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 .20מה נאמר לנהג שמכחיש שהיה מעורב בתאונת
"פגע וברח"?
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74
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 .14כיצד נעודד תלבושת אחידה בבית–הספר?
 .15האם מותר להעמיס על ילדה תפקידי אם?
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 .30מה נאמר לאב שמכריח את בתו להינשא בניגוד לרצונה?
פרק ד :מעשים לא ישרים
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 .10מה נאמר למי שמאמין בכל מיני שמועות מבלי לסמוך על
עצמו?
 .11מה נאמר לילד שחבריו מעתיקים במבחנים ולכן מקבלים
ציונים גבוהים ממנו?
 .12מה נאמר למי שעושה פרוטקציה?
 .13האם דרך הישר משתלמת?
 .14מה נאמר לרכלן?
 .15מה נאמר למי שמשקר במצח נחושה?
 .16כיצד צריך לנהוג אדם השומע רכילות?
 .17מה נאמר למי שמקיים יחסי מין שלא במסגרת הנישואים?
 .18כיצד נשבור את מעגל המעשים הרעים והעונשים?
 .19מה נאמר להורה שמצווה עלינו לחטוא?
 .20מה נאמר למי שמרבה לשקר?
 .21מה עונשו של מי שמפיץ שמועות שקר?
 .22מה נאמר למי שכל האזהרות שהוא מקבל לא עוזרות?
 .23כיצד נרחיק ילד מחברים רעים?
 .24מה נאמר לאדם שנתפס בגנבה לאחר שכבר הוזהר?
 .25מה נאמר לילד שמשקר להוריו?
 .26מה נאמר לשותף שמרמה אותנו?
 .27מה נאמר למי שניכר בו שהוא משקר?
 .28מה יאמר המחנך לתלמידו שמאמין לשמועות ולא בודק
אותן?
 .29מה נאמר למי שמנצל את ידיעותיו כדי לפרוץ למחשב אחר
ולגנוב מידע?
 .30כיצד יעודד מחנך את תלמידו להתרחק מחברה רעה?
 .31כיצד נעודד אנשים שלא לומר דברים רעים על חברם
מאחורי גבו?
 .32כיצד נזהה את האשם?
 .33מה נאמר למי שמאמין לרמאי?
 .34מה נאמר למי שמרבה לשקר?
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פרק ה :ההורה כמודל
 .1האם מקור התוקפנות של הילד עשוי להיות ביתו?
 .2האם מותר לאב לנהוג בבני משפחתו בקמצנות?
 .3האם מותר לשפוט ילדה על פי מעשי אביה?
 .4האם היתום זכאי ללמוד?
 .5האם דמות הסמכות יודעת הכול?
 .6האם אב צריך לתמוך בילדו כדי שיוכל ללמוד?
 .7האם חובה על ההורה לכבד את ילדיו ולדאוג להם?
 .8האם מותר להפלות ילדים לרעה? האם מותר להפלות את
הבנות לעומת הבנים?
 .9האם הורים שמזניחים את ילדם פוגעים בעצמם?
 .10מה נאמר לאב מכה?
 .11כיצד נעודד ילדים להשקיע ולהתאמץ?
 .12מה נאמר לילד שאביו מדיח אותו למעשים אסורים?
 .13האם חשוב להתפעל מהילדים?
 .14מהי הנוסחה להורה האידאלי ולמורה האידאלי?
 .15האם חייבים ההורים לפנות לעצמם זמן כדי להיות עם
ילדיהם?
 .16מה נאמר להורה שמתעלל בילדיו ואינו שועה לאזהרות?
 .17מה יגיד מחנך לילד מורד?
 .18האם עונש חייב להיות פרופורציונלי לחומרת המעשה?
ומהי ערכה של ההבלגה?
 .19כיצד צריך להתייחס אב לילדו העולה עליו?
 .20האם מוטלת על ההורה החובה ללמד את ילדו להגן
על עצמו?
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תוכן העניינים

 .21האם חייבים ההורים לפתח קשר רגשי קרוב עם ילדיהם?
 .22האם אפשר להשתמש בפסוקי קוראן במקום במכות?
 .23מה נאמר לילד מוכה או לילד שעבר התעללות?
 .24מה נאמר להורים שלא מתעניינים בלימודי בתם?
 .25מה נאמר להורה שאינו נוהג בילדיו בשוויון?
 .26מה נאמר לאב שדוחה את בתו משום שהיא בת והוא
רצה בן?
 .27כיצד נדגיש את הטוב שעשה הילד ולא את הרע?
 .28האם תמיד יש לכבד את הסמכות?
 .29מה נאמר לאב שמדרדר את בנו למעשים רעים?
 .30מה נאמר לאב שמקפח את בנותיו ביחס לבנים?
 .31האם מותר למורה או להורה להשוות בין ילדים?
 .32כיצד נעודד אב לנהוג בנשותיו ובילדיהן בשוויון?
 .33מה נאמר להורה שלא משקיע בחינוך ילדיו?
 .34מה נאמר למי שלא מבין שלבנים ולבנות זכויות שוות
על אף היותם שונים?
 .35כיצד נעודד אבות שלא לרצוח את נפש בנותיהן?
 .36מה נאמר להורה שמביא לעולם ילדים רבים ללא
כל תכנון ומחשבה?
 .37מה נאמר לאב שהכול מצפים ממנו שייוולד לו רק בן?
 .38ילד שהוריו מזניחים אותו ,כיצד נעודדו להצליח?
 .39כיצד תשכנע הבת את אביה שאין לקפח אותה לעומת
אחיה?
 .40לצד מי צריך הילד לעמוד — לצד אבא או לצד אמא?
פרק ו :על חנופה ,רברבנות ועוד רגשות שליליים
 .1מה נאמר למי שהולך שבי אחר מקסמי שווא?
 .2כיצד אפשר להתגבר על הקנאה?
 .3מה דעתו של אלוהים על הרברבן?
 .4מה נאמר לילד שזלזל ונכשל?
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תוכן העניינים

 .5כיצד יש לקבל הצלחה וכישלון?
 .6מה נאמר לאדם שעזר לחברו ולא זכה להכרת תודה?
 .7מה נאמר לילדה שמתביישת באביה?
 .8מה נאמר לאדם מנופח?
 .9מה נאמר למי שחושש לספר פן יתנקמו בו?
 .10מה נאמר לילד שמתנשא?
 .11מה נאמר למי שיש לו רגשי נחיתות?
 .12מה נאמר למורה שלא מתחשבת בתלמידים ובהורים?
 .13מה נאמר למי שמתגאה במעשיו במקום להתבייש בהם?
 .14מה נאמר למי שקופץ את ידו ולא תורם לזולת?
 .15מה נאמר לנערה שמשפילה את בני כיתתה?
 .16מה נאמר למי שמקנא ולא יכול להתגבר על רגשותיו?
 .17מה נאמר למי שהגיע למעמד רם ושכח שגם הוא היה
פעם נזקק?
 .18מה נאמר לאיש שמאבד פרופורציה בחיים?
 .19מה נאמר לאישה גאוותנית?
 .20מה נאמר לאדם שלא מרוצה מצורתו החיצונית?
 .21כיצד נעודד קמצן לתרום לכלל?
 .22מה נאמר למי שנעלב מדמות הסמכות משום שלא תמיד
היא פנויה אליו?
 .23כיצד נעזור לאדם שלא להימשך לאנשים מרשימים ורעים?
 .24מה נאמר לאדם שעסוק בצורה החיצונית ולא במהות?
 .25מה נאמר למי שמאיימים עליו כדי להפחידו?
 .26מה נאמר לאיש העשיר שלא מתחשב בעני?
 .27מה נאמר למי שלועג לחברו?
 .28מה נאמר למי שמרבה לחשוד?
 .29כיצד נלמד אדם להסתפק במועט?
פרק ז :האמת ,ההבטחה והאחריות האישית
 .1האם הבטחה פירושה גם הבטחה לעצמך?
 .2האם מוטלת על חבר החובה לומר את האמת גם אם היא
כואבת?
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 .3על פי מה יש לשפוט אדם ,על פי מעשיו או על פי מעשי
בני משפחתו?
 .4האם עמידה בהבטחה משפרת את הדימוי העצמי?
 .5מה נאמר למי שנשבע שבועת שווא?
 .6האם האדם לבדו אחראי למעשיו?
 .7מה נאמר לילד שמשקר בקביעות?
 .8מה נאמר למי שמפיץ שקרים?
 .9מה נאמר להורה שמטיל על ילדו את האחריות למות אביו?
 .10האם התחייבות לאלוהים היא גם התחייבות לעצמך?
 .11מה נאמר לילד שעליו להעיד נגד אחד מהוריו?
 .12מיהו האויב הגדול של האדם?
 .13האם יש לקיים הבטחות והסכמים?
 .14האם הדבקות באמת עושה חברים?
 .15כיצד יש לעודד ילד להודות במעשיו?
 .16מה נאמר למי שאנו רוצים שיעמוד בהסכם?
 .17מה חשוב יותר ,האמת או הנאמנות למשפחה?
 .18האם אחות אחראית למעשיה של אחותה?
 .19מה נאמר למי שהבטיח שישנה את התנהגותו ולא
עשה כן?
 .20מה נאמר לילד שנוהה אחר דמיונות שווא?
 .21האם מותר להשליך את האשמה על האחר?
 .22מה נאמר למי שלא יודע להבדיל בין דמיון למציאות?
 .23האם יכול ילד לא להיגרר אחר מעשיהם הרעים של בני
כיתתו?
 .24כיצד נוציא את האמת לאור?
 .25האם על האדם לסמוך על עצמו או לחכות לעזרה
מאלוהים?
 .26מה נאמר למי שנכנע לפחד ומוותר על האמת?
 .27מי אשם כשילד נכשל בלימודים?
 .28מדוע יש לעודד את אמירת האמת?
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303
304
306
308
309
311
312
315
316
318
319
320
322
323
325
326
327
329
330
333
334
335
336
337
339
340

תוכן העניינים

 .29מה נאמר למי שמזלו בגד בו?
 .30מה נאמר לתלמיד שלא רוצה להקשיב למורה?
 .31מי אחראי להתרחשותה של תאונת דרכים ,האל או האדם?
 .32מה נאמר למי שלא מאמין לנו אף על פי שדיברנו אמת?
 .33כיצד נעודד ילד לסמוך על עצמו בלימודים?
 .34כיצד נעודד אדם לדבוק באמת?
 .35מה נאמר לאדם שחש רגשי אשמה לא מוצדקים?
 .36כיצד נשקף לאדם שהוא אינו אומר את האמת?
 .37מה נאמר לשניים שרבים?
 .38מה נאמר למי שמסרב לשמוע דברי אמת?
 .39מה נאמר לאדם שמאשים את האחר ומסרב לקבל אחריות?
 .40כיצד נעזור לאדם להתמודד עם לחץ קבוצתי?
 .41מה נאמר להורה שחוטא ומחטיא את ילדיו?
 .42מה נאמר לילד שלא רוצה ללמוד?
 .43כיצד נעודד ילד ללמוד?
 .44כיצד נחנך ילדים להיות ישרים?
 .45כיצד נאמר לאדם שהאמת ידועה בלי להעליבו?
 .46כיצד נעודד אדם לקיים את התחייבותו?
 .47כיצד נעודד אדם לדבוק באמת על אף הקושי הכרוך בכך?
 .48כיצד נשכנע כיתת תלמידים לומר את האמת?
 .49כיצד נעודד את האדם לקבל אחריות?
 .50מה נאמר למורה שאינו משקיע בתלמידיו?
 .51כיצד נסביר לאדם שגורלו בידיו ולא ביד אדם אחר
ואפילו לא ביד אלוהים?
 .52כיצד נאמר לנערה שהיא אינה אחראית למעשי חברתה?
 .53מה נאמר להורה הרוצה שזכותו תעמוד גם לילדו?
 .54מה נאמר לילד שסומך על אביו שיציל אותו מכל מעלליו?
פרק ח :הסבלנות ,הצניעות והצורך להכיר במגבלות
 .1מה יעשה ילד כשההורה או המורה לא רואים כמה
הוא טוב?

340
342
343
345
446
347
349
350
352
353
356
357
358
360
361
362
364
365
367
368
369
370
372
374
375
376
454-378
378
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תוכן העניינים

 .2מה נאמר למי שמתבייש לקבל טיפול נפשי?
 .3האם הסבר עדיף מעונש?
 .4מה נאמר לילד שפגעו בו ואיננו רוצים שיחזיר?
 .5כיצד נפיח תקווה בילד שהורה מתעלל בו?
 .6כיצד נעודד את האדם להתאפק?
 .7האם השתתפות בתהליך הגדילה חשובה מהציון הסופי?
 .8מה נאמר לנערה שמורתה מעליבה אותה?
 .9מה נאמר לבחור או לבחורה שבן זוגם עזב אותם?
 .10מה נאמר למי שהוריו אינם מתירים לו ללמוד את מה
שהוא רוצה?
 .11מה נאמר לילד מן החינוך המיוחד שמתקדם לאטו בלימודיו?
 .12כיצד נעודד את האדם להיות סבלני?
 .13מה נאמר למי שלא מבין שלכול זמן ועת לכל חפץ?
 .14מה קורה כשמשלמים טובה תחת רעה?
 .15כיצד נלמד ילד להקל על עצמו אחרי שנחת עליו אסון?
 .16מה נאמר להורה שרוצה רק ציון ?100
 .17האם פנייה לטיפול נפשי היא סימן לחוזק?
 .18האם לקות למידה קשורה לעצלות או לטיפשות?
 .19מה לעשות כשאנו נתקפים בפיתוי?
 .20כיצד נפייס בין שני יריבים?
 .21מי יודע להעריך נתינה?
 .22מה נאמר לאם שדורשת מבתה יותר מדי?
 .23כיצד נעודד מישהו שהגיע למקום חדש?
 .24מה נאמר כשניסינו לעזור למישהו בכל דרך אפשרית
והוא בשלו?
 .25כיצד תסביר לאדם כמה חשוב לרכוש מקצוע?
 .26מה נאמר לילד שצוחק על החלשים ממנו?
 .27כיצד נסביר לאדם שלא הכול אפשרי?
 .28מה נאמר למי שזקוק להדרכה ואינו ער לכך?
 .29מהו ערכה הנפשי של התפילה?
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379
381
382
383
385
386
387
389
391
392
393
394
396
397
399
400
402
405
406
407
408
409
411
413
415
416
418
420

תוכן העניינים

 .30מה נאמר למי שמסרב לעזור לחלש?
 .31מה נאמר לאדם שרוצה להיות מושלם ולא מצליח?
 .32מה נאמר למי שהולך אחרי יצריו?
 .33האם נוכל לתת צדקה בסתר?
 .34מהן הדרכים הלגיטימיות להתבלט?
 .35מה נאמר לרברבן?
 .36כיצד עלינו לנהוג בכספנו?
 .37מיהו הגבר האמתי?
 .38כיצד נחנך את ילדנו לצניעות בהופעה ובלבוש?
 .39מה נאמר לאדם שאינו מכלכל את הוצאותיו בתבונה?
 .40מה נאמר לילד עני שרואה את חבריו מוציאים כסף
בלי חשבון?
 .41מה נאמר לאדם מתנשא?
 .42מה נאמר לנער שאינו מכבד את אמו?
 .43מה נאמר לנערה שמתגאה ביופייה?
 .44מה נאמר למי שמתנשא וחושב שאיש לא יכול לפגוע בו?
 .45מה נאמר לילד שאינו מכבד את הוריו?
 .46כיצד נלמד את האדם שלא לבוז לאחר?
 .47מה נאמר למי שמתנשא מעלינו בזמן שאנו מבקשים
קרבה?
 .48מה נאמר לאדם שלא מקבל את המציאות כפי שהיא?
 .49כיצד נעודד אדם לספר את מה שמעיק עליו?
 .50כיצד נעודד אדם שלא להיסחף למצבי רוח קיצוניים?
 .51כיצד אפשר לעזור לאדם להשלים עם מצב נתון?
 .52מה נאמר למי שאין לו די כסף לצרכים בסיסיים?
פרק ט :סליחה ומחילה
 .1מה עושים עם הכעס?
 .2האם תמיד אפשר לבקש סליחה?
 .3אלוהים סולח ורחום ובני האדם לא?!
 .4כיצד נעודד אדם להשיב טובה תחת רעה?

421
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427
429
430
431
432
434
436
437
438
439
441
442
443
445
446
447
448
450
453
482-455
455
456
457
459
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תוכן העניינים

 .5מהו הגבול בין הנאה לאיסור?
 .6כיצד נערוך סולחה בין משפחות?
 .7כיצד אפשר לעודד קבלת אחריות?
 .8האם חובה לכבד את ההורים גם כשהם מרגיזים?
 .9כיצד נפייס בין שניים שרבים?
 .10כיצד נשכנע משפחות עוינות לחדול מהאלימות ולעשות
סולחה?
 .11כיצד נערוך פיוס במקרים של יריבויות קשות?
 .12מה נאמר לאב מתעלל?
 .13מה נאמר כשאימא טועה?
 .14כיצד נעודד אדם לסלוח לחברו?
 .15מה נאמר למי שרוצה לשפר את יחסיו עם בן משפחתו?
 .16מה נאמר לילד ששיפר את התנהגותו בכיתה?
 .17איך נדע אם לסלוח לאחר?
 .18כיצד נעודד בקשת מחילה ממי שעבר עברה?
 .19כיצד תעודד אדם מלא חמה לסלוח?
 .20מה נאמר למי שמאשים את עצמו יתר על המידה?
פרק י :עבריינות ואלימות
 .1מה נאמר למתבגר עבריין?
 .2מה נאמר לבני נוער שהשתכרו?
 .3כיצד יש לפייס בין ילדים נצים?
 .4כיצד נעודד שיתוף פעולה חיובי ולא שלילי בין חברים?
 .5האם יש להגיב על אלימות באלימות?
 .6מה יכתוב חוקר נוער על קיר חדר החקירות?
 .7מה נאמר למי שמנסה להיגמל מסמים?
 .8האם יש להיכנע לפחד?
 .9מה יגיד השטן ביום הדין לילד שהצטרף לחבורת
עבריינים?
 .10האם מבקשים לעתים בני אדם שנפגע בהם?
18

460
462
463
465
466
467
468
470
471
472
473
476
477
479
480
481
511-483
483
484
486
487
488
489
491
493
494
496

תוכן העניינים

 .11מה נאמר לאב או לאם שהם מהמרים ושתיינים?
 .12מה נאמר לאב שרוצה להפוך את בנותיו לזונות?
 .13מה נאמר לאדם הנוהג באלימות?
 .14מה נאמר לילד שמאיימים עליו לבל יאמר את האמת?
 .15מה נאמר לנער שרוצים להרחיקו מחבורה רעה של נערים?
 .16מה נאמר לנער שעושה "אבו עלי"?
 .17מה נאמר לבן משפחה שעבר עברה ומבקש מאתנו שנחפה
עליו?
 .18מה יאמר נער לחבריו שבחרו בדרך הרעה והוא רוצה
להציל אותם?
 .19כיצד נעודד אנשים להתרחק מכל אלימות?
פרק יא :היחס לאחר
 .1כיצד יש לנהוג ביתום ובחלש?
 .2כיצד יש להתייחס לכל אדם?
 .3האם מותר להתעלם מברכת שלום?
 .4האם רצוי שילד יימנע ממעשים אסורים מתוך פחד או
מתוך אהבה להוריו ולאלוהים?
 .5מה נאמר למי שמקפח בנות ביחס לבנים?
 .6מה נגיד לשניים שרבים?
 .7מה נאמר לילד שלועגים לו?
 .8כיצד נעודד יחס דמוקרטי לאחר?
 .9כיצד נעודד רוח של שיתוף פעולה?
 .10כיצד נעודד תלמיד מצטיין לעזור לתלמיד חלש?
 .11מה נאמר לילד שמקלל?
 .12כיצד נלמד את הילד מהי דמוקרטיה בפסוק קוראני אחד?
 .13כיצד אפשר לקדם דמוקרטיה?
 .14האם יש הבדל בין בחירה בטוב מתוך כוח ובין בחירה בו
מתוך חולשה?
 .15מה נאמר לחבר שמנצל אותנו?
 .16כיצד יש לומר "לא"?

497
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502
504
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510
556-512
512
513
515
516
517
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524
525
526
527
528
530
531
532
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תוכן העניינים

 .17כיצד נלמד את האדם לברך את האחר לשלום במאור פנים? 534
535
 .18מה נאמר למי שנחמד אל האחר רק כשהוא זקוק לו?
 .19מה נאמר לבן משפחה שמפלה בן משפחה אחר לטובה או
537
לרעה?
538
 .20מה נאמר למי שפוגע בנו שלא בצדק?
539
 .21מה נאמר לקמצן כדי לעודד אותו לתרום?
541
 .22מה נאמר למי שחושב שמעשיו הרעים הם בעצם טובים?
543
 .23מה נאמר למי שרצה לפגוע באחר ונפגע בעצמו?
544
 .24מה נאמר לאדם טוב שסבל מאדם רע?
545
 .25כיצד נשכנע אדם להשיב טובה תחת רעה?
 .26מה נאמר לאדם שחושב על כסף בזמן שאנו חושבים על
546
אחווה?
 .27מה נאמר למי שמתקשה לקבל את האחר על רקע מוצאו
547
השונה?
 .28כיצד נעזור לאדם שקיבל עזרה כספית מחברו להתגבר
549
על העלבון?
550
 .29מה נאמר לילד שלועג למוגבל?
551
 .30כיצד נעודד אנשים לקבל את השונה ואת החלש?
 .31כיצד נעודד אדם להבין שיש משמעות לכל מעשה קטן
553
שהוא עושה?
 .32כיצד נעודד אנשים לספר סודות חיוביים ולא סודות
554
שליליים?
555
 .33כיצד נעודד אדם שלא להשתתף במזימות ובקנוניות?
פרק יב :תמיד יש תקווה
 .1מה עלינו לעשות כשמעשינו הטובים נענים בכפיות טובה?
 .2האם אלוהים רוצה שנהיה חזקים?
 .3מה נאמר לנער שהפך לנכה?
 .4כיצד נעודד ילדים לעבור תקופה קשה?
 .5כיצד נעודד ילדי כיתה מקדמת?
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578-557
557
558
559
563
561

תוכן העניינים

 .6כיצד על המורה לפנות אל התלמיד החלש?
 .7האם אלוהים חפץ להקל עלינו?
 .8מה נאמר לאדם השרוי בדיכאון עקב מחלה או פציעה?
 .9מה יעשה ילד שהוריו אינם מקשיבים לו?
 .10מה נאמר לאיש שחולה במחלה אנושה ומצפה לישועה?
 .11מה נאמר לאיש עני וטוב?
 .12כיצד נעודד אדם שלא זכה להערכה על מעשיו היפים?
 .13מה יאמר מי שאלוהים עזר לו?
 .14כיצד נעודד ילדה שמתמודדת יפה עם קשיים?
 .15כיצד נפתח דימוי עצמי חיובי בילד?
 .16כיצד נעודד תלמיד מהחינוך המיוחד להשקיע ולהתאמץ
על אף הקשיים?
 .17כיצד נעודד אדם להתמודד עם הקושי ולא להישבר?
פרק יג :דמוקרטיה וחברה
 .1האם מותר לנסות דברים חדשים?
 .2מהו ערך האדם?
 .3מה נאמר למי שמפרש טוב לב כחולשה?
 .4האם מותר לכפות דת?
 .5האם מותר ללכלך את הרחוב?
 .6האם כל אחד יכול לקרוא בקוראן ולהבין אותו?
 .7מהם יסודות התזונה הנכונה?
 .8מה נאמר להורים שחיים בעולם העבר וכופים אותו על
ילדיהם?
 .9מדוע יש לעשות שלום?
 .10מה נאמר למי שעושה פרוטקציה לבן משפחה?
 .11מה נאמר למי שמפיץ שמועות שקר?
 .12מה נאמר לחמולות שרבות?
 .13מה נאמר למי שטוען שאין שוויון בין נשים לגברים?
 .14מהי דמוקרטיה במשפחה?

563
565
566
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574
575
576
577
617-579
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583
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592
594
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596
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תוכן העניינים

 .15מה נאמר למי שהוזהר שלא להעתיק בבחינה ונתפס שוב
כשהוא מעתיק?
 .16מה נאמר למי שצודק אך צדקתו טרם יצאה לאור?
 .17מדוע חשובה כל כך הסמכות כדי לעשות שלום?
 .18כיצד נלמד אדם שלא מוצאו הוא שחשוב אלא איזה אדם
הוא באמת?
 .19כיצד נעודד את קבלת השונה?
 .20האם מותר לכפות דעה?
 .21מה נאמר לילד שהכו אותו ,להחזיר או שלא להחזיר?
 .22האם על ההורה והמורה לברר מי הקורבן ומי התוקפן?
 .23מדוע העדפת קרובי משפחה היא נגע חמור כל כך?
 .24איך עושים שלום?
 .25כיצד נסביר לאדם שלא די בכוונה ויש גם לעשות מעשה?
 .26כיצד אפשר לעשות בנועם שינויים מרחיקי לכת?
 .27כיצד נעודד אדם לעמוד על שלו?
 .28מה נאמר למי שעשה עבודה יפה לטובת הכלל?
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הקדמה
רצוני לברך את הספר "הקוראן — לחינוך הילד" .עבודה ייחודית זו שד"ר עפר
גרוזברד שקד עליה עם תלמידיו והושקעו בה מאמצים נכבדים ,מגישה את
הקוראן לכל הורה ומורה ככלי חינוכי לגידולו של הילד והם יוכלו להשתמש בו
במצבים רבים ומגוונים בחיי היומיום.
הקוראן ,כפי שמאמין כל מוסלמי ,מכיל את דברי אללה לנביאו מוחמד והוא
מלמד את האדם כיצד לחיות עם עצמו ,עם רעהו ועם החברה בחום ,באהבה
ובשלום .הספר מקרב את הילד ואת המשפחה לקוראן ,מדגיש את אהבת הקוראן
לילד הגדל ,ואת הרצון לחנכו ולטפחו באופן שילמד לכבד את הסמכות ולרחם
על החלש ,ולשים את אחדות המשפחה והחברה בראש מעייניו.
אני מברך על כך שהספר הזה יוצא לאור בעברית ,משום שאני רואה
חשיבות רבה לכך שיהודים יכירו אף הם את החום ,אהבת האדם ,החוכמה
והעושר הקיימים בקוראן .זוהי תרומתו העיקרית של הספר ,שבסופו של דבר
יוביל לקירוב בין שני העמים.
כולי תקווה שבקרוב יצא הספר לאור גם בשפת המקור של הקוראן —
ערבית ,משום שקהל היעד הטבעי לספר זה הנו ההורים והמורים הערבים.
ד"ר פארוק מואסי
סגן יו"ר איגוד הסופרים בישראל
ראש המחלקה הערבית — מכללת אל קאסמי
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א .על הספר
באביב  2007העברתי במכללת אורנים קורס שכותרתו "פסיכולוגיה של גיל
ההתבגרות" לקבוצה של סטודנטים בדווים שלמדו לימודי השלמה לקראת
כניסתם לתוכנית ללימודי תואר שני בייעוץ חינוכי .במהלך הקורס דנו בסוגיות
למיניהן הנוגעות לגיל ההתבגרות על פי מיטב הספרות המקצועית בתחום.
לקראת סוף הקורס ניגשה אלי סטודנטית אחת ששמה בושרא ואמרה לי" :אתה
רוצה שאומר לך את האמת? כל מה שאתה מלמד אותנו לא כל כך יעזור לנו".
"מדוע?" תהיתי .בושרא השיבה שאליה ,כיועצת חינוכית לעתיד ,עשוי להגיע
הורה שיאמר לה שנכנס בו השד" .אז מה ,אתה רוצה שאומר לו את כל מה
שאתה מלמד אותנו?! זה לא יעבוד"" .מה כן יעבוד?" שאלתי .בושרא השיבה
במילה אחת" :הקוראן".
לשיעור הבא הופעתי ובידי ספר קוראן .לשמחתי מצאתי שיש תרגום מצוין
לעברית של פרופ' אורי רובין מאוניברסיטת תל–אביב ,שמעביר לא רק את
תוכן הדברים כי אם גם את רוחם .חילקנו את שלושים פרקי הקוראן בין
חמישה–עשר הסטודנטים .כל סטודנט התבקש להוציא את הפסוקים
החינוכיים–הטיפוליים מן הפרקים שקיבל .מתברר שישנם פסוקים רבים כאלה.
לכל פסוק כזה התבקש הסטודנט לכתוב סיפור קצר שממחיש כיצד הורה או
מורה יכולים להשתמש בפסוק כדי להעביר לילד את המסר שבו .לאחר מכן
הוספתי אני הסבר פסיכולוגי קצר המאיר את הסוגיה ואת התהליך שהתרחש.
כיצד אפשר להשתמש בספר? הקורא מוזמן לחפש את השאלה המטרידה
אותו בתוכן העניינים כפי שהוא מחפש במילון או באנציקלופדיה .החומר מחולק
לשלושה–עשר פרקים ראשיים הנוגעים בנושאים מחיי היומיום של הילד והמשפחה.
הקורא יבחר את הפרק המתאים לעניינו ויחפש בו את שאלתו .התוכן יפנה אותו
אל העמוד המתאים בספר .שם ימצא הקורא ראשית ,את הפסוק בקוראן המשיב
לו על שאלתו .הפסוק מופיע בשפת המקור של הקוראן היא השפה הערבית.
לאחר מכן מופיע תרגומו של הפסוק לעברית .ולאחר מכן ימצא הקורא סיפור
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שממחיש כיצד אפשר להשתמש בפסוק הזה כדי להעביר לילד את המסר
החינוכי .ולסיום ,גם הסבר פסיכולוגי קצר.
לעתים יתרשם הקורא שיש מידה של חזרתיות ברשימת השאלות המופיעות
בתוכן העניינים הן בין הפרקים הראשיים והן בתוכם .הדבר נובע מן הקושי
האובייקטיבי לחלק את עולמו ואת מעשיו של הילד לתחומים ברורים ומוגדרים
שאין ביניהם חפיפה .מעבר לכך ,גם הקוראן חוזר ומדגיש אמירות חשובות כדי
להעניק להן משנה תוקף .למשל ,הצורך לומר את האמת .ואכן ,ההורה והמורה
יוכלו למצוא בספר פסוקי קוראן שונים הדנים בנושא ולכל אחד מותאם סיפור
אחר .חשוב לציין ,הסטודנטים אינם פרשנים של הקוראן וגם אינם מתיימרים
להיות כאלה .הכוונה שלנו בספר זה היא לקרב את הילד ומשפחתו לַקוראן
ולחום ולאהבה המצויים בו כדי לחנכו על פי מיטב ערכי המסורת.
ספר זה הוא השלישי בסדרת "הצופן התרבותי" .הספר הראשון" ,פיצוח
הצופן התרבותי" ,הניח את היסודות התאורטיים לאופן החשיבה של התרבות
המסורתית–הקולקטיבית ולאופן החשיבה של התרבות המודרנית–האינדיבידואלית
ועמד על ההבדלים ביניהם .הספר השני" ,דיאלוג —  123סיפורים טיפוליים
מהחברה המסורתית ופתרונם" ,העניק לקורא דוגמאות רבות הלקוחות מחיי
היומיום של שתי תרבויות מרכזיות אלה ומבטאות את ההבדלים באופן החשיבה.
ואילו הספר הזה" ,הקוראן לחינוך הילד ,בליווי דוגמאות והסברים פסיכולוגיים",
מעניק לקורא את הפתרון הדתי ,זה הממוקד חוץ ולא ממוקד פנים .בכך משלים
הספר את הספר הקודם לו בסדרה בהציגו את הפתרון הסמכותי המקובל
בחברות מסורתיות–קולקטיביות בניגוד לפתרון המודרני ,הדורש חקירה פנימית.
רצוני לומר כמה מילים אישיות .לא הכרתי את הקוראן לפני תחילתה של
העבודה .הופתעתי לגלות ספר שרוחו חמה ואוהבת ובמרכזו הנחיות הנוגעות
לקשרים בין–אישיים ולחיים עם האחר .אכן ,שוב פתחו לפני תלמידי עולם
מופלא.
תודה מיוחדת אני חב לאנשים רבים .למוסא עודה ,המורה שלי לערבית,
שכבר מזמן הפך להיות בעבורי יותר אח מאשר מורה .מוסא תרגם לעברית את
הקדמותיהם של שייח' מחמוד עומרי ושייח' עבדאללה נימר דרוויש ובדק
ביסודיות את פסוקי הקוראן בערבית .שייח' מחמוד עומרי ערך את פסוקי
הקוראן בערבית בדייקנות ובמסירות .ד"ר פארוק מואסי תרם מניסיונו הרב
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ועצותיו הטובות .איילת בר טל ,העורכת הלשונית של הסדרה ,תרמה גם הפעם
את רגישותה ותבונתה למלאכת העריכה .תלמידתי בושרא מזאריב לא חסכה
שום מאמץ בעזרה ובעידוד כדי לקדם את העבודה ולהביאה לידי השלמה.
ולסיום ,תלמידי שלקחו חלק במשימה בהשקעה רבה ובהתלהבות.
ואלה שמותיהם של הסטודנטים העושים במלאכה :שירין הייב עוביד ,מנאל
זובידאת ,סמאהר זידאן ,אסמא ח'אלדי ,שריף חג'אג'רה ,בושרא מזאריב ,עאישה
מזאריב ,רים נוג'ידאת ,אמירה סואעד ,עבדאלבאסט סואעד ,מעאלי פלאח,
מיאדה רחאל ,שאמה רמיחאת ,סולאף שבלי ,מיאדה שבראוי.
עפר גרוזברד
פברואר2008 ,
חיפה

ב .רקע תאורטי
אם נרצה להמחיש את כל רצף הפתרונות האפשריים לסוגיה חינוכית כלשהי
נוכל לשרטט ציר אופקי שבקצהו האחד נמצא הפתרון הדתי בעל מיקוד השליטה
החיצוני ,המאפיין חברות מסורתיות–קולקטיביות ,ובקצהו האחר נמצא הפתרון
בעל מיקוד השליטה הפנימי ,המאפיין חברות מודרניות–אינדיבידואליות ,והוא
שם את האדם במרכז .בפתרונות מן הסוג הראשון ההנחיות הנוגעות להתנהגות
הן ברורות ובאות מבחוץ ,מדמות הסמכות ,יהיה זה אלוהים ,מנהיג או הורה .כך
בעצם גדלה החברה האנושית לאורך כל ההיסטוריה .את הפתרונות מן הסוג
השני מייצגים הוגי הדעות של העת החדשה ,שהתפתחה בצפון אירופה וצפון
אמריקה .במאה השנים האחרונות אחת הנציגות הבולטות של החשיבה המערבית
היא הפסיכואנליזה ,שמעניקה לאדם חופש מוחלט של מחשבה וביטוי .האדם
הנמצא בטיפול בעל אוריינטציה פסיכואנליטית מתבונן לתוך עצמו ,חוקר את
עצמו ואת רגשותיו ורוכש תובנות בנוגע לעצמו .זהו סמל מיקוד השליטה
הפנימי של האנשים שעברו תהליך נפרדות ממשפחתם וחשים את עצמם
אינדיבידואלים .המשותף ליצירתיות ,למדע ולדמוקרטיה ,שהתפתחו בחמש–מאות
השנים האחרונות של העידן המודרני במערב ,היא החשיבה העצמאית .בתנועה
על הציר ששרטטנו מן הקוטב המסורתי לקוטב המודרני נחלוף על פני חברות
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שבהן החינוך מכוון לאחדות המשפחה ולקשר מחייב עם האחר ועל כן המבט
הוא בעיקרו החוצה ,ונגיע אל חברות שבהן האדם ורצונותיו הם במרכז .המסע
הזה מתבטא בחווייתו של הפרט במעבר מקונפליקטים בין–אישיים ,שבהם האדם
חש שהוא נמצא בעימות עם סביבתו ,אל עבר קונפליקטים תוך–אישיים,
המתאפיינים ביכולת לאינטרוספקציה ולאמביוולנטיות ובהם חש האדם את
ההתלבטות בתוכו .מסע זה לדידו של בן המערב הוא מסע בזמן אל הימים שגם
הוא היה בן החברה המסורתית–הקולקטיבית .הליכה על הציר הזה מאפיינת גם
תרבויות למיניהן בימינו אנו .בקצה המסורתי–הקולקטיבי נמצא חברות דתיות
ושבטיות במיוחד .ככל שנתקרב אל הקוטב המודרני–האינדיבידואלי נפגוש תרבויות
בשלבי מעבר המשלבות אלמנטים קולקטיביים ואינדיבידואליים גם יחד .כך
אפשר לראות היום בכמה ממדינות דרום–מזרח אסיה כלכלה מתפתחת לצד
אלמנטים קולקטיביים מובהקים של שלטון הייררכי .במזרח אירופה נמצא יותר
אלמנטים קולקטיביים מאשר במערבה ובצפונה של היבשת .במסענו נחלוף על
פני קבוצות הגירה שונות שהיגרו למערב ובהן נהג הפרט לחשוב במונחי
"אנחנו" וציפה להנחיות חיצוניות ,ואילו עתה עליו להתמודד עם חשיבה במונחי
"אני" ועם פנייה אל שיקול דעתו ואל אחריותו האישית .ולבסוף ,הקוטב
המודרני ,שבו נעודד את הפרט להתבונן אל תוכו ולבטא כל דבר העולה על
דעתו .כמובן גם בכל אחד מאתנו יש חלקים אינדיבידואליים וקולקטיביים
במינונים שונים המשתנים לאורך החיים .ילדים נוטים יותר להתנהג ומתקשים
לעתים קרובות להביט פנימה ולשוחח על רגשותיהם .את הקונפליקט ,אם הוא
קיים ,הם חווים בדרך כלל כעומד בינם ובין העולם ולא בתוכם .בתהליך
הגדילה קטֵנה התלות של הפרט בסביבתו ,גֵדלה עצמאותו ואִתה יחד גדלה
היכולת להתבוננות פנימה והוא חש יתר לגיטימציה לבטא את תחושותיו .הוא
נעשה מודע להן יותר וכך גדלה מידת נפרדותו מן הקבוצה ומתפתחת חשיבתו
העצמאית.
"הקוראן לחינוך הילד" מייצג את הקוטב של מיקוד השליטה החיצוני לשם
חינוכו של הילד .סמכותו של הקוראן מופעלת כדי ללמד את הילד את כללי
ההתנהגות הנכונים .סמכות הקוראן ,כפי שנראה ,היא חמה ומיטיבה אבל היא
הסמכות .הילד מקבל את דברי הקוראן מתוך הזדהות עמוקה עם כללי ההתנהגות
האלה .והקוראן תמיד יהיה שם כדי להזכיר לו את הכללים כשייטה לשכוח
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אותם .בספר השני בסדרה" ,דיאלוג —  123סיפורים טיפוליים מהחברה המסורתית
ופתרונם" ,פגשנו מספר רב של התערבויות חינוכיות וטיפוליות שבהן נערך
דיאלוג בין שתי התרבויות ,המסורתית–קולקטיבית והמודרנית–אינדיבידואלית.
הקורא היה יכול להתרשם מהתנועה לאורך הציר הזה כשהתלמידים מייצגים לא
אחת את הקוטב המסורתי ואילו המחבר ,פסיכולוג קליני מערבי ,מייצג את
הקוטב המודרני .ספר זה ,בהמשך לקודמו ,נועד להעניק לקורא המסורתי–המוסלמי
את יופיו של הקוראן בכל הנוגע לענייני חינוך .כפי שאמרה אחת התלמידות,
"משפט של הקוראן מסדר את העניינים" .רבים מאנשי המערב יאמרו שהם לא
היו מוכנים לקבל תכתיבים כאלה ללא פנייה אל שיקול דעתם ,אולם האנשים
המאמינים מבקשים הנחיות כאלה וחשים את החום והאהבה שנלווים אליהן.
לדידם ,זוהי הדרך לחיים בחברה מסודרת שאינה לוקה בתחלואים הרבים של
החברה המודרנית המערבית .לעתים קרובות דווקא ילדים בכל מיני גילים
מבקשים מאתנו הנחיות ברורות ,הנחיות שמעניקות להם תחושה של סדר
וביטחון שלא תמיד מוערך מספיק בעולם המערבי .אם כן ,ל"קוראן לחינוך
הילד" שתי מטרות .האחת ,להעניק לבני דת האסלאם ספר שיאפשר להם
להשתמש בקוראן לפתרון בעיות חינוכיות רבות שהם נתקלים בהן בחיי היומיום.
כך לכל בעיה יש פתרון וקשה לחשוב על תחום שהקוראן לא נדרש אליו באופן
כלשהו .אלה כללי מוסר אוניברסליים של המין האנושי שהקוראן מיטיב לבטא
בחום ואהבה .המטרה האחרת ,החשובה לא פחות ,היא לאפשר לבני דתות
אחרות להכיר באיכויות המיוחדות של הקוראן ,בחוכמת החיים שבו ובהנחיות
היפות כל כך המאפשרות לקבוצות אנשים בעלי נטייה מסורתית–קולקטיבית
לחיות יחד בהרמוניה ושלום .דווקא בימינו אנו ,כשהחברה המודרנית מחפשת
את דרכה בעולם של מתירנות רבה ,ניצבות הנחיות הקוראן כמגדלור המראה
את הדרך ומגלות כמה חום ואהבה קיימים בהנחיה הנכונה המאפשרת לקבוצה
לחיות חיים משותפים .דומה שמרגע שבן המערב החל לחשוב במונחי "אני"
קשה לו מאוד לחזור למקורותיו ,הן האישיים והן התרבותיים ,ולזכור שבעבר
חש בטוב בתוך הקבוצה .במובן הזה דומה בן המערב לילד מרדן שהשתחרר
מדמות הסמכות ,יהיה זה אב ,מנהיג סמכותי או הדת ,ועתה הוא צריך לבסס את
עצמאותו לפני שיוכל לשוב ולבחון את עברו מעמדה מאוזנת יותר ופחות טעונה
רגשית .הספר מנסה אפוא גם להעניק לבני הדת המוסלמית כלים ממשיים
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לפתרון בעיות וגם להעניק לבני דתות אחרות הצצה שבזכותה יוכלו להעריך
ולכבד את תרבות האסלאם ,המציבה במרכז את הקשר האנושי ואת הצורך
לפתח אותו באופן חם ונכון.
הנחיות חיצוניות יכולות להיות קשות ואכזריות ,לא כך הקוראן .חיפוש
פנימי יכול להיות קר ומנותק ,לא כך היא התרבות המערבית במיטבה .ואולם
לעתים נוטה כל צד לראות את מגרעותיו של האחר ולא את יתרונותיו ,שאותם
הוא יכול לאמץ כדי לקחת את הטוב משני העולמות .בני התרבות המערבית
עלולים לייחס לבני התרבות המסורתית תכונות של דיכוי הפרט וחירותו מבלי
להכיר במשמעות הקשרים האנושיים החמים לבני אותה תרבות שעליהם לא היו
מוותרים בשום מחיר .לעומתם ,בני התרבות המסורתית עלולים להתבונן בבני
התרבות האינדיבידואלית ולחוש שהם אגוצנטרים השקועים בעיקר בעצמם .גם
הם אינם מכירים ביכולתם של בני המערב להעניק לאחר ,בדרכם שלהם ,את
האמפתיה וההבנה המייצגות את כל הטוב הקיים בעולמם .חשיבות ה"אני"
לעומת חשיבות ה"אנחנו" הוא נושא עמוק ורגיש שכל תרבות מקדשת .כך
שקועה כל תרבות במידה כלשהי ,באופן טבעי ,בעצמה ואינה מסוגלת לראות
את האחרת .בספר נוסף המתוכנן בסדרה" ,יסודות המפגש הבין–תרבותי —
תאוריה ופרקטיקה" ,אשתדל להתמודד עם סוגיה קשה זו — מה קורה כשבני
שתי תרבויות מרכזיות אלה נפגשים זה עם זה ובאמצעות אילו הבנות וטכניקות
אפשר לגשר על הפערים הקיימים כדי לקדם מפגשים פוריים בין הצדדים.
ואחרון אחרון חביב הוא ההסבר הפסיכולוגי המלווה כל סיפור ומנתח אותו.
זהו גשר בין הקוראן לעולם הפסיכולוגיה המודרנית שנוצר מתוך הבנה שאין
ביניהם סתירה ולמעשה הם מחזקים זה את זה .בעולם של סטראוטיפים רבים
ייווכח הקורא המערבי שהקוראן אינו ספר של אלימות וטרור .נהפוך הוא ,זהו
ספר של אהבה .וכדאי שרבים יכירו מתת אהבה זו שאותה נושאת התרבות
המוסלמית בגאווה זה כאלף ארבע–מאות שנה.
"הקוראן לחינוך הילד" גם מאפשר לבני המערב "לדבר בשפתם" של בני
התרבות המוסלמית .לפנות אליהם מתוך עולמם שלהם ובכך לעשות צעד מכריע
של גישור על פערים תרבותיים .לא עוד בן המערב המצטט לבן התרבות
המוסלמית ממורשתו התרבותית שלו אלא בן המערב המוכן להכיר את עולמו
של האחר וללמוד את אופן חשיבתו מתוך כוונה אמתית להושיט לאחר יד
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לשלום .אין לי ספק שאם מנהיגים מערביים יכירו פסוקים יפים אלה של
הקוראן וישתמשו בהם בפנייתם אל בני הדת המוסלמית ימצאו דבריהם אוזן
קשבת .מאמץ זה יוערך מאוד על ידי המוסלמים כשם שמוסלמים שיכולים
לפנות אל בן המערב בשפתו ובשפת תרבותו זוכים להערכה רבה ובצדק .הכרת
הקוראן והשימוש בו הם אפוא צו השעה לבני המערב בניסיון לגשר על הפערים
התרבותיים הקיימים.

ג .דברי פתיחה
 .1בשם אלוהים הרחמן והרחום
הקוראן בעיני המוסלמים הנו ההנחיה הגדולה ביותר .דבר אלוהים שאינו ניתן
לחיקוי והוא הוענק לאחרון הנביאים ,מוחמד עליו השלום.
דברי הקוראן מלווים את המוסלמים בחיי היומיום .הם מאזינים לפסוקים
בהערכה ,ומייחסים להם קדושה רבה גם בזמן התפילה וגם מחוצה לה .המוסלמים
מרבים לשנן את הקוראן ולצטט ממנו בכל מיני נסיבות ועל כן יש לו השפעה
גדולה על עיצוב אישיותו של המוסלמי מבחינת האמונות ,התפילות ,המנהגים
והתרבות .המוסלמי הקרוב לקוראן ,שהוא מקור המוסר והאתיקה ,שומר לעצמו
באופן זה מקום בקרבת אלוהים ,סמוך לדתו ,לנביא ולגן עדן.
עאישה ,אשתו של מוחמד ,נשאלה מה היו תכונות המוסר של מוחמד .היא
השיבה שתכונות המוסר שלו היו דברי הקוראן .על כן שימש הקוראן בעניינים
רבים :מקור ההנחיה לצורך הטפה והשכנת שלום ,לריפוי גופני ונפשי ולשיפוט
ופסיקה .המלומדים ,המחנכים והמומחים למיניהם בענייני התנהגות הפרט והחברה
האסלאמית אימצו את הספר הזה כמדריך .הם ידעו מהי השפעתו החיובית
האדירה בטיפול בבעיות החינוכיות והחברתיות בחייו של האדם המוסלמי ובריפוי
התנהגויות שליליות דוגמת אלימות ,התמרדות ,קנאה ,שנאה ומנהגים למיניהם
שמקורם בתקופה הטרום אסלאמית )הג'אהלייה( .בקבוצה אחרונה זו נמנים
שתיית יין ,נטילת סמים ,חילול כבוד ,פריצות ,זנות ,מעשי סדום ,גנבה ,ניבול
פה ,שקר ועוד .כך יכלה הנהגת החברה להשקיע מאמצים בכיוון הנכון כדי
לתקן ולשפר את המציאות .והרי אין מהימן יותר מהקוראן באומרו בהקשר הזה:
"ובנפש ובמי שעיצבה" )סורת השמש ,פסוק .(7
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טבעי הוא שנפיק תועלת מאנשי המדע והמומחים בתחומי המדע האנושי
והחברתי ,זולתי דברים שעומדים בסתירה ליסודות הדת הנעלה המבוססת על
הקוראן ,הסונה והתרבות האסלאמית .לא יהיה נבון מצדנו להתעלם מן המקור
הגדול ביותר בחיי המוסלמי.
העבודה שלפנינו מנסה לקשור בין הקוראן ,המשמש יסוד לאמונה ולתרבות
בחיינו ,ובין המדעים המודרניים והמחקרים בתחום ריפוי הנפש .הסיפורים
מעלים דוגמאות לבעיות מחיי היומיום הלקוחות מהחברה שלנו .הפתרון שבא
באמצעות הפסוק הקוראני ממחיש כיצד יש לטפל בבעיה ומשמש הנחיה ברורה
ולפיד של אור .לאחר מכן זוכה הקורא גם בהסבר חינוכי המבהיר את תשובת
הקוראן מן ההיבט הפסיכולוגי.
במקרים רבים אפשר בוודאי למצוא עוד פסוקים המשמשים הנחיה לפתרון
הבעיה .פסוקים אלה עשויים להשפיע ולדבר אל לבו ונפשו של המוסלמי .זה
הנמנה עם אלה המקדשים ומוקירים את דבר הקוראן ושוקדים למלא אחר
פקודותיו כדי להשביע את רצון אלוהים ושליחו וכך להימנות עם המוסלמים
הטובים.
ד"ר עפר גרוזברד ,פסיכולוג קליני במקצועו ,שקד עם תלמידיו על הוצאתה
לפועל של עבודה נאה זו .הסטודנטים ,מוסלמים הלומדים לתואר שני בתחום
הייעוץ החינוכי ,ערים במיוחד לחשיבות הקשר בין הפסיכולוגיה וספר הקוראן
כדי לעזור לתלמידי בתי–הספר ולמשפחותיהם .הקורא ימצא בספר בנקל את
התשובה הקוראנית והחינוכית לשאלתו ויוכל להפיק ממנו תועלת רבה .על כן,
זהו מפעל מבורך הראוי לעידוד ולהערכה .בעתיד יהיה אפשר להוסיף לפסוקי
הקוראן המצוטטים גם את אמרותיו של הנביא מוחמד עליו השלום ,משום
שמעשיו והתנהגותו של הנביא הם למעשה החלה של דברי הקוראן )סורת יום
השישי ,פסוק .(2
הנני מדגיש שהעבודה הזאת היא עבודה מבורכת וניסיון מיוחד וראשון
מסוגו בארץ שבו בא לידי ביטוי שיתוף פעולה בין מרצה לתלמידיו .על כן,
ראויה היוזמה לתודה ,להערכה ולמעקב .העבודה מעוררת חשיבה רעננה ויוזמה
ליצירה וחידוש בתחום הזה ובתחומים אחרים .החוקר ,המחבר את המדע המודרני
עם הקוראן ותרבות האסלאם ,תורם תרומה ניכרת לתועלת האדם והאנושות
כולה .כדבר הקוראן" ,הקוראן הזה מנחה אל דרך שאין ישרה ממנה ,ומבשר
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למאמינים העושים את הטוב כי שמור למענם שכר כביר" )סורת המסע הלילי,
פסוק  .(9וכן כדבר הנביא עליו השלום" :הטובים שביניכם הם אלה שלומדים
את הקוראן ומלמדים אותו לאחרים".
בכבוד רב ,א' שייח' מחמוד עומרי
מרצה במכללת אלקאסמי
מ"מ מפקח מקצועי ראשי להוראת דת
האסלאם במשרד החינוך והתרבות.
 .2הילדים הנם פיקדון בידינו
לילד יש זכויות עוד לפני לידתו .הוא זכאי להורים אוהבים המכבדים איש את
רעהו ,למצב כלכלי יאה ,זכות ירושה ועוד .לאחר לידתו זכאי התינוק לינוק
מאמו ,וזכאי לכך שמבוגר ישגיח עליו בכל מעשיו.
לעתים ישתמש התינוק ביכולתו המתפתחת כדי לקלקל חפצים בבית .הוא
רוצה לקבל מאתנו תשומת לב והתייחסות לא רק לשם מילוי צרכיו הבסיסיים
כמו אוכל ,לבוש ,היגיינה ושינה .על כן שומה עלינו ליצור אתו קשר ,לקנות לו
צעצועים מתאימים ולדאוג לכל התפתחותו .מטרת חינוך הילדים היא לזכות
ברצון אלוהים .לשם כך יש לזכור שילד אינו גידול חקלאי הזקוק לתזונה בלבד.
חינוך ילדים הוא הרבה מעבר להענקת צרכים בסיסיים לילד .מטרת החינוך היא
בין השאר להקנות לילד את יסודות האמונה הנכונים עוד מראשית חייו .אין
להקל ראש בשנים הראשונות ובחשיבותן בחינוך ,והורים שמזלזלים בתקופה זו
בחייו של הילד יצטערו על כך מאוחר יותר.
הילד בתקופת טרום בית–הספר מרבה לשאול ולהתעניין בסובב אותו ולעתים
מתקבל הרושם שהוא מרבה להתווכח .אכן ,הוא מסוגל להבחין בין מותר לאסור
ובין טוב לרע .על כן ,בתקופה זו אפשר לבנות את אישיות הילד בכל התחומים
)אמונה ,מדע ,תרבות ,התנהגות ,ענייני חברה ,פסיכולוגיה ,רגשות ,פיתוח הטעם
והיופי וכוח היצירה( .הבנות אלה הן שהביאו את המלומד אחמד סולימאן לטעון
בספרו "הילד המוסלמי באור הקוראן והסונה" שאפשר לחנך את הילד בשנים
הראשונות כך שיהיה מסוגל להיענות ולציית לפקודת אלוהים האומרת" :שמרו
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את נפשותיכם ואת בני ביתכם מפני האש" .כמו כן אפשר להסביר לו את
משמעות העדות" :אין אלוהים מבלעדי אללה ומוחמד הוא שליחו של אללה".
רצוי ללמוד מן האופן שבו חינך הנביא ילדים והתעמק אִתם בערכי האמונה.
כך יעמוד הילד על מהות הסיפורים הקושרים אותו אל אלוהים ויעריך את
אלוהים ואת שליחו ,הנביא מוחמד .כדי להשיג מטרה זו מומלץ לעודד את
מעשיו החיוביים של הילד או את למידתו היפה על ידי הענקת פרסים ומתנות.
נימוסי הילד והליכותיו מתפתחים מתוך חיקוי התנהגותם של הוריו .כשההורים
מתבטאים באופן נאה וכובשים את היצר בשעת כעס ינהג הילד כמותם .יש
ללמד את הילד לנהוג במבוגרים בכבוד ,לברך אותם לשלום ולבקש רשות
בטרם יעשה דברים על דעת עצמו .חשוב ללמדו מהו צער בעלי חיים ולהסביר
לו שיש לרחם על בעלי חיים ולא לענותם .כמו כן יש להביא את הילדים אל
המסגד ולקרב אותו אליהם באופן שיאהבו לבוא אליו .מעבר לכך ,שומה על
ההורים להשתדל להבין את הילד ותחושותיו ולהיות מודעים לצרכיו .על כן ,יש
להשתדל שלא להעליב אותו לפני אנשים זרים ולדאוג שילך לישון כשלבו שמח.
כמו כן יש להרחיק אותו מדברים מבהילים )מדברי פרופ' ליז אליוט מאוניברסיטת
שיקגו(.
איני רוצה להאריך ,כוונתי לכתוב הקדמה באור חוכמת המלומדים העוסקים
בתקופת הילדות .קראתי את העבודה של בושרא וקבוצת הסטודנטים לתואר
שני בייעוץ חינוכי בהנחיית ד"ר עפר גרוזברד והתרשמתי שהניסיון החלוצי הזה
עשוי לשמש חומר טוב ללמידה .ואולם אני ממליץ שלא להרחיב את פרשנות
פסוקי הקוראן ,במיוחד אותם פסוקים הנושאים את רעיון יסודות האמונה.
מכל מקום ,זהו רעיון טוב ואני מאחל הצלחה לכל הצוות השוקד על המלאכה.
אני ממליץ להתעמק בלימודי האסלאם כדי שהמתעניינים יגלו כמה אדיר הוא
האסלאם הזה ואיזה עוצמה הוא אוצר בענייני חינוך וגידול ילדים .גידול הילד
הנו מעשה האדם ואילו החינוך זקוק לאצבע אלוהים ורצון אלוהים.
שייח' עבדאללה נימר דרוויש
מייסד התנועה האסלאמית
 25בנובמבר 2007
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 .3הקוראן הוא המדריך לכל האנושות
הקוראן אינו מיועד למוסלמים בלבד כפי שסוברים לא אחת מוסלמים ושאינם
מוסלמים .הוא מיועד לכל מי שמוכן לדבוק בעקרונותיו ולאמץ את הפילוסופיה
שלו .אלה יֵצאו נשכרים וישמשו לאחרים דוגמה חיה לאידאלים ולרעיונות
הנמצאים בו .וכך אומר הקוראן" :הוי האנשים ,הנה ניתנו לכם מעם ריבונכם
מוסר השכל ומרפא ללבבות והדרכה ורחמים למאמינים" )סורת יונה ,פסוק .(57
אלוהים פונה בפסוק זה אל המין האנושי בכללותו ומעודד אותנו להקשיב
לדבריו.
יצר לב האדם רע מנעוריו .על כן עלינו להיות ערים לכוחות ההרס הטמונים
בנו ולנקוט אמצעי הגנה מתאימים .הקוראן הוא ההגנה וגם התרופה שתרפא את
מחלתנו .אנו עשויים להשיג ,גם כאינדיבידואלים וגם כקולקטיב ,הישגים מרשימים
ולשבור שיאים בעולם החומרי ,משום שניחנו בכוחות אינטלקטואליים ללמוד
וליישם את הידע והניסיון שלנו .ואולם אנו נכשלנו ביישום אותו ידע לבניית
העצמי שלנו והתרחקנו מכל קבלת אחריות .לעתים כשאנו עצמנו מקור הבעיה
אזי קשה לנו לזהותה ואנו נוטים למצוא תירוצים ,מאשימים בנקל את האחר
וממהרים להענישו .מעטים מסוגלים לקבל על עצמם אחריות ולתקן את המעוות.
קבלת אחריות דורשת אומץ ,בגרות ויכולת להתעלות מעל לטבעו השלילי של
האדם.
הקוראן והספרים הקדושים שקדמו לו הסבירו באריכות את נושא בניית
העצמי ויכולתו של הפרט לקבל אחריות .אישיות חיובית ואחראית נבנית לא
לשם השגת יתרון על האחר .נהפוך הוא ,אישיות זו נבנית במחיר ויתור על
היתרון והמעמד שרכש הפרט כאב ,כאח או כמי שזכה להערכה על הישגיו.
ויתור זה נעשה לטובת האמת ,הצדק ,החמלה ,הכבוד ,הפיוס וההתחשבות באחר
גם אם אינו מחבב אותי וכיוצא באלה .אבל אנו מנסים להיות נחמדים אל
הסובבים אותנו על פי רוב מתוך נקודת מבטנו ולא מתוך נקודת מבטם .והנה בא
הקוראן ומציע לנו להיות נציגי הצדק ומגניו גם אם הוא פועל נגדנו ונגד הורינו
וקרובינו .קל להטיף זאת לאחרים וקשה ליישם כשמדובר בנו ובקרובים לנו.
האהבה למין האנושי היא דבר אחד ,מלמדנו הקוראן ,והאנוכיות היא דבר אחר.
אנו יודעים שכל אדם אחראי למעשיו .אבל האם האדם אחראי גם לרגשותיו
ולמניעיו? התשובה החד–משמעית היא ,כן! חוקים חיצוניים לא יעזרו במקרה
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זה .עלינו להפעיל את השעון המעורר הפנימי שלנו כדי שיתריע על סכנה כשאנו
סוטים להתנהגות לא תקינה לפני שיהיה מאוחר מדי .יש לזכור שניצחון האדם
יושג ברגע שיפסיק להשתמש בידע שיש לו כמכשיר להשגת רווח ויתרון על
האחר .הידע צריך לשמש הדרכה בתחומים רבים ,במיוחד בנוגע לרגשות הפנימיים
והאינטימיים שלנו .אז ורק אז נוכל להכריז על ניצחון .עד אז יש להמשיך
במאבק כנגד עצמנו .עלינו להתרכז ולהעניק תשומת לב לתכונותינו החיוביות
וללמוד לחסום את תכונותינו השליליות .הקוראן נותן לנו רשימה של תכונות
שליליות שכל אדם יכול לזהות .ההיסטוריה של העידן המודרני מעניקה לנו
סיבות רבות להתגאות ואותן עלינו להמשיך ולשפר .אבל היא זו שגם העלתה
את הצד האפל שבנו וממנו עלינו להיזהר.
הנה רשימה חלקית של תכונות אנושיות שליליות :בני אדם נוטים לחיפזון,
לאי–צדק ,לבורות ,לרוע ,לסכסוך ולפסימיזם .על אף החולשות האלה בני האדם
הם שליחיו של אלוהים על פני האדמה .מעמד זה הוענק להם בעיקר משום שהם
מסוגלים להתגבר על המכשולים האלה באמצעות ידע ,אמונה ומעשים טובים.
אין אנו יכולים להרשות לעצמנו להתנהג כאחיו של יוסף ,שהקנאה העבירה
אותם על דעתם וגרמה להם למכור את אחיהם .עלינו לנהוג כנביא איוב ,שאף
על פי שאיבד את הכול לא נתן לייאוש לנצחו .עלינו לנהוג כיוסף ,שלא ביטל
את זמנו ולא שקע באבל על מה שעוללו לו אחיו ,אלא עזר למצרים לשרוד
בתקופת הרעב.
דברים אלה מזכירים לנו שבעייתנו היא עתיקת יומין .הצורך לאזן בין
תשוקותינו ובין צורכי האחר דורש התייחסות מתמדת וחינוך רציף .עלינו לקדם
את הידע שלנו ,גם זה המכוון לפיתוח האישיות ,כדי שלא נהיה עבדים לתרבות
שלנו ,להיסטוריה ולמסורת שלנו .כדי שנבין את משמעות חיינו ונשאף לחיים
טובים יותר לכולנו ונשאיר אחרינו עולם ששרוי במצב טוב יותר משהיה
כשקיבלנו אותו .בהיותנו יצירי כפיו של אלוהים עלינו לעזור זה לזה לשאת
בעומס ולהזכיר זה לזה את הצורך לדאוג לאחר ולעשות מעשים טובים.
הייתה לי הזכות לפגוש את ד"ר עפר גרוזברד ולהתרשם מחלקים מעבודתו.
כשעפר ביקש ממני לכתוב הקדמה לספרו הנפלא הנוגע לטיפול בקשיי אנשים
באמצעות הקוראן ראיתי בכך זכות יתר גדולה .אני חייב להודות שבהיותי
תלמיד של הקוראן מזה עשרים שנה הוקסמתי מן העבודה .זוהי הוכחה של
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נכונות ההצהרה שהקוראן הנו מדריך לכל המין האנושי .הספר מבהיר באופן
יוצא מהכלל כיצד אפשר לפתור קשיים רבים ומגוונים של אנשים בעזרת
הקוראן .למשל ,כשנאמר לאדם בעזרת פסוק מן הקוראן שהוא לא צריך לחוש
אשמה בנוגע לדברים שהם מעבר לשליטתו הוא נחלץ מן הדיכאון .במקרה אחר
התרחשה התקדמות לאחר שנאמר להורים בעזרת פסוק מן הקוראן שילדיהם
זכאים למידה של חופש ויש לכבד את החלטותיהם .כל אלה הנן דוגמאות
בהירות ומבוססות המלמדות אותנו כיצד יכולים לימודי הקוראן לשפר את מצב
המין האנושי .כולי תקווה ותפילה שהקורא יצא נשכר וישתמש בשפע הידע
שמציע הספר .אני ממליץ לכל תלמיד של הקוראן ללא קשר לדתו ,אמונתו או
תרבותו לקרוא את הספר.
אסיים בציטוט מסורת בין השמשות" :האדם לאבדון ילך ,אך לא המאמינים
והעושים את הטוב והמצווים על האמת ,והמצווים על עוז רוח" .החיפוש המתמשך
אחר האמת ,הסבלנות ,האמונה והעשייה הנכונה היא שתרחיק אותנו מהאבדון
ומהיעדר התקווה הבא בעקבותיה.
שייח' מוסא אדמני
אימאם אוניברסיטת מטרופולין ,לונדון
ראש מכון לוקמאן להתפתחות וחינוך

37

פרק א

אובדן ,מחלות ואסונות
 .1מה נאמר לילדה החשה רגשי אשמה על מות אביה?

أَﻳْﻨَﻤَﺎ ﺗَﻜُﻮﻧُﻮاْ ﻳُﺪْرِﻛﻜﱡﻢُ اﳌَْﻮْتُ وَﻟَﻮْ ﻛُﻨﺘُﻢْ ﻓِﻲ ﺑُﺮُوجٍ ﻣﱡـﺸَﻴﱠﺪَةٍ وَإِن ﺗُﺼِﺒْﻬُﻢْ
ﺣَﺴَﻨَﺔٌ ﻳَﻘُﻮﻟُﻮاْ ﻫَﺬِهِ ﻣِﻦْ ﻋِﻨﺪِ اﻟﻠّﻪِ وَإِن ﺗُﺼِﺒْـﻬُﻢْ َﺳﻴﱢﺌَﺔٌ ﻳَﻘُﻮﻟُﻮاْ ﻫَﺬِهِ ﻣِﻦْ ﻋِﻨﺪِكَ
ﻗُﻞْ ﻛُﻞٌ ﻣﱢﻦْ ﻋِﻨﺪِ اﻟﻠّﻪِ ﻓَﻤَﺎلِ ﻫَﺆُﻻء اﻟْﻘَﻮْمِ ﻻَ ﻳَﻜَﺎدُونَ ﻳَﻔْـﻘَﻬُﻮنَ ﺣَﺪِﻳﺜًﺎ ) ﺳﻮرة
اﻟﻨﺴﺎء ،آﻳﺔ (78

המוות ישיגכם בכל מקום אשר בו תהיו ,ולו גם במגדלים נישאים.
בפקוד אותם טובה ,יגידו ,זאת מעם אלוהים ,ובפקוד אותם רעה ,יגידו,
זאת מעמך .אמור ,הכל מעם אלוהים ,ומה להם לאנשים הללו כי לא
יבינו דבר מן האמרים? )סורת הנשים ,פסוק .(78
סמירה ,תלמידת כיתה ד' ,הצטיינה בלימודיה ובכל פעילויות בית–הספר .לפני
כחמישה חודשים לקח אותה אביה לבדיקות בבית–החולים הקרוב .מכונית שנסעה
ממולם סטתה ממסלולה והתנגשה במכוניתם התנגשות חזיתית .אביה נהרג
במקום והיא ,שישבה במושב האחורי ,יצאה בפציעות קלות .כששבה לבית–הספר
לאחר כחודש ימים ניכר שינוי בולט באישיותה ובהתנהגותה .היא נעשתה ילדה
שקטה מאוד ,חדלה להשתתף בשיעורים ובפעילויות ,וציוניה ירדו במידה ניכרת.
כשמודיעים על אספת הורים או מבקשים את אישור ההורים לפעילות מחוץ
לבית–הספר היא פורצת בבכי .כשמנסים להרגיע אותה היא נזכרת באביה
ומאשימה את עצמה בכך שגרמה את מותו" .בגללי נסענו באותו היום לבדיקות",
היא חוזרת ואומרת" .אין שמחה ,אין טעם לחיים ואין תקווה בלי אבא ,ואני
הרגתי אותו" ,היא ממררת בבכי .המחנכת החלה לחשוש שסמירה עלולה לפגוע
בעצמה .היא הפנתה אותה אל יועצת בית–הספר.
סמירה נכנסה אל חדר היועצת וסיפרה לה את סיפורה .כשהחלה שוב לבכות
פתחה היועצת את ספר הקוראן בסורת הנשים ,פסוק  ,78וביקשה מסמירה
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לקרוא לאט וברור" :המוות ישיגכם בכל מקום אשר בו תהיו ,ולו גם במגדלים
נישאים"" .מה הבנת מהפסוק הזה?" שאלה היועצת" .שאלוהים הוא זה שמחליט
על חיים ומוות ואף אחד לא יכול לברוח ממה שמחליט אלוהים"" .יפה" ,אמרה
היועצת" .ומה זה אומר לך לגבי עצמך?" "שאני לא אשמה" ,אמרה סמירה
בחיוך קל ומחתה את דמעותיה" .שזה הרצון של אלוהים ואני לא אשמה" ,חזרה
שוב על דבריה .היועצת חייכה אליה בתשובה.
הסבר :פעמים רבות ילדים )וייתכן שפעמים רבות יותר ילדות( מרגישים אשמה
על דבר שלא היה באחריותם ולא בשליטתם .סמירה חושבת שהיא הרגה את
אביה משום שעל פי ההיגיון שלה בגללה הם נסעו לבדיקה .קשה לה לחשוב
שמה שקרה אינו בשליטתה ומה שאינו בשליטתה גם אינו באחריותה .אפשר
כמובן להסביר לה את הדבר בצורות אחרות .אפשר לומר לה שאביה היה יכול
להיות מעורב בתאונת דרכים במקום אחר ובזמן אחר .אפשר לומר לה שתמיד
ילד מבקש מהוריו שייקחו אותו לכל מיני מקומות אבל הדבר אינו עושה אותו
אחראי לדרך ולנהיגה .אפשר אולי לומר לה כמה היא רוצה שהדברים יהיו
תלויים בה .שכן אילו כך היה הרי הייתה יכולה להציל את אביה .אבל אין
אמירה חזקה ומרגיעה כפסוק מן הקוראן המדגיש שאלוהים הוא הקובע גורלות
ולא הילדה סמירה .מעתה היא לא תצטרך להסתובב בעולם כשבלבה מועקה
איומה של אשמה .חשוב לציין שלא נשתמש בפסוק הזה בכל מקרה של הריגה
וודאי לא במקרה של רצח .במקרים של רשלנות למשל ,כשנהג הורג מישהו
משום שהיה שיכור ,וודאי במקרה של רצח בכוונה תחילה לא נשתמש בפסוק
הזה ,המטיל את האחריות על אלוהים .באותם מקרים נפנה אל פסוקים בקוראן
המדברים על אחריות האדם למעשיו ולגורלו.
 .2האם אובדן הוא אישור לתוקפנות?

إِﻻﱠ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﺗَﺎﺑُـﻮاْ وَأَﺻْﻠَﺤُــﻮاْ وَﺑَﻴﱠﻨُﻮاْ ﻓَ ـﺄُوْﻟَﺌِﻚَ أَﺗُﻮبُ ﻋَﻠَﻴْ ـﻬِﻢْ وَأَﻧَﺎ اﻟﺘﱠ ـﻮﱠابُ
اﻟﺮﱠﺣِﻴﻢُ ) ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ،آﻳﺔ (160

לא כן החוזרים בתשובה והמתקנים את דרכם והמראים ברורות .כל
אלה ,אשוב מכעסי עליהם ,כי רוצה אני בתשובת עבדי ורחום )סורת
הפרה ,פסוק (160
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ראמי ,תלמיד כיתה י' ,נחשב לילד מופרע במיוחד .הוא לא מכבד איש בבית–הספר,
מזלזל בכולם ומגלה תוקפנות כלפי סביבתו .גם להורים הוא עושה צרות .גונב
את המכונית ,מסתובב בה ועושה עברות תנועה .ההורים של ראמי מודאגים
מאוד ,במיוחד אמו ,שהוא אינו שומע בקולה ומגיב לדבריה בגסות.
לא תמיד התנהג ראמי כך .הוא דווקא היה ילד די שקט ומופנם עד שבן דודו,
שאליו היה קשור מאוד ,התאבד באופן לא צפוי .מאז נעשה ילד מפונק ,ישן
ביום וער בלילה ,מזניח את עצמו ואת לימודיו ומנצל את הוריו .הם מצדם
ממשיכים לרחם עליו והוא מאיים שאם לא יקבל את מבוקשו יתאבד .ההורים
נקרעים .מצד אחד ,הם חוששים שיפגע בעצמו ומצד אחר ,הם חוששים שאם
ייענו לכל בקשותיו הוא יאבד להם .לאחרונה גם החל לעשן ליד אביו ללא כל
בושה ולהכות את אחותו הקטנה .לשווא מתחננים אליו שישנה את דרכיו.
ההורים פנו אל מחנך הכיתה ,שבעבר כיבד אותו ראמי .המחנך דיבר עם
ראמי על ההתדרדרות בציוניו ובהתנהגותו אך ללא הועיל .ואז פתח המחנך את
ספר הקוראן והקריא לראמי את פסוק  160מסורת הפרה" :לא כן החוזרים
בתשובה והמתקנים את דרכם והמראים ברורות .כל אלה ,אשוב מכעסי
עליהם ,כי רוצה אני בתשובת עבדי ורחום".
הסבר :ראמי ,לאחר שאבד לו בן דודו שוב אינו אותו נער שהיה .כנראה היה
משהו בקשר הקרוב שלהם שאִפשר לראמי להכיל את רגשותיו ולתפקד באופן
ראוי .לאחר שאבד בן הדוד ייתכן שראמי מרגיש אשם וכועס על עצמו על שלא
שמר עליו ,ייתכן שהוא מאשים את הסביבה על שלא שמרה עליו ,ייתכן שהוא
כועס על בן הדוד שעזב אותו וגם ייתכן שהוא הופך את האבל והדיכאון לכעס
ותוקפנות ומפנה אותם כלפי העולם .מכל מקום ,כדאי לנסות ולשוחח עם ראמי
על רגשותיו בכנות ולאפשר לו ,אם ירצה בכך ,לבטא את כאבו ואת כעסו באופן
חופשי .רק לאחר שייתן ביטוי לכאבו יוכל להשתחרר ממנו בתהליך הדרגתי
שיימשך זמן .ואולם תהליך טיפולי זה לא יתאפשר אם לא יוצבו גבולות ברורים
לראמי ועל כן ציטוט הפסוק המתאים מן הקוראן חשוב מאוד להחלמתו.
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 .3כיצד יש לנהוג ביתום?

ﻓِﻲ اﻟﺪﱡﻧْﻴَـﺎ وَاﻵﺧِـﺮَةِ وَﻳَﺴْـﺄَﻟُﻮﻧَﻚَ ﻋَﻦِ اﻟْﻴَـﺘَـﺎﻣَﻰ ﻗُﻞْ إِﺻْـﻼَحٌ ﻟﱠﻬُﻢْ ﺧَـﻴْـﺮٌ وَإِنْ
ﺗُﺨَــﺎﻟِﻄُﻮﻫُﻢْ ﻓَ ـﺈِﺧْ ـﻮَاﻧُﻜُﻢْ وَاﻟﻠّﻪُ ﻳَﻌْـﻠَﻢُ اﳌُْﻔْ ـﺴِـﺪَ ﻣِﻦَ اﳌُْـﺼْﻠِﺢِ وَﻟَﻮْ ﺷَــﺎء اﻟﻠّﻪُ
ﻷﻋْﻨَﺘَﻜُﻢْ إِنﱠ اﻟﻠّﻪَ ﻋَﺰِﻳﺰٌ ﺣَﻜِﻴﻢٌ ) ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ،آﻳﺔ (220

בדבר העולם הזה והעולם הבא .ישאלוך על אודות היתומים .אמור,
ראוי לכם לדאוג לשלומם ,ואולם אם תתערבו בהם — כאחיכם יהיו.
אלוהים יודע להבחין בין החומסים לבין הדואגים לשלום הזולת .אילו
חפץ אלוהים ,היה מחמיר עמכם .אלוהים אדיר וחכם )סורת הפרה ,פסוק
(220

חוסיין ,תלמיד כיתה ה' ,הוא תלמיד בינוני אבל ילד חברותי שמצטיין בעיקר
בציור .אביו נהרג בתאונת דרכים לפני כשנה .בני המשפחה גרים בדירה הסמוכה
לדירת הדוד ,שפרש את חסותו עליהם .הדוד אינו מרשה לאם לצאת לעבוד
משום שלטענתו הדבר לא מקובל בחברתם .הוא לקח את הכסף שהשאיר האב
ואמר לאם ולבנה שהוא ייתן להם מה שהם זקוקים לו .לאחרונה דורש הדוד
מחוסיין שיעזוב את לימודיו ויעזור בפרנסת המשפחה .האם פסיבית ,שותקת
ולא אומרת דבר אולם חוסיין הקטן מתנגד ,הוא רוצה להמשיך ללמוד .הדוד
מקלל ומכה אותו בשל כך .כמה פעמים כבר ברח חוסיין מן הבית וישן ברחוב.
לאחרונה הגיע חוסיין אל חדר היועצת כשהוא בוכה ,וסיפר לה את כל אשר
אירע והראה לה את הסימנים מהמכות שקיבל מדודו.
היועצת הזמינה את הדוד לשיחה .לדוד היו הרבה תירוצים וסיפורים על
התנהגותו הרעה של חוסיין .היועצת הקשיבה לדוד בשקט וכשסיים הקריאה לו
רק משפט אחד ,פסוק  220מסורת הפרה" :ישאלוך על אודות היתומים .אמור,
ראוי לכם לדאוג לשלומם ,ואולם אם תתערבו בהם — כאחיכם יהיו .אלוהים
יודע להבחין בין החומסים לבין הדואגים לשלום הזולת" .הדוד השתתק ולא
הוסיף מילה .היה ברור שהוא הבין את חומרת מעשיו .היועצת לא הסתפקה בכך
והציעה שתערוך ביקור בית אצלו בליווי איש הדת כדי שיחשבו יחד כיצד הם
יכולים לעזור לו לקיים את מצוות הקוראן הנוגעת לטיפול ביתום.
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הסבר :לא הכול קל בחיים .יש מחויבויות שאנו חייבים לקיימן אף על פי שאיננו
בוחרים בהן מרצוננו .טיפול בילד היתום ,קרוב משפחתך ,הוא אחת ממחויבויות
אלה שעלינו למלאן בלב שלם .אין החברה יכולה להרשות לעצמה שילדים אלה
יישארו ללא טיפול ,לא מן הבחינה המוסרית ולא מבחינת עתיד החברה ,משום
שילד שאינו מטופל עלול להיות עול על החברה בכל מיני אופנים .ייתכן שיגדל
ויהיה לאדם שאינו מסוגל לכלכל את עצמו ,לעבריין וכיוצא באלה דברים.
לעתים חשים קרובי המשפחה רגשות אשמה על שאינם מטפלים בבן משפחתם
היתום כפי שהיו רוצים שיטפלו בילדם שלהם אילו חס וחלילה קרה להם אסון.
רגשי אשמה אלה הם בריאים וטובים ודוחפים את הקרובים לטפל ביתום .ואולם
לעתים אין קרוב המשפחה מרגיש שום מחויבות ולא רגשי אשמה והוא שם לו
למטרה לנצל את היתום ואת משפחתו .במקרים אלו עושים הקוראן והציווי
האלוהי עבודה ששום מטפל או דמות סמכות לא היו יכולים לעשות .הם פשוט
מורים לאדם כיצד עליו לנהוג בבן משפחתו היתום ,ואומרים שאין לקפח אותו
בשום צורה ועניין .חוסיין הוא עדיין ילד והוא צריך אבא טוב שידאג לו ויאהב
אותו ,שאם לא כן יקשה עליו להתפתח היטב .לכך מכוון הקוראן את דבריו.
 .4כיצד נעודד את מי שנפל עליו אסון?

ﻟَﺘُﺒْﻠَﻮُنﱠ ﻓِﻲ أَﻣْﻮَاﻟِﻜُﻢْ وَأَﻧﻔُﺴِﻜُﻢْ وَﻟَﺘَـﺴْﻤَﻌُﻦﱠ ﻣِﻦَ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ أُوﺗُﻮاْ اﻟْﻜِﺘَﺎبَ ﻣِﻦ
ﻗَﺒْﻠِﻜُﻢْ وَﻣِﻦَ اﻟﱠـﺬِﻳﻦَ أَﺷْﺮَﻛُﻮاْ أَذًى ﻛَـﺜِﻴﺮًا وَإِن ﺗَﺼْـﺒِﺮُواْ وَﺗَﺘﱠﻘُـﻮاْ ﻓَﺈِنﱠ ذَﻟِﻚَ
ُﻮر ) ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان ،آﻳﺔ (186
ﻣِﻦْ ﻋَﺰْمِ اﻷُﻣ ِ

עוד תתנסו ברכושכם ובנפשותיכם ,ותשמעו דברי בלע רבים מפי
אלה אשר ניתן להם הספר לפניכם ומפי המשתפים .אם תעמדו בעוז
רוח ותהיה בכם יראה ,תהיה זו נחישות ראויה )סורת בית עמרם ,פסוק
(186

רנין ,תלמידת כיתה ו' ,באה כל יום אל בית–הספר כשהיא מצוידת בבגד חדש,
נעליים חדשות וארנק מלא כסף .היא יפה ומטופחת ונוהגת להסתכל על תלמידי
הכיתה בהתנשאות .לכן הם נוטים להתרחק ממנה .יום אחד נכנסה המחנכת
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לכיתה ומצאה את רנין יושבת לבדה עצובה מאוד והתלמידים מתלחשים" ,מגיע
לה! עכשיו היא תרגיש את מה שאנחנו הרגשנו".
המורה :אני מבקשת מכל התלמידים לשבת בשקט .ספרו לי מה קרה.
אחמד :המורה ,לא שמעת מה קרה? הבית של רנין נשרף הלילה יחד עם החנות
ולא נשאר כלום.
המורה :רנין ,זה נכון מה שאני שומעת?
רנין :כן ,המורה )מתחילה לבכות(.
המורה :לא נורא ,רנין )ניגשת ומחבקת אותה( ,זה קורה.
רנין :המורה ,אבל עכשיו אנחנו עניים .לא היה ביטוח לבית ולחנות .אבא
שכח לחדש את הביטוח על הרכוש.
המורה :רנין ,את חייבת להיות אמיצה וחזקה .עכשיו זה נורא כואב לך ,אבל עם
הזמן תרגישו את ובני משפחתך טוב יותר .הזמן מרפא כל כאב .יש
בעולם הרבה עניים והם חיים ועובדים ומצליחים יפה בחייהם .כל
החיים לפנייך ,רנין! את מכירה את פסוק  186מסורת בית עמרם? אתם
מכירים אותו ,תלמידים? אני רוצה להקריא לכם אותו במדויק )המורה
מוציאה את ספר הקוראן(" :עוד תתנסו ברכושכם ובנפשותיכם ,ותשמעו
דברי בלע רבים מפי אלה אשר ניתן להם הספר לפניכם ומפי המשתפים.
אם תעמדו בעוז רוח ותהיה בכם יראה ,תהיה זו נחישות ראויה" .גם
אתם ,רנין ,התנסיתם ברכושכם ושמעתם דברי בלע .אבל תזכרי שאלוהים
אוהב את האנשים הסובלים שלא נשברים ממשיכים ומצליחים.
רנין) :עדיין בוכה( אני רוצה שאלוהים יאהב גם אותי.
הסבר :כך הם ילדים ,לעתים אין הם יכולים להסתיר את השמחה לאיד .בייחוד
לנוכח העובדה שרנין היא שלעגה קודם לכן לעוניים .טוב עשתה המורה שלא
הזכירה את הדבר לרנין והייתה חמה ותומכת .אילו אמרה לרנין" ,מגיע לך" או
"עכשיו תסבלי כפי שאנו סבלנו" ,הייתה בכך משום נקמה אך תגובה כזאת לא
מועילה לאיש .גם אילו נזפה בתלמידים הלועגים לא הייתה בכך תועלת .דווקא
תגובתה היפה של המורה מלמדת את התלמידים שלא להתנשא משום שהחיים
הם גלגל וגם אלה שנמצאים למטה ,כפי שרנין כעת ,יכולים ללמוד ולהתקדם
ולהשיג הישגים .אבל המורה עשתה יותר ,היא נתנה לרנין ולתלמידים מתנה,
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פסוק חשוב מאוד מן הקוראן המדבר על הצורך להיות חזקים ולא להישבר גם
ברגעים הכי קשים ,גם כשכולם לועגים ,להמשיך לעמול ולקוות לעתיד טוב
יותר.
 .5האם ילד מאומץ הוא ילדו של ההורה כילד ביולוגי?

وَﻻَ ﺗَﻘْـﺮَﺑُﻮاْ ﻣَــﺎلَ اﻟْﻴَـﺘِـﻴﻢِ إِﻻﱠ ﺑِﺎﻟﱠـﺘِﻲ ﻫِﻲَ أَﺣْـﺴَﻦُ ﺣَـﺘﱠﻰ ﻳَـﺒْﻠُﻎَ أَﺷُـﺪﱠهُ وَأَوْﻓُﻮاْ
اﻟْﻜَﻴْﻞَ وَاﳌِْﻴﺰَانَ ﺑِﺎﻟْﻘِـﺴْﻂِ ﻻَ ﻧُﻜَﻠﱢﻒُ ﻧَﻔْﺴﺎً إِﻻﱠ وُﺳْـﻌَﻬَﺎ وَإِذَا ُﻗﻠْﺘُﻢْ ﻓَـﺎﻋْﺪِﻟُﻮاْ وَﻟَﻮْ
ﻛَـﺎنَ ذَا ﻗُﺮْﺑَـﻰ وَﺑِﻌَﻬْـﺪِ اﻟﻠّﻪِ أَوْﻓُـﻮاْ ذَﻟِﻜُﻢْ وَﺻﱠـﺎﻛُﻢ ﺑِﻪِ ﻟَﻌَﻠﱠﻜُﻢْ ﺗَﺬَﻛﱠـﺮُونَ ) ﺳﻮرة
اﻻﻧﻌﺎم ،آﻳﺔ (152

אל תקרבו אל רכוש היתום כי אם בהגינות ,עד שיגיע לפרקו .מדדו
את מלוא המידה ושמרו על מאזני צדק .לא נטיל על נפש לשאת יותר
מכפי יכולתה .וכחורצכם דין ,עשו צדק ,גם אם יהיה זה נגד קרוב
משפחה .היו נאמנים לאשר התחייבתם לאלוהים .אלה הדברים שציווה
אתכם למען תיזָכרו )סורת המקנה ,פסוק (152
מרים היא תלמידת כיתה ה' ,ילדה נבונה ומצטיינת .לאחרונה הבחינה המחנכת
שהיא מאחרת בבקרים ,יושבת שותקת בכיתה ומבט פניה עצוב .גם ציוניה החלו
להתדרדר .המחנכת פנתה אליה והזמינה אותה לשיחה .היא ידעה שמרים היא
יתומה ודודה מטפל בה .אבל מרים סיפרה לה גם דברים שלא ידעה .למשל,
שלאחרונה משאירה אותה אשתו של הדוד בבית לשמור על הילד הקטן שלהם.
שהיא מצווה עליה לעשות עבודות בית רבות כדי "לשלם" את מחיר האוכל,
הלבוש והטיפול בה" .אבי היה איש עסקים והשאיר סכום כסף גדול ,וכשהורי
נהרגו בתאונת דרכים הועבר הכסף לחשבון הדוד כדי שיטפל בי" ,סיפרה
למחנכת בדמעות" .הדוד קנה לעצמו דירה חדשה בכסף של אבי וכעת הוא
אומר' ,מספיק שאני מגדל אותה בבית שלי ונותן לה לחיות עם משפחתי'".
המחנכת הזמינה את הדוד לשיחה .היא הסבירה לו את תחושותיה של מרים,
כמה היא עצובה ומדוכאת ,איך חוסר הביטחון שבה הולך וצומח ,מדוע היא
מתרחקת מכולם וגם את הסיבה להתדרדרות בציוניה" .אין לך זכות לפגוע בה
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או להתייחס אליה כאל זר בתוך המשפחה ובוודאי לא למנוע ממנה את צרכיה
הבסיסיים" ,אמרה לו המחנכת" .הכסף שהשאירו הוריה חייב לשמש להשלמת
השכלתה כדי שיהיה לה מקצוע ותוכל בעתיד לפרנס את עצמה ואת משפחתה",
הוסיפה .ואז פתחה את הקוראן בסורת המקנה ,פסוק  ,152והקריאה לדוד
בשקט" :אל תקרבו אל רכוש היתום כי אם בהגינות ,עד שיגיע לפרקו".
הסבר :הקוראן מעודד את ההורים המאמצים שהחלו במצווה להמשיך בה .הם
אימצו את מרים ועשו בכך מעשה גדול וחשוב .מה הייתה עושה בלעדיהם? הרי
היא ילדה שזקוקה לבית .ואולם לאחר שאימצו אותה עליהם לנהוג בה כאילו
הייתה אחד מילדיהם הביולוגים .אסור להם לקפח אותה ביחס לשאר הילדים
בשום צורה ואופן .וכמו שהורים אמורים לדאוג לצורכי ילדיהם ולעזור להם
לרכוש השכלה ומקצוע כך גם חובה על הוריה המאמצים של מרים לדאוג
לעתידה .התמזל מזלה של מרים ואביה השאיר אחריו כסף ,אבל לא תמיד כך
הוא .ישנם מקרים שהוריו של היתום לא השאירו כסף לאחר פטירתם .גם אז
מוטלת החובה על ההורה המאמץ לדאוג לילד המאומץ כאילו הוא ילדו .היה
כדאי שהמחנכת תזמין גם את הדודה ולא רק את הדוד או לפחות תאמר לדוד
שיש להעביר מסר חשוב זה גם לדודה שאל לה לקפח את מרים בשום צורה
ואופן ולא להפוך אותה למשרתת של הבית .המלצות אלה של הקוראן הם
בבסיס בנייתה של חברה חזקה ואיתנה ,משום שילד מקופח יגדל להיות הורה
מקפח ושותף בעייתי בחברה.
 .6כיצד נגייס תרומות למען ילד חולה?

ﻣَﻦ ﺟَـﺎء ﺑِﺎﳊَْﺴَﻨَـﺔِ ﻓَﻠَﻪُ ﻋَﺸْـﺮُ أَﻣْـﺜَﺎﻟِﻬَـﺎ وَﻣَﻦ ﺟَـﺎء ﺑِﺎﻟﺴﱠﻴﱢـﺌَـﺔِ ﻓَﻼَ ﻳُﺠْـﺰَى إِﻻﱠ
ﻣِﺜْﻠَﻬَﺎ وَﻫُﻢْ ﻻَ ﻳُﻈْﻠَﻤُﻮنَ ) ﺳﻮرة اﻻﻧﻌﺎم ،آﻳﺔ (160

לגומל הטובה יושבו עשרת מונים ,ולגומל הרעה תושב רעה כרעתו,
ואיש לא יקופח )סורת המקנה ,פסוק (160
סאמי הוא תלמיד שקט הלומד בכיתה ז' .יום אחד הוא לא הגיע אל בית–הספר
ולאחר מכן לא שב ימים רבים .המחנך והמנהל פנו אל ההורים ונדהמו לשמוע
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שסאמי לוקה במחלה קשה שאין לה תרופה בארץ .הוא חייב לנסוע לארצות–הברית
אל בית–חולים שמתמחה במחלתו .אם יגיע לשם יש סיכויים טובים שיבריא.
אבל הטיסה ,האשפוז והטיפול יקרים מאוד ולהוריו של סאמי אין כסף לזה וגם
אין להם יכולת לאסוף את הסכום הנדרש מקרוביהם וסביבתם .ההורים מיואשים,
חיי בנם בסכנה ואין הם יכולים להצילו וגם אינם יודעים אל מי לפנות.
המנהל כינס את ועד ההורים ואת ועד המורים כדי לטקס עצה .ואז קם אחד
ההורים ואמר" ,נצא כולנו למסע התרמה .כל אחד באזור שלו .ויש לי סיסמה
שעשויה לעזור לנו מאוד"" .מה הסיסמה?" שאלו כולם .ההורה השיב" :לגומל
הטובה יושבו עשרת מונים ,ולגומל הרעה תושב רעה כרעתו ,ואיש לא
יקופח" .כעבור כמה ימים נראו ילדי בית–ספר רבים מסתובבים ברחובות
בחולצות ועליהן כתוב :לגומל הטובה יושבו עשרת מונים ,ולגומל הרעה
תושב רעה כרעתו ,ואיש לא יקופח .הילדים עברו מבית לבית והתרימו את
התושבים.
הסבר :אכן ,הקוראן מעודד את האנשים לעזור זה לזה ולא לחיות באופן
אגוצנטרי איש–איש לעצמו .מזלו של סאמי שהוא נולד לחברה שלומדת ומשננת
משפטים מסוג זה .שאם לא כן ,מי היה עוזר לו ולמשפחתו? כעת כל אדם
שיתרום לסאמי ייזכר בפסוק הקוראן החשוב הזה וידע שצפוי לו גמול גדול
הרבה מתרומתו .ואילו כל מי שלא תרם ולא עזר תשב לו רק רעתו ,לא יותר
מכך .ואכן ,הקוראן אינו מעודד נקמה כי אם עזרה ,ומבטיח לכולנו ,נשים
וגברים כאחד ,שאיש לא יקופח.
 .7מה נכתוב על כרזה לשבוע התרמה?

وَﻻَ ﻳُﻨﻔِﻘُـﻮنَ ﻧَﻔَﻘَﺔً ﺻَـﻐِﻴﺮَةً وَﻻَ ﻛَـﺒِﻴﺮَةً وَﻻَ ﻳَﻘْﻄَﻌُـﻮنَ وَادِﻳﺎً إِﻻﱠ ﻛُﺘِﺐَ ﻟَﻬُﻢْ
ﻟِﻴَﺠْﺰِﻳَﻬُﻢُ اﻟﻠّﻪُ أَﺣْﺴَﻦَ ﻣَﺎ ﻛَﺎﻧُﻮاْ ﻳَﻌْﻤَﻠُﻮنَ ) ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ ،آﻳﺔ (121

כל אימת שיוציאו הוצאה קטנה או גדולה ,או יעברו כברת דרך
כלשהי ,מיד יירשם הדבר לזכותם .אלוהים ייתן להם את שכרם על
כל הטוב שעשו )סורת ההצהרה ,פסוק (121
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אחמד ,הלומד בכיתה ו' ,הוא תלמיד מצטיין .לאחרונה חלה התדרדרות בלימודיו.
הוא אינו מרוכז והפסיק לכתוב בשיעורים .היועצת הפנתה את אחמד לבדיקה
רפואית .הרופאים בדקו אותו והפנו אותו לסדרה של בדיקות ,ונמצא שהוא
לוקה בגידול במוח שפוגע בראייתו .הרופא המליץ שאחמד יקבל תרופה יקרה
שאינה נמצאת בסל התרופות .כמו כן עליו לעבור סדרת טיפולים כימיים .הוריו
של אחמד שקעו בדיכאון .הם אנשים פשוטים שמשתכרים משכורת חודשית ולא
היה להם כסף לתרופות ולטיפולים היקרים .האם חשה חסרת אונים ופרצה
בבכי.
היועצת החליטה לקיים שבוע התרמה לטיפולים של אחמד ,אבל הוא סירב
בטענה שבני המשפחה לא מסכנים" .אני מעדיף למות ולא לקבל כסף מאנשים.
מה יגידו החברים ,שאני מקבץ נדבות? איזה בושה!" כששמעה זאת היועצת היא
פתחה את ספר הקוראן בסורת ההצהרה ,פסוק  ,121והקריאה לאחמד" :כל
אימת שיוציאו הוצאה קטנה או גדולה ,או יעברו כברת דרך כלשהי ,מיד
יירשם הדבר לזכותם .אלוהים ייתן להם את שכרם על כל הטוב שעשו".
כששמע אחמד את הפסוק הזה הוא התרצה והסכים שייערך שבוע התרמה
בעבורו .על שלט ההתרמה נכתב "כל אימת שיוציאו הוצאה קטנה או גדולה ,או
יעברו כברת דרך כלשהי ,מיד יירשם הדבר לזכותם .אלוהים ייתן להם את
שכרם על כל הטוב שעשו".
הסבר :בחברות מסורתיות הבושה הוא רגש חזק מאין כמוהו ,שלא כמו בחברה
המודרנית ,שבה כל אדם חי לעצמו ופחות מושפע ממה שחושבים או אומרים
עליו .אחמד מתבייש מאוד בכך שלמשפחתו אין די כסף לטפל בו ושאחרים
צריכים לתרום בעבורו ובכך להציל את חייו .הוא חושש שאולי יאמרו לו חבריו
שהוא חי בזכותם ,שאולי עכשיו הוא יחוב לכולם את חייו ,ומקננים בו עוד
רגשות לא פשוטים כלל וכלל .ההתרמה פוגעת בתחושת הגאווה שלו .פתאום
הוא זקוק לעזרה .והנה באה היועצת ובאמתחתה פסוק קוראני יפה ומלמדת את
אחמד שהעזרה לזולת היא מצווה מן הקוראן .ואלה שיעזרו לאחמד מעשיהם
ייזקפו לזכותם כך שלא אחמד ישלם את המחיר כי אם אלוהים .עכשיו מבין
אחמד שמחלתו אמנם באה מאלוהים אבל גם הצלתו תבוא ממנו .בכך תורם
הקוראן ותרמה היועצת ,שהשתמשה בקוראן כדי לשכנע את אחמד לקבל את
עזרת הקבוצה .עכשיו כולם משפחה אחת.
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 .8כיצד ננחם את מי שאבל על מות אדם קרוב?

ﻛُﻞﱡ ﻧَﻔْﺲٍ ذَاﺋِﻘَ ـﺔُ اﳌَْﻮْتِ وَﻧَﺒْﻠُﻮﻛُﻢ ﺑِﺎﻟﺸﱠ ـﺮﱢ وَاﳋَْـﻴْـﺮِ ﻓِـﺘْﻨَﺔً وَإِﻟَﻴْﻨَـﺎ ﺗُﺮْﺟَـﻌُـﻮنَ
) ﺳﻮرة اﻻﻧﺒﻴﺎء ,آﻳﺔ (35

סוף כל נפש לטעום את המוות ,ונעמידכם בניסיונו של הרע והטוב,
ואלינו תוחזרו )סורת הנביאים ,פסוק (35
יום אחד נכנס המנהל אל היועצת וסיפר לה שהוא שם לב שלאחרונה המורה
לעברית לא מתפקדת כראוי .היא נראית עצובה וחסרת התלהבות ואנרגיה ,אמר
וביקש ממנה לבדוק את הנושא.
היועצת הזמינה את המורה וביקשה לשוחח אִתה על השינוי הניכר שחל
בהתנהגותה בתקופה האחרונה" .בתחילת השנה" ,אמרה היועצת" ,בלטה מאוד
השקעתך בתלמידים .עשית אִתם עבודות משותפות והיית מלאת התלהבות וכעת
אני רואה אותך הולכת בפרוזדור בראש שפוף וכמעט אינך מחייכת".
המורה סיפרה ליועצת שלפני כחמישה חודשים נפטר ילד במשפחתה המורחבת
שגרה בכפר מרוחק .מאז היא לא מסוגלת לעשות כלום ,לא בבית ולא בעבודה.
"אני יודעת שהשתניתי מאוד" ,אמרה המורה" ,אבל אני לא שולטת בזה .אני
מרגישה שאין טעם לחיי"" .אני יודעת שזה קשה מאוד" ,השיבה לה היועצת,
"אבל את אישה שמאמינה באלוהים ,והוא אמר' :סוף כל נפש לטעום את
המוות ,ונעמידכם בניסיונו של הרע והטוב ,ואלינו תוחזרו' .על כן ,אלוהים
בוחן אותך ובודק איך את מתמודדת עם הקושי הזה ומצפה ממך שתעמדי בזה".
המורה הביטה ביועצת והשיבה" :את צודקת .אני חייבת לעבור את זה
ולהתמודד עם מה שנתן לי אלוהים משום שזה רצונו".
הסבר :אין כקוראן בהתמודדות עם אסונות ומצבי אבל ומשבר .ומי מאתנו לא
חווה מצבים כאלה בחייו? באותם רגעים שעולמו של האדם חרב עליו הוא מוכן
להקשיב רק לאלוהים .הוא היחיד שיכול להוציא אותו מן הדיכאון ולהשיבו
לחיים .והנה הקוראן מדבר היישר אל המורה .הוא אומר לה שכולנו נמות בסוף
וגם שאלוהים מעמיד אותה בניסיון ומתבונן בהתנהגותה .ואם זה רצון אלוהים
לא נותר למורה אלא להתנחם בכך .יפה נהגה היועצת שהשתמשה בפסוק חשוב
זה מן הקוראן כדי להוציא את המורה מן הדיכאון ולהחזירה לחיים.
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 .9מה נאמר לילד שההורה שלו חולה במחלה אנושה?

وَإِذَا ﻣَﺮِﺿْﺖُ ﻓَﻬُﻮَ ﻳَﺸْﻔِﲔِ

) ﺳﻮرة اﻟﺸﻌﺮاء ،آﻳﺔ (80

ובחלותי ישלח לי מרפא )סורת המשוררים ,פסוק (80

אחמד הוא תלמיד כיתה ה' בבית–ספר "השלום" .ילד שקט ונעים הליכות ויש לו
קשר קרוב ויפה עם הוריו .במיוחד קרוב אחמד אל אמו .יום אחד הגיע אחמד
לבית–הספר כשעיניו מלאות דמעות .המחנכת שאלה אותו מה קרה .אחמד לא
השיב ,והמחנכת המשיכה בשיעור.
בסוף היום ניגשה אליו המחנכת והזמינה אותו לשוחח אִתה .ואז סיפר לה
אחמד שאמו עומדת למות .המחנכת הייתה המומה" :רק אתמול ראיתי אותה
בסופרמרקט והיא לא אמרה לי דבר" .אחר הצהריים התקשרה המחנכת אל ביתו
של אחמד לברר את העניין .האב סיפר לה שבבדיקות שנערכו לאשתו התגלה
שיש לה מחלה ממארת במצב סופני.
המחנכת פנתה אל היועצת ואל מנהל בית–הספר כדי שיסייעו לה לעזור
לאחמד להתמודד עם המצב .הם הזמינו את אחמד וביקשו ממנו שלא ידאג
והוסיפו שהם וכל המורים וכל התלמידים יהיו לצדו ויעזרו לו בכל מה שיהיה.
ואז פתח המנהל את ספר הקוראן המצוי דרך קבע על שולחנו והקריא לאחמד
את פסוק  80מסורת המשוררים" :ובחלותי ישלח לי מרפא"" .אנחנו כולנו
נשים את מבטחנו באלוהים ונתפלל אליו .יותר מזה אין בידינו לעשות" ,אמר.
כשיצא אחמד מחדר המנהל חש הקלה גדולה .אם אלוהים רוצה יקרה נס,
אמר לעצמו .והנס הזה יהיה אמא שלי.
הסבר :אכן ,מצבים כאלה נוצרים לא אחת .ילדים קטנים נאלצים להתמודד עם
מחלה סופנית של הורה ,להיפרד ממנו ולהכיר בכך שהם ימשיכו את חייהם
בלעדיו .אנשי מקצוע מתחום בריאות הנפש ימליצו להניח לילד לדבר על כך
בחופשיות ככל האפשר .הם ינסו לאפשר לו להיפרד מן ההורה ולומר לו את כל
אשר רצה לומר ולא הספיק .הם יסבירו לילד שדמותו של ההורה נמצאת בתוכו
ועל כן היא כבר שלו .כך שגם אם ההורה מת הוא עדיין שלו וקיים בתוכו והילד
יכול לשוחח אתו כאשר יחפוץ .הגישה הדתית תתמודד עם הנושא בעזרת
האמונה באלוהים .כל עוד ההורה חי הרי אלוהים כול יכול וכבר קרה שאנשים
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הבריאו ממחלות לאחר שהרופאים אמרו נואש .תמיד אפשר להתפלל ולצפות
לחסדי שמים .ואם חס וחלילה ימות ההורה ,הרי יש חיים שלאחר המוות וידיעה
זו היא מעודדת ללא ספק .יפה נהג המנהל ,שעודד את אחמד בעזרת פסוק חשוב
זה מן הקוראן .ויפה נהג כשהבטיח לאחמד שהכול יעזרו לו .יותר מכך אי–אפשר
לעשות.
 .10מה נאמר למי שהציל נפש?

ﻣَﻦ ﺟَﺎء ﺑِﺎﳊَْﺴَﻨَﺔِ ﻓَﻠَﻪُ ﺧَﻴْﺮٌ ﻣﱢـﻨْﻬَﺎ وَﻫُﻢ ﻣﱢﻦ ﻓَﺰَعٍ ﻳَﻮْﻣَﺌِﺬٍ آﻣِﻨُﻮنَ * وَﻣَﻦ ﺟَﺎء
ﺑِﺎﻟﺴﱠﻴﱢﺌَﺔِ ﻓَﻜُﺒﱠﺖْ وُﺟُﻮﻫُﻬُﻢْ ﻓِﻲ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻫَﻞْ ﺗُﺠْﺰَوْنَ إِﻻﱠ ﻣَﺎ ﻛُﻨﺘُﻢْ ﺗَﻌْﻤَﻠُﻮن ) ﺳﻮرة
اﻟﻨﻤﻞ ،آﻳﺔ (90-89

לגומלים טובה תושב טובה גדולה ממנה ,ובטוחים יהיו מפני מוראות
היום ההוא  .גומלי הרעה יושלכו על פניהם אל האש — רק כפועלכם
ישולם לכם )סורת הנמלים ,פסוקים (90-89
סמאהר ומיּאדה חזרו מבית–הספר באוטובוס מספר  .8האוטובוס היה מלא
אנשים והן שוחחו ביניהן בערבית .באחת התחנות עלה בחור יפה לאוטובוס
וחיוך מוזר על פניו .הוא נעמד ליד שתי הבחורות ופתאום סימן להן בעיניו
שירדו מן האוטובוס.
הבחורות הבינו במה מדובר וירדו מן האוטובוס מיד בתחנה הבאה" .אני
בטוחה שזה מחבל מתאבד" ,אמרה סמאהר למיּאדה" .הוא הבין שאנו ערביות
ועל כן ביקש שנרד מהאוטובוס"" .אנחנו חייבות לדווח למשטרה .הוא יהרוג את
כל האנשים באוטובוס" ,השיבה לה מיּאדה" .אבל הוא הציל את חיינו" ,אמרה
לה סמאהר" .נכון שהוא הציל את חיינו אבל אנו נציל חיים של שבעים נפשות
הנמצאות באוטובוס .לא ראית את האישה בהיריון?! ואת הילדה בת השלוש
שצחקה עם אמא שלה?!" השיבה לה מיּאדה" .אלוהים יגמול לנו על המעשה
הזה".
מיּאדה הוציאה את הטלפון הנייד וחייגה למשטרה ודיווחה על המקרה.
המשטרה יצרה קשר עם נהג האוטובוס .זה הפעיל את התרגולת הידועה והצליח
להשתלט על המחבל.
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בביתה סיפרה מיּאדה לאביה את סיפור המעשה .ואז הוציא אביה את ספר
הקוראן המוזהב שלו ,פתח אותו בסורת הנמלים ,פסוק  ,89והקריא לה" :לגומלים
טובה תושב טובה גדולה ממנה ,ובטוחים יהיו מפני מוראות היום ההוא".
"הפסוק הזה ממש מתאים לך ,בתי האמיצה" ,אמר לה אביה בהתרגשות.
הסבר :כל מי שיקרא את הקוראן ייווכח בנקל שרוחו של הספר הקדוש הזה
היא רוח של אהבה ופיוס ולא רוח של אלימות ומוות .הרבה מחבלים מתאבדים
לוקחים פסוק ומוציאים אותו מהקשרו ,דבר שאפשר לעשות לכל טקסט ,ומאמינים
אפוא שכך מצווה עליהם הקוראן .הקוראן הוא ספר של קשר אנושי חם ויחסים
בין–אישיים המלמד אנשים כיצד לכבד זה את זה וכיצד לחיות יחד כקבוצה .זהו
מסר נעלה ,וחבל שאנשים רבים מסלפים אותו .ואכן ,יפה נהגו החברות כשהצילו
את חייהם של אנשים רבים כל כך ומנעו סבל רב מזקנים ,נשים וטף שלא עשו
רע לאיש .ויפה נהג אביה של מיּאדה ,שמצא את הפסוק המתאים בקוראן
ובאמצעותו הסביר לבתו איזה שכר כביר מחכה לה על כך שהצילה נפשות.
ואמנם ,יש אנשים שמאמינים שיקבלו שכר משום שהרגו נפשות ויש אנשים
שמאמינים שיקבלו שכר משום שהצילו נפשות .הבה נשתייך כולנו בשם הקוראן
הקדוש לקבוצה השנייה.
 .11מה נאמר למי שקיבל את העונש המגיע לו?

وَﻣَﺎ ﺗُﺠْﺰَوْنَ إِﻻﱠ ﻣَﺎ ﻛُﻨﺘُﻢْ ﺗَﻌْﻤَﻠُﻮنَ

) ﺳﻮرة اﻟﺼﺎﻓﺎت  ،آﻳﺔ (39

רק כפועלכם ישולם לכם )סורת הערוכים ,פסוק (39

פריד התאהב בסאמיה ,נערה מן הכפר שלו .הוא ניסה להתחיל אִתה אבל סאמיה
דחתה אותו ולא הסכימה להיות אתו בקשר .היא כבר הייתה מאוהבת בבחור
אחר ורק אותו רצתה .פריד לא ויתר .הוא התאמץ לשכנע אותה .שלח אליה
פעמים רבות את חברותיה כדי שתסכים רק לשוחח אתו אבל סאמיה בשלה.
כשנוכח פריד שאין לו סיכוי התרגז והחל להפיץ שמועות רעות על סאמיה
שהיא יוצאת עם בחורים ,שהיא בחורה לא ישרה וכדומה.
לאחר כמה חודשים נפצע פריד קשה בתאונת דרכים ורק בנס נשאר בחיים.
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כששב להכרתו מצא פתק ליד מיטתו ועליו כתוב" ,רק כפועלכם ישולם לכם".
עד היום לא יודע פריד מי כתב לו את הפתק.
הסבר :איננו יודעים כיצד הגיע הפתק אל מיטתו של פריד הפצוע .אפשר
להעלות כל מיני השערות ,אולם מה שברור הוא שפריד חָטָא חטא כבד .הוא
פגע בשמה הטוב של סאמיה ,ובחברה שהם חיים בה הוצאת שם רע לבחורה
משמעותה יכולה להיות רצח .הוא רצה להרוס את חייה ללא כל רחמים .וגם
עליו כנראה לא ריחמו .בחברה מערבית להוציא לבחורה שם רע זה מעשה לא
יפה אבל לא נורא משום ששם דעתם של האחרים חשובה לפרט פחות ומשפיעה
פחות על חייו ,כי כל אחד חי לעצמו .בחברה מסורתית–קולקטיבית שמו וכבודו
של אדם לעתים אין חשוב מהם .ואכן ,פסוק זה מן הקוראן שמדגיש את השכר
והעונש בחיי האדם מתאים מאוד לפריד .הוא ניסה לחסל את סאמיה וכמעט
חוסל בעצמו .רק כפועלו שולם לו.
 .12מה נאמר לילדה החשה רגשי אשמה על מות אחיה?

اﻟﱠﺬِﻳﻦَ إِذَا أَﺻَــﺎﺑَﺘْـﻬُﻢ ﻣﱡ ـﺼِـﻴـﺒَـﺔٌ ﻗَــﺎﻟُﻮاْ إِﻧﱠﺎ ﻟِﻠّﻪِ وَإِﻧﱠﺎ إِﻟَـﻴْـﻪِ رَاﺟِـﻌــﻮنَ أُوﻟَـﺌِﻚَ
ﻋَﻠَﻴْـﻬِﻢْ ﺻَﻠَﻮَاتٌ ﻣﱢﻦ رﱠﺑﱢﻬِﻢْ وَرَﺣْـﻤَﺔٌ وَأُوﻟَــﺌِﻚَ ﻫُﻢُ اﳌُْﻬْﺘَـﺪُونَ

) ﺳـﻮرة اﻟﺒﻘـﺮة،

آﻳﺔ (157-156

]כל אלה[ אשר בפקוד אותם אסון ,יגידו ,אנו ביד אלוהים ואליו
סופנו לשוב .כל אלה ,יישא ריבונם את תפילותיו עליהם ואת רחמיו,
והם המישירים לכת )סורת הפרה ,פסוקים ( 157-156
בושרא היא תלמידת כיתה ז' ,ילדה יפה ,מפונקת ,שהישגיה הלימודיים בינוניים.
בחופשת האביב יצאה משפחתה לחופשה של שבוע ימים בבית–מלון על חוף
הים .זה היה חופש אמתי ,אווירה של שמש וים ובני המשפחה כולם יחד
משחקים ונהנים.
אחר צהריים אחד שיחקו הילדים בים ,קיימו ביניהם תחרויות למיניהן
וכשהחל להחשיך הציעה בושרא לאחֵיה לערוך תחרות ריצה ולראות מי יצא מן
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המים ויגיע ראשון אל החוף .בושרא רצה בכל כוחה ולא הביטה לאחור.
כשהגיעה אל החוף והיא מתנשפת ומתנשמת ראתה את אחיה רצים אחריה .היא
שמחה על שהשיגה אותם .פתאום שמעה צעקה רמה ,אחיה הצעיר צעק שאחד
האחים נעלם .בושרא רצה לאורך החוף כשהיא קוראת להוריה ,קוראת למציל.
כשהוציאו לבסוף את אחיה מן הים הוא היה ללא רוח חיים.
האסון היה כבד ,ובושרא האשימה את עצמה .היא אמרה שלולא הציעה
לאחים לערוך תחרות ריצה לא הייתה עוזבת אותם ואחיה לא היה טובע .בושרא
הרגישה שהיא ממש הולכת ומשתגעת בגלל האובדן" .לא ידעתי שזה 'משחק
מוות'" ,אמרה.
עם תום החופשה חזרו כל הילדים אל בית–הספר אבל בושרא סירבה לחזור.
"איך אחזור בלי אחי?!" שאלה" .אני מתביישת מכולם" ,הוסיפה" ,מה יגידו
עלי ,שהרגתי את אחי?!" בושרא נזכרה איך נהגה לעזור לאחיה בשיעורי הבית
וחשבה שבאמת אין טעם להמשיך ללמוד משום שאין לה למי לעזור.
ואז החליטו היועצת והמחנכת לפעול .הן פנו אל בושרא ואל בני משפחתה
ושוחחו אִתם ,ניסו לעודד את רוחם .הן אמרו שזה רצון אלוהים ,שאליו כולנו
חוזרים והוא האחראי על המוות ,ולכן אין בושרא אשמה .היועצת ביקשה
מבושרא להקריא בקול לפני כולם את פסוק  156מסורת הפרה]" :כל אלה[
אשר בפקוד אותם אסון ,יגידו ,אנו ביד אלוהים ואליו סופנו לשוב .כל אלה,
יישא ריבונם את תפילותיו עליהם ואת רחמיו ,והם המישירים לכת".
"אולי באמת זו לא הייתה אשמתי" ,מלמלה בושרא בפעם הראשונה" .בסך
הכול שיחקנו ,ואיך יכולתי לדעת שפתאום הים יסחף אותו פנימה? גם אמא
ואבא לא ידעו .כנראה זה באמת היה רצון אלוהים".
הסבר :בחיים עלולים לקרות לאנשים כל מיני אסונות .מהם באשמתם ,מהם
שלא באשמתם ומהם באשמתם החלקית .הקוראן מעודד את האדם באופן עקיב
להיות אחראי למעשיו ולא להטיל את האשמה על האחר .פסוק זה דן באסונות
שאינם באשמתנו ולא היה לאל ידינו למנוע אותם .במקרים אלו אין שום סיבה
שהאדם יעניש את עצמו ברגשות אשמה ובתחושות דיכאון שלא לצורך .על
האדם להבין שזה רצונו של אלוהים .כזה הוא המקרה של בושרא .ילדה קטנה,
רק בכיתה ז' ,שהטילו עליה להשגיח על אחיה והיא אינה מודעת לצפונות הים
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ולהפכפכנותו .האם עליה להאשים את עצמה כל חייה? ייתכן שהוריה צריכים
לשאת באחריות למה שאירע .אין להרשות לילדים קטנים להיכנס עמוק לים
ללא השגחה של מבוגר .סביר להניח שאילו היטיבו ההורים לשמור על ילדיהם
לא היה הדבר קורה .על כן אין הפסוק הזה מן הקוראן מתאים להורים אבל
לבושרא הוא מתאים בהחלט משום שהיא אינה אחראית למה שקרה.
 .13כיצד נעודד את מי שאיבד בן משפחה?
وَوَﻫَﺒْﻨَﺎ ﻟَﻪُ أَﻫْﻠَﻪُ وَﻣِﺜْﻠَﻬُﻢ ﻣﱠﻌَﻬُﻢْ رَﺣْﻤَﺔً ﻣﱢﻨﱠﺎ وَذِﻛْﺮَى ﻷُِوْﻟِﻲ اﻷَْﻟْﺒَﺎبِ ) ﺳﻮرة
ص ،آﻳﺔ (43

השבנו לו את בני משפחתו ,כפליים כמספרם ,ברחמינו וכאות הזכרה
לנבוני הלב )סורת צ ,.פסוק (43
אמא של סאמי נוהגת לבקר במרכז תרבות וספורט ביישוב שבו מדריך בנה,
תלמיד כיתה י"ב ,קבוצה של ילדים בגיל בית–הספר היסודי בעלי בעיות התנהגות.
היא משוחחת עם הרכז של סאמי ,שואלת על בנה ומתעניינת אם חסר במרכז
דבר מה שבו היא יכולה לעזור.
רכז :האמת היא שרציתי לדבר אִתך ,גם ניסיתי להתקשר אלייך.
אם :יש בעיות ,קרה משהו?
רכז :אני חושב שכדאי שתשוחחי עם היועץ במרכז .הוא יושב בחדר השני.
אם :מה קרה?
רכז :שום דבר ,משהו קטן.
אם :בסדר ,אני הולכת אל היועץ.
האם פנתה לחדרו של היועץ ושאלה מה קרה עם בנה.
יועץ :כלום ,אבל החודש הוא השתנה מאוד .הוא שקט ,לא מדבר הרבה ,שקוע
במחשבות ,עצוב .את יודעת מה הסיבה?
אם :אני לא יודעת ,אולי בגלל סבא שלו.
יועץ :מה קרה לסבו?
אם :לצערי הוא נפטר לפני חודש.
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יועץ :סאמי היה קשור לסבו?
אם :מאוד–מאוד .סאמי חיבב אותו ,כל יום היה מבקר אותו .הם נהגו לשוחח
ולצחוק יחד .סבו תמיד קנה לו מתנות .השעון האהוב על סאמי הוא מתנת
סבו .הוא אהב אותו כאילו היה בנו ,אפילו יותר.
יועץ :שוחחת עם סאמי על תחושותיו לאחר מות סבו?
אם :האמת היא שלא דיברנו .הרגשתי שהוא השתנה .בבית הוא החל לשבת
לבד.
יועץ :אתם צריכים לדבר אתו כדי להוציא ממנו את העצב והכעס שלו .לא בריא
שכל התחושות יישארו אצלו בפנים.
אם :לא היה לי זמן לדבר אתו.
יועץ :מחר אזמין אותו ונשוחח .גם בבית תשבו אתו ,תנו לו לבכות ולספר.
אם :דבר אתו בבקשה ובעוד שבוע אני אתקשר אליך ונראה מה קורה אתו.
שלום ותודה רבה על העזרה ועל טוב הלב שלך.
היועץ הזמין את סאמי לשיחה.
יועץ :אני מרגיש ,סאמי ,שהשתנית .אתה נראה עצוב.
סאמי :אני לא רק עצוב ,אני נקרע מבפנים )מתחיל לבכות( .סבא שלי השאיר
אותי לבד ,הוא לא הודיע לי שהוא הולך ,אני נורא כועס עליו .אני אוהב
אותו ולא יכול להביא את עצמי להגיד שהוא הלך .סבא זה אני ,לאבד
אותו זה כמו לאבד את עצמי.
יועץ :סאמי ,אתה יכול להרגיש נוח ,לדבר ,לבכות אם זה מקל על הלב שלך.
אני גם רוצה לתת לך פסוק מהקוראן במתנה .חיפשתי הרבה זמן פסוק
שמנחם ומבטיח שיהיה טוב עד שמצאתי את הפסוק הזה .הוא בשבילך
)היועץ פתח את ספר הקוראן בסורת צ ,.פסוק " :(43השבנו לו את בני
משפחתו ,כפליים כמספרם ,ברחמינו וכאות הזכרה לנבוני הלב" .סבא
הוא שלך ונמצא עמוק בלבך תמיד ואתה לעולם לא תאבד אותו אבל
אלוהים גם יפצה אותך בעתיד על מה שלקח ממך כעת.
הסבר :כשבן משפחה נפטר קשה לכל בני המשפחה .אבל לעתים אחד מהם
קשור במיוחד למי שנפטר ואז הקושי גדול יותר .במשפחות מסורתיות–קולקטיביות
נפוצה יותר התופעה שאחד מבני המשפחה יכול ממש לחוש בן משפחה אחר
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כחלק ממנו ,כתאום שמעולם לא נפרד ממנו ונפשותיהם קשורות זו בזו .בכך
שונה המשפחה המסורתית מן המשפחה המודרנית–המערבית ,שבה כל אחד מבני
המשפחה הוא אינדיבידואל .בני המשפחה המסורתית–הקולקטיבית חושבים במונחי
"אנחנו" יותר מאשר במונחי "אני" .כך חווה סאמי את הקשר עם סבו .במצב
רגיל של אֵבל אנו מצפים שהאדם יצליח להתנתק באופן מסוים בתהליך עיבוד
האבל מן הקשר שהיה לו עם הנפטר ולשם כך יש עצב ודכדוך בתקופת האבל.
האבל מסתיים כאשר דמות הנפטר הופכת לדמות פנימית שאפשר לנהל אִתה
משא ומתן כלשהו והיא מאבדת את ממשותה החיצונית .ואולם כשהקשר בין
השניים חזק במיוחד והם חוו את עצמם כאחד יותר מאשר כשניים ומעולם לא
ביססו לעצמם נפרדות ועצמאות התהליך הוא קשה ובעייתי .במקרים קיצוניים
אנו יכולים לראות אנשים שגם אחרי שנים לא התאוששו ממות אדם קרוב.
במקרים אלה נדרשת התערבות פסיכולוגית .אם היועץ ואמו של סאמי יאפשרו
לו לבטא את רגשותיו ,ייתכן שבמשך הזמן הוא יוכל להיפרד מסבו ולהשלים
את תהליך עיבוד האבל .באבל אנו חשים כעס על מי שהלך ,דיכאון על שנטשו
אותנו ועוד .יפה נהג היועץ שבחר פסוק מן הקוראן כדי לנחם את סאמי
ולהבטיח לו עתיד טוב .ומי יכול להיטיב ולנחם מן הקוראן? אלה המצבים שבהם
לאדם המאמין קל יותר משום שהוא נסמך על אלוהים וחווה סיבתיות וסדר ולא
שרירותיות ומקריות.
 .14כיצד נעודד אדם לסלוח על פגיעה קשה?

وَﳌََﻦ ﺻَﺒَﺮَ وَﻏَﻔَﺮَ إِنﱠ ذَﻟِﻚَ ﳌَِﻦْ ﻋَﺰْمِ اﻷُْﻣُﻮرِ

) ﺳﻮرة اﻟﺸﻮرى ,آﻳﺔ (43

ואשר יבליג ויסלח — זוהי הנחישות הראויה )סורת המועצה ,פסוק (43

לעאמר היה סוס ערבי אציל והוא זכה במרוץ הסוסים שמתקיים כל שנה בין
הכפרים באזור .רוכבים אחדים מכפר שכן לא ראו את ניצחונו בעין יפה .הם
החלו לקלל אותו ולומר שהוא רימה .התפתחה מריבה ,ובגללה הופסקה כל
התחרות .האנשים התפזרו והנצים המשיכו לריב עוד שעות ארוכות.
ביום המחרת התפתחה קטטה בבית–הספר בין התלמידים שהשתתפו בתחרות.
אחד התלמידים שנוצחו לקח לבנה והכה את עמאר בחזהו .נשימתו של עמאר
נעצרה לזמן ממושך ונגרם לו נזק מוחי והוא הפך לצמח.
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אמו של עמאר כמעט יצאה מדעתה .היא עמדה למראשותיו של בנה וסירבה
להאמין .אנשים שעמדו לצדה ברגעי האסון חיפשו מילים כדי לעודד אותה .אחד
מהם אמר לה" :ואשר יבליג ויסלח — זוהי הנחישות הראויה".
הסבר :איש לא היה רוצה לעמוד במקום אמו של עאמר ברגע הנורא הזה .כל
עולמה חרב עליה .מה אפשר לומר לה .ייתכן שהפסוק הזה נאמר מוקדם מדי,
ממש כשקרה האסון .ודאי אי–אפשר לסלוח לפני שהבנו בכלל את גודל האסון.
ייתכן שנזדקק לפסוק קוראני חשוב זה בהמשך הדרך .גם כדי לעזור לאמו של
עאמר לסלוח לאחר וגם כדי לעזור לה להירגע ולהתפייס עם עצמה .אולם כשיש
חשש מנקמה כדאי להשתמש בפסוק זה בהקדם כדי לעודד את האיפוק .ודאי
שיש ללמד ילדים להפסיד בכבוד ,כלומר להסביר להם את עקרונות התחרות
ההוגנת ולהשתמש במשפט הידוע מן האולימפיאדה שהעיקר הוא ההשתתפות
ולא הניצחון .ילד שלא יודע להפסיד מצבו לא טוב משום שבחיים כל אחד
מאתנו נוחל תבוסות רבות .גם יש לזכור שהקטטה בין הילדים לא הייתה
מחריפה כל כך אילו השגיחו עליהם המבוגרים כראוי .כך שמובן שגם למבוגרים
שהיו חלק מאירוע זה אחריות רבה .הם צריכים ללמד את הילדים כיצד להתאפק
ולשמש להם דוגמה לכך.
 .15כיצד נעודד אדם בשעת משבר?

ﻓَﺎﺻْﺒِﺮْ ﻛَﻤَـﺎ ﺻَﺒَﺮَ أُوْﻟُﻮا اﻟْﻌَﺰْمِ ﻣِﻦَ اﻟﺮﱡﺳُﻞِ وَﻻَ ﺗَﺴْﺘَﻌْﺠِﻞ ﻟﱠﻬُﻢْ ﻛَﺄَﻧﱠﻬُﻢْ ﻳَﻮْمَ
ﻳَﺮَوْنَ ﻣَـﺎ ﻳُﻮﻋَﺪُونَ ﻟَﻢْ ﻳَﻠْﺒَـﺜُـﻮا إِﻻﱠ ﺳَﺎﻋَـﺔً ﻣﱢﻦ ﻧﱠﻬَﺎرٍ ﺑَﻠَـﺎغٌ ﻓَﻬَﻞْ ﻳُﻬْﻠَﻚُ إِﻻﱠ اﻟْﻘَـﻮْمُ
اﻟْﻔَﺎﺳِﻘُﻮنَ )ﺳﻮرة اﻻﺣﻘﺎف  ,آﻳﺔ (35

עמוד בעוז רוח כאשר עמדו השליחים חדורי הנחישות ,ואל תבקש
להחיש להם זאת .ביום אשר יראו את אשר הובטח להם ,ידמו כי חלפה
רק שעה אחת מן היום .בזאת תמה מסירת האזהרה .לא ייספו בלתי אם
המופקרים )סורת גבעות החול ,פסוק (35
מורה בבית–ספר יסודי פנה אל היועץ החינוכי וביקש שיעזור לו להתמודד עם
המשבר שהוא נתון בו .המורה סיפר ליועץ שהוא נמצא בתהליכי גירושים קשים
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מאוד .גם ילדיו נמצאים במצוקה והם מתקשים להתמודד עם העובדה שלא יראו
את אמם כל יום .המורה סיפר ליועץ ששתי המשפחות משני הצדדים מסוכסכות
ביניהן וכל מה שהוא רוצה זה לחזור לחיים רגילים ושקטים .היועץ הקשיב יפה
למורה ,שאל שאלות כדי להבין את סיפור הקשר בין המורה לאשתו ואת סיבת
הקושי .המורה מצדו סיפר ליועץ על ילדותו ,החלטתו להתחתן ,הקשר עם אשתו
והילדים ועוד .המורה חש הקלה עוד לפני שנתן לו היועץ פתרון כלשהו ,רק
מעצם הדבר שזכה לאוזן קשבת ויכול לספר את סיפורו לאדם שרוצה להקשיב
ולעזור .לבסוף פתח היועץ את ספר הקוראן בסורת גבעות החול ,פסוק ,35
והקריא למורה" :עמוד בעוז רוח כאשר עמדו השליחים חדורי הנחישות".
"אלוהים מצפה מאתנו שכך ננהג בעתות משבר" ,הסביר לו היועץ" .אתה חייב
להיות חזק ,לטובתך ולטובת כל בני משפחתך" .כשיצא המורה את חדר היועץ
הוא חש הקלה רבה.
הסבר :לא כל בני האדם יודעים להקשיב בלי לערב את עצמם .פשוט להקשיב
לאחר ,לסבלו ולמצוקתו בלי לנסות לפתור מיד את הבעיות ולהציע לו הצעות.
עצם הדבר שמקשיבים לאדם ונותנים לו לספר את סיפורו מקל עליו מאוד
לעתים קרובות .כזה היה מקרהו של המורה .לאחר מכן עודד אותו היועץ בעזרת
פסוק חשוב מן הקוראן שהזכיר לו שגם השליחים עמדו במצבים קשים ונדרשו
להיות חזקים ולא להישבר .עכשיו יש למורה גם דמות להזדהות אִתה וייתכן
שהוא חש פחות בודד בעולם .היועץ שילב אפוא הקשבה מעמדה הנקראת
אמפתיה בתוספת עידוד בעזרת פסוק מן הקוראן .יפה נהג היועץ .אילו היו לו
הצעות מעשיות למורה בוודאי היה משלבן בשיחה אולם גם אם אין לו מה
להציע למורה הוא יכול ,כפי שראינו ,לעזור לו.
 .16כיצד נעודד ילד נכה או ילד שלוקה במחלה קשה?

وَﻟَﻨَﺒْﻠُﻮَﻧﱠﻜُﻢْ ﺣَـﺘﱠﻰ ﻧَﻌْـﻠَﻢَ اﳌُْﺠَـﺎﻫِﺪِﻳﻦَ ﻣِﻨﻜُﻢْ وَاﻟﺼﱠـﺎﺑِﺮِﻳﻦَ وَﻧَﺒْﻠُﻮَ أَﺧْـﺒَـﺎرَﻛُﻢْ
) ﺳﻮرة ﻣﺤﻤﺪ  ,آﻳﺔ (31

נעמידכם במבחן ,למען נדע מי בכם הקמים להיאבק ומי עזי הרוח.
כך נבחן את אורחותיכם )סורת מוחמד ,פסוק (31
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לעמר יש ארבעה ילדים ,כולם בריאים ושלמים ותלמידים טובים חוץ מניבין.
ניבין לוקה בסוכרת נעורים שהתגלתה כשהייתה בת עשר .היא נעה בין הבית
לבית–החולים ומקבלת זריקות אינסולין וחייה קשים מאוד ,גם פיזית וגם נפשית.
אביה עמר חושב כל הזמן עליה ועל סבלה וסובל אִתה ועם אמה משום
שהמחלה חשוכת מרפא .ניבין תמיד מתלוננת על קשייה ומאשימה את הוריה
במחלתה .ההורים מבינים שניבין משליכה עליהם את הכעס שלה על המחלה
ובכל זאת קשה להם מאוד .יום אחד כשהתלוננה ניבין לפני אביה על כך שהיא
שונה מכל חברותיה ואמרה כמה הייתה רוצה להיות בריאה כמוהן ,לשחק
כמוהן ,לחייך כמוהן ולא לכאוב כמוהן ,פתח אביה את ספר הקוראן בסורת
מוחמד ,פסוק  ,31והקריא לה" :נעמידכם במבחן ,למען נדע מי בכם הקמים
להיאבק ומי עזי הרוח .כך נבחן את אורחותיכם"" .את במבחן" ,הסביר לה
אביה" .אלוהים רוצה לראות איך את מתמודדת עם המחלה שהוא נתן לך .זה לא
קל אבל הוא מצפה ממך שתעמדי בניסיון .ודעי לך שמי שעומד בניסיון גמול
גדול מחכה לו" .מאותו היום חדלה ניבין להתלונן וניסתה לעשות כל דבר
כמיטב יכולתה ולהתמודד עם מחלתה באומץ לב .היא ידעה שמחכה לה פרס
מאלוהים.
הסבר :אכן ,חייו של ילד נכה או ילד שחולה במחלה קשה אינם קלים .הוא
רואה את חבריו משחקים ,שמחים ,משתוללים ואילו הוא עסוק בקשייו ,בכאביו,
באשפזים בבתי–חולים וכדומה .כיצד נעודד את רוחו בשעותיו הקשות? כיצד
נסביר לו למה הוא שונה מחבריו? אין כקוראן בעזרה לילד הנכה והסובל .יפה
נהג אביה של ניבין שהקריא לה פסוק חשוב מן הקוראן שמספר לנו שלעתים
אלוהים מעמיד את בני האדם במבחן כדי לראות אם יעמדו בו .ומי שעומד בו
שכר גדול מחכה לו .עתה יש משמעות לסבל של ניבין והוא לא סתם סבל חסר
פשר .עתה היא מיוחדת ובה בחר אלוהים כאיוב בשעתו או כאברהם כדי לבחון
אותה .עתה יש לה מטרה ומשימה בחיים .לנוע קדימה ללא חשש ופחד ,להצליח
ולא להישבר .את כל זה העניק לה הקוראן במתנה.
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 .17כיצד נמנע מאדם לשלוח יד בנפשו?

ﻗُﻞْ ﻫُﻮَ اﻟﱠﺬِي أَﻧﺸَـﺄَﻛُﻢْ وَﺟَﻌَﻞَ ﻟَﻜُﻢُ اﻟﺴﱠـﻤْﻊَ وَاﻷَْﺑْﺼَﺎرَ وَاﻷَْﻓْـﺌِﺪَةَ ﻗَﻠِﻴـﻼً ﻣﱠﺎ
ﺗَﺸْﻜُﺮُونَ ) ﺳﻮرة اﳌﻠﻚ  ,آﻳﺔ (23

אמור ,הוא אשר יצר אתכם ונתן לכם אוזניים ועיניים ולב .מה מעט
תכירו טובה )סורת המלכות ,פסוק (23
רנא היא רק בת שבע עשרה אבל כבר ניסתה להתאבד פעמיים .בפעם האחרונה
הצילו אותה בנס .היא בלעה כדורי שינה רבים ,והוריה ראו אותה מוטלת על
המיטה והבינו שמשהו לא כשורה .הם הבהילו אותה אל בית–החולים ,ושם עשו
לה שטיפת קיבה והצילו את חייה .היא מבקרת אצל היועצת לשיחה טיפולית
שבועית .בפגישה האחרונה שוב סיפרה רנא שהיא לא רוצה לחיות משום שהיא
חושבת שאין שום דבר טוב בחיים והכול רק סבל .ואכן ,בעיני היועצת היא
נראתה מדוכאת מאוד .ואז פתחה היועצת את ספר הקוראן והקריאה לה את
פסוק  23מסורת המלכות" :אמור ,הוא אשר יצר אתכם ונתן לכם אוזניים
ועיניים ולב .מה מעט תכירו טובה" .היועצת הסבירה לרנא שאלוהים הוא
שיצר אותה והיא ,במקום להכיר לו טובה על כך ,מנסה להרוס את יצירתו
ולהתאבד .זאת הייתה הפעם הראשונה שרנא הבינה איזה חטא גדול היא עושה
בניסיונותיה לשלוח יד בנפשה.
הסבר :שיעור ההתאבדות בעולם משתנה מחברה לחברה ומגיל לגיל .בחברות
מערביות שיעור ההתאבדויות גבוה יותר ובגיל ההתבגרות הוא עולה .אבל גם
בחברות מסורתיות דוגמת החברה הערבית בני נוער רבים שולחים יד בנפשם
או מנסים לעשות כן .מובן שבמקרים אלה יש להיעזר באנשי מקצוע .צריך
לשוחח עם הנער או הנערה ולאפשר להם לבטא את רגשותיהם וכאביהם
הגורמים להם לרצות למות .מה שמחזיק אדם במצבים קשים אלה הוא בדרך
כלל בני המשפחה והחברים .ברגעים קשים אדם זקוק לתחושה שהוא לא לבד
בעולם ובחברות מסורתיות תחושת הביחד היא אכן חזקה יותר .ואולם אפשר
להיעזר גם בקוראן .עצם ההבנה שאלוהים יצר אותנו לא כדי שנפגע בעצמנו,
שהוא יצר אותנו ועלינו להודות לו ,עשויה להביא את האדם שרוצה להתאבד
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לחשוב פעמיים .עליו לדעת שחטא חמור יחטא אם ינסה לפגוע בעצמו בכל צורה
שהיא כל שכן ינסה לאבד את עצמו לדעת .יפה נהגה היועצת שהציגה לפני
הנערה את הפסוק המתאים מן הקוראן שדן בנושא זה.
 .18כיצד נילחם בתאונות הדרכים?

ﻟِﻜَﻴْﻠَﺎ ﺗَﺄْﺳَﻮْا ﻋَﻠَﻰ ﻣَـﺎ ﻓَﺎﺗَﻜُﻢْ وَﻻَ ﺗَﻔْﺮَﺣُـﻮا ﺑِﻤَﺎ آﺗَﺎﻛُﻢْ وَاﻟﻠﱠﻪُ ﻻَ ﻳُﺤِﺐﱡ ﻛُﻞﱠ
ﻣُﺨْﺘَﺎلٍ ﻓَﺨُﻮرٍ ) ﺳﻮرة اﳊﺪﻳﺪ  ,آﻳﺔ (23

לפיכך אל תצטערו על אשר החמצתם ואל תעלצו באשר השגתם.
אלוהים אינו אוהב את היהירים הרברבנים )סורת הברזל ,פסוק (23
ח'אלד ,תלמיד כיתה י"ב ,בן למשפחה עשירה ,הוא נער מפונק מאוד ורברבן.
לאחרונה החל לבוא אל בית–הספר במכונית של אביו .הוא נוהג במהירות ,חולף
על פני תלמידי כיתתו וצופר .גם את מערכת הסטראו של המכונית הוא מפעיל
בקולי קולות .בכיתתו של ח'אלד לומד ראמי ,בן למשפחה ענייה מאוד אבל
תלמיד מצוין שמכבד את עצמו ואת האחרים.
באחד הימים פנה ראמי אל אביו והתלונן שח'אלד תמיד מפנה את המכונית
לעברו ומבהיל אותו .לעתים הוא צופר בפתאומיות כשהוא עובר לידו ,וכשהוא
הולך אל בית–הספר ח'אלד תמיד מציק לו" .כבר ניסיתי לשוחח אתו על כך כמה
פעמים" ,סיפר ראמי" ,אבל הוא תמיד צוחק ואומר לי' :מי אתה בכלל שתדבר
אתי?! איך אתה בכלל מעז לפנות אלי .אתה לא יודע מי אני?!' ואחרי שאני
מתלונן ח'אלד מציק לי עוד יותר".
אביו של ראמי החליט לפנות אל הוריו של ח'אלד ולשוחח אִתם .הוא לא
מצא את אביו של ח'אלד ודיבר עם אמו ,וזו החלה להגן על בנה" .הוא ילד
מחונך שלא עושה מעשים רעים" ,כעסה" .כל אלה שקרים שנובעים מקנאה.
הנערים מקנאים בח'אלד כי לו יש מכונית ולהם אין" .כשראה אביו של ראמי
שאין עם מי לדבר הוא אמר לאמו של ח'אלד" ,אני רוצה רק לצטט לך פסוק
אחד מן הקוראן .תעשו בו כהבנתכם' :לפיכך אל תצטערו על אשר החמצתם
ואל תעלצו באשר השגתם .אלוהים אינו אוהב את היהירים הרברבנים'".
"ואני מתכוון במיוחד לחלק האחרון של הפסוק" ,הוסיף.
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הסבר :לצערנו לעתים קרובות מאוד אנו רואים בני נוער משוויצים במכוניותיהם.
הם נוהגים בצורה מסוכנת מאוד כשהם שותים ומעשנים בזמן הנהיגה ושומעים
מוזיקה בקולי קולות .לרגע נדמה להם שכבשו את העולם .הם ב"היי" .את
ההמשך אנו שומעים בחדשות או קוראים בעיתון .כל שבוע יש הרוגים רבים
בתאונות דרכים .הנערים האלה לא מודעים לעניין אבל הם גם מתאבדים וגם
רוצחים .והכול בגלל מה? בגלל היהירות והרברבנות שהקוראן מדבר עליהן
פעמים רבות ובאופן כל כך יפה .חטא היוהרה הוא חטא כבד מאוד בקוראן
ולאנשים רבים יש נטייה להיכשל בו .לרגע הכול נראה טוב ,הנער יושב
במכונית וחש את משב הרוח הצונן על פניו ושוכח כל סכנה .מיהם המבוגרים
שיאמרו לו כיצד עליו להתנהג בכביש?! מיהי המשטרה שתגביל את מהירות
נסיעתו?! ומלך העולם מוצא את עצמו בקבר עם עוד אנשים שגם אותם לקח
עמו .יפה נהג אביו של ראמי שציטט לאם פסוק חשוב זה מן הקוראן .הפסוק,
שנאמר בו במפורש שאלוהים לא אוהב את הרברבנים ,צריך להיכתב על קירות
כל כיתה שיש בה נערים מתבגרים הנוטים להשוויץ וכאמצעי למלחמה בתאונות
הדרכים.
 .19כיצד נעודד אדם השרוי בדיכאון?

ﻟِﻴُﻨﻔِﻖْ ذُو ﺳَ ـﻌَـﺔٍ ﻣﱢﻦ ﺳَـﻌَـﺘِـﻪِ وَﻣَﻦ ﻗُـﺪِرَ ﻋَـﻠَﻴْـﻪِ رِزْﻗُـﻪُ ﻓَﻠْﻴُﻨﻔِﻖْ ﻣِ ـﻤﱠـﺎ آﺗَﺎهُ اﻟﻠﱠﻪُ ﻻَ
ﻳُﻜَﻠﱢﻒُ اﻟﻠﱠـﻪُ ﻧَﻔْـﺴـﺎً إِﻻﱠ ﻣَـﺎ آﺗَـﺎﻫَﺎ ﺳَـﻴَـﺠْـﻌَـﻞُ اﻟﻠﱠﻪُ ﺑَﻌْـﺪَ ﻋُـﺴْ ـﺮٍ ﻳُﺴْـﺮاً ) ﺳﻮرة
اﻟﻄﻼق  ,آﻳﺔ (7

יוציא כל אדם כפי יכולתו ,ואשר אמצעיו מצומצמים ,יוציא מאשר
העניק לו אלוהים; לא יטיל אלוהים על נפש יותר מאשר העניק לה,
ולאחר כל קושי יביא אלוהים הקלה )סורת הגיטין ,פסוק (7
המחנך של אבראהים הזמין את אמו של הנער לשיחה .לאחרונה חל שינוי
מרחיק לכת בהתנהגותו של בנה .לדעת המורים הוא נעשה ילד אלים והם
חושבים שכנראה קורים דברים בבית שכדאי שב בית–הספר יהיו ערים להם.
המחנך כבר ניסה כמה פעמים לשוחח עם אבראהים אך הוא סירב לשתף פעולה.
63

הקוראן לחינוך הילד

בפגישה החלה אמו של אבראהים לבכות .היא סיפרה למחנך שהיא זו שמזיקה
לבנה ולכל המשפחה .תמיד היא מתלוננת על המצב הכלכלי הקשה ומאשימה בו
את כל המשפחה ,מאשימה את עצמה בהזנחת הילדים ,ולבסוף שוב מאשימה
אותם ואת עצמה .האם אמרה למחנך שהיא ממש לא יודעת מה לעשות ,מרגישה
בתוך מעגל סגור ורואה רק שחור.
המחנך ניסה לעודד את האם .הוא הבין כמה קשה לה ואמר שלמרות הכאב
עלינו לחיות תמיד בתקווה שבסוף הכול יסתדר .ובינתיים עליה לדאוג לעצמה
למשפחה .הוא הסביר לה שאבראהים זקוק לתמיכתה משום שהיא האדם הקרוב
לו ביותר .ואז פתח את ספר הקוראן בסורת הגיטין ,פסוק  ,7והקריא לאם" :לא
יטיל אלוהים על נפש יותר מאשר העניק לה ,ולאחר כל קושי יביא אלוהים
הקלה" .המילים אלה עודדו קצת את אמו של אבראהים .עכשיו אמרה בחיוך
של הקלה שהיא מבינה שאלוהים דואג לה ולא ישאיר אותה לבד ,ללא כוחות.
הסבר :דיכאון הוא תופעה שכיחה שפוקדת אנשים מכל מיני תרבויות במצבים
שונים ומגונים .לעתים מדובר בדיכאון קצר וחולף ולעתים במחלה של ממש
שמצריכה התערבות של פסיכולוג או רופא ומתן תרופות .כשהאדם שרוי בדיכאון
הוא נוטה להאשים את עצמו ,לחוש חסר ערך ולא לראות כל תקווה לשיפור
בעתיד .הסיבות לדיכאון יכולות להיות רבות ,החל באסון כלשהו שפוקד את
האדם ,כמו מוות של אדם קרוב ,ובמקרה כזה תקופת האבל היא תקופה של
דכדוך נורמלי לחלוטין ,וכלה בהיעדר איזון של חומרים במוח ,כלומר דיכאון
הנגרם מסיבות פיזיולוגיות ומצריך שימוש בתרופות .דיכאון גם יכול להיות
קשור לכישלון במבחן ,לפרדה מבן זוג ,לפיטורים מן העבודה ועוד .אופן
ההתמודדות עם כל דיכאון תלוי מאוד באישיות האדם ועל כן הוא משתנה מאדם
לאדם .אבל דבר אחד משותף לכל סוגי הדיכאון — עידוד האדם ומתן תקווה
שהעתיד יהיה טוב יותר עשוי לעזור .יפה נהג המחנך שעודד את האם ועוד
באמצעות פסוק חשוב מן הקוראן שמעניק תקווה" .את יכולה להתמודד עם
הקושי" ,אמר המחנך לאם" ,משום שאלוהים לא יטיל עלייך משהו שאין בכוחך
לעמוד בו .ובסוף תבוא הקלה".
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 .20מה נאמר לנהג שמכחיש שהיה מעורב בתאונת "פגע וברח"?

وَاﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﻫُﻢ ﺑِﺸَـﻬَـﺎدَاﺗِﻬِﻢْ ﻗَﺎﺋِﻤُـﻮنَ * وَاﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﻫُﻢْ ﻋَﻠَﻰ ﺻَﻠَﺎﺗِﻬِﻢْ ﻳُﺤَـﺎﻓِﻈُﻮنَ
* أُوْﻟَﺌِﻚَ ﻓِﻲ ﺟَﻨﱠﺎتٍ ﻣﱡﻜْﺮَﻣُﻮنَ

) ﺳﻮرة اﳌﻌﺎرج  ,آﻳﺔ (35-33

והמעידים עדות אמת  ,ועל תפילתם מקפידים .אלה יכובדו בגנים )סורת
הרקיעים ,פסוקים (35-33

מראד לקח את המכונית של אביו בזמן שזה התפלל ואמר בלבו" ,אעשה סיבוב
מהיר ואחזור לפני שיסיים אבי את תפילתו" .במהלך הנסיעה הוא אסף את
חברו ,נביל ,והחל לנהוג במהירות מופרזת כדי להרשים אותו .למראד אין
רישיון והוא נהג בתוך הכפר במהירות גבוהה .לפניו נסעה לאִטה מכונית .נביל
קרא לעברו" :נו ,תעקוף אותה .מה ,אתה מפחד?" מראד יצא ממסלולו כדי
לבצע עקיפה ואז פגע בילד שרכב על אופניו .הילד נפל ונחבל בראשו .מראד
הגביר את המהירות כדי לברוח מן המקום .נביל דרש שיוריד אותו מן המכונית.
מראד עצר והוריד את נביל ומיד שב לביתו והחנה את המכונית בחניה .ואז
התיישב מול המחשב כאילו לא קרה דבר .אף אחד לא ראה אותי ,אמר לעצמו.
לאחר כמה שעות פנה אביו של הילד שנפצע אל בית הוריו של נביל .שכן
שראה את נביל יורד מן המכונית סיפר זאת לאב אבל השכן לא זיהה את הנהג.
האב ההמום ישב עם הורי נביל וסיפר להם על דבר התאונה שבה היה מעורב
בנם .הוא דרש מנביל שיאמר לו מיהו הנהג הפוגע .הוא סיפר להם שבנו
מאושפז בבית–החולים ומצבו לא טוב ,ואף על פי כן הבטיח האב להורים של
נביל שלא יפנה אל המשטרה .כל רצונו הוא להזהיר את הנהג ואת הוריו ולספר
להם מה קרה לבנו בעקבות התנהגות הנהג .נביל הכחיש הכול ,גם את העובדה
שהיה במכונית שפגעה בילד .הוא אמר שאינו יודע כלום על התאונה .ואז הוציא
אביו של הילד הפצוע את ספר הקוראן ,פתח בסורת הרקיעים והקריא לנוכחים
את פסוקים " :35-33והמעידים עדות אמת ...אלה יכובדו בגנים" .נביל החל
לנוע באי–נוחות על הכיסא ,התלבט לרגע ולאחר מכן סיפר את כל הסיפור
לאמתו.
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הסבר :חטאים רבים חטא מראד .הוא לקח את המכונית אף שאין לו רישיון
נהיגה ואף שלא קיבל את רשות אביו .כלומר ,הוא פעל נגד המדינה וגם נגד
אביו .הוא נהג במהירות מופרזת כדי להשוויץ .התנהגות כזו ,גם אם אינה
מכונת ,היא הדרך הבטוחה לרצח .כל יום אנו עדים להרוגים רבים בתאונות
דרכים .תאונות רבות נגרמות בגלל בחורים צעירים שרוצים להשוויץ ואינם
מבינים שיש להם ביד כלי רצח שהוא מסוכן מכל נשק .בתאונות דרכים נהרגים
הרבה יותר אנשים מאשר במלחמות .ועל כן המכונית היא כלי הרצח מספר
אחת .טעה אביו של הילד הפצוע כשוויתר על התלונה במשטרה .הוא לא עשה
כל טובה למראד ,אלא רק הזמין אותו להמשיך ולהתנהג באותו האופן ולפצוע
עוד אנשים .מחובתו היה להתלונן במשטרה מיד כדי שהשוטרים יעצרו את
מראד וישמרו על שלום הציבור .גם נביל עבר עברה בכך שעודד את חברו
לנסוע מהר יותר ולא מנע בעדו התנהגות מופקרת זאת .ולסיום ,יפה נהג אביו
של הילד הפצוע שהשתמש בפסוק מן הקוראן כדי לשכנע את נביל לומר את
האמת.
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 .1כיצד נעודד בני זוג לוותר זה לזה?

وَإِن ﻃَﻠﱠﻘْـﺘُﻤُـﻮﻫُﻦﱠ ﻣِﻦ ﻗَﺒْﻞِ أَن ﺗَﻤَـﺴﱡﻮﻫُﻦﱠ وَﻗَـﺪْ ﻓَﺮَﺿْـﺘُﻢْ ﻟَﻬُﻦﱠ ﻓَﺮِﻳﻀَـﺔً ﻓَﻨِﺼْﻒُ
ﻣَـﺎ ﻓَـﺮَﺿْﺘُـﻢْ إَﻻﱠ أَن ﻳَﻌْﻔُـﻮنَ أَوْ ﻳَﻌْـﻔُـﻮَ اﻟﱠﺬِي ﺑِﻴَـﺪِهِ ﻋُـﻘْـﺪَةُ اﻟﻨﱢﻜَﺎحِ وَأَن ﺗَﻌْـﻔُﻮاْ
أَﻗْـﺮَبُ ﻟِﻠﺘﱠـﻘْﻮَى وَﻻَ ﺗَﻨـﺴَﻮُاْ اﻟْﻔَـﻀْﻞَ ﺑَﻴْﻨَﻜُﻢْ إِنﱠ اﻟـﻠّﻪَ ﺑِﻤَﺎ ﺗَـﻌْﻤَﻠُﻮنَ ﺑَـﺼِﻴـﺮٌ
) ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ،آﻳﺔ (237

ואם תגרשון בטרם תקרבו אליהן ,לאחר שכבר פסקתם להן )מוהר(,
שלמו להן מחצית מאשר פסקתם להן ,אלא אם יוותרו הן ,או יוותר אשר
בידיו ברית הנישואין .אם תוותרו ,תהיו קרובים מכל ליראת שמיים,
ואל תשכחו כי עליכם לנהוג זה בזה בגודל נפש .אלוהים מבחין
באשר תעשו )סורת הפרה ,פסוק (237
ראמי ורימא נשואים מזה שנה וחצי .הם מאוהבים זה בזה ,תומכים זה בזה
והכול משבחים אותם על היותם זוג למופת .אבל כנראה עין הרע פקדה את
ביתם ומערכת היחסים שלהם ,המבוססת על אהבה וכבוד ,קרסה.
יום אחד הלכה רימא לבקר במשרדו של ראמי ,שעובד כעורך דין .היא פתחה
את הדלת ולתדהמתה ראתה את ראמי מחבק את המזכירה שלו .היא ברחה מן
המקום כשהיא נסערת ובוכה .ראמי יצא אחריה ,ניסה להסביר לה את העניין,
אבל כלום לא עזר .רימה מיאנה לשמוע את דבריו .היא האשימה אותו שהוא
בוגד בה עם המזכירה שלו וביקשה ממנו גט .אחר כך נסעה לביתם ושם ארזה
את חפציה ונסעה אל בית הוריה.
ראמי ניסה שוב לשוחח אִתה ,ביקש ממנה להירגע ולחשוב שוב על הכול
משום שלדבריו היא גורמת לו עוול .היא פשוט לא הבינה את הסיטואציה ,אמר
לה .רימא ביקשה שיניח לה ונשבעה שלעולם לא תחזור אליו משום שהוא רמאי
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ובוגד .ראמי ניסה שוב לפייס אותה ולהסביר לה את העניין בכל דרך אפשרית
אך לשווא .רימא אטמה את אוזניה ולא רצתה ממנו דבר מלבד גט.
כחודש לאחר התקרית הזאת טיילה רימא במרכז המסחרי ונתקלה במזכירתו
של ראמי .המזכירה ניגשה אליה וביקשה לשוחח אִתה .ביקשה שתיתן לה
הזדמנות להבהיר את העניין .רימא סירבה .המזכירה התחננה ולסוף הסכימה
רימא לשוחח אִתה בבית–הקפה .המזכירה סיפרה לרימא שבאותו היום ,כשהיא
הגיעה למשרד וראתה את ראמי מחבק אותה ,זה היה חיבוק בין שני אחים,
חיבוק של תמיכה ועידוד והשתתפות בצער" .מה זאת אומרת השתתפות בצער?"
שאלה רימא .המזכירה סיפרה לה שבאותו היום התבשרה בשיחת טלפון שחברתה
הטובה נהרגה בתאונת דרכים בטיול בחו"ל .כשראה אותה ראמי בוכה הוא ניסה
לעודד אותה ועל כן חיבק אותה .ואז נכנסה רימא...
בתחילה לא האמינה רימא לסיפור אולם המזכירה נשבעה לה ואף הביאה לה
הוכחות .רימא התחרטה על כך שלא נתנה לראמי הזדמנות להסביר .עכשיו לא
ידעה מה לעשות .היא פגעה בראמי באופן קשה ,היא פגעה גם בגאוותו ,האם
ירצה לדבר אִתה?
רימא היא אישה בעלת גאווה ולא קל לה להודות שטעתה ולהתנצל .לדעתה
התנצלות מעידה על חולשת אישיות ומשמשת פתח לאחרים לנצל זאת כנגדה.
היא לא ידעה מה לעשות .כל סוף השבוע חשבה על כך והתייעצה עם אמה כדי
שזו תעזור לה למצוא פתרון .אמה השיבה לה לאחר הרהור קל" :אם תוותרו,
תהיו קרובים מכל ליראת שמיים ,ואל תשכחו כי עליכם לנהוג זה בזה בגודל
נפש .אלוהים מבחין באשר תעשו"  .רימא הבינה את המסר והתנצלה לפני
ראמי על העוול שגרמה לו .ראמי התקשה להאמין למשמע אוזניו ,הרי הוא מכיר
את אשתו ויודע שאינה נוהגת להתנצל .הוא סלח לה ,אבל עד היום היא עדיין
לא סיפרה לו מה הביא אותה להתנצל.
הסבר :אנשים מטבעם לא רוצים לוותר .הם רוצים לנצח ,להרוויח הכול .אנשים
מטבעם גם לא אוהבים להתנצל .זה פוגע בגאוותם ובתחושתם שהם תמיד
צודקים .אבל ללא ויתור וסליחה אין משפחה וגם אין חברה ,משום שאיש אינו
מושלם וכולנו טועים .כאן בא הקוראן ואומר" ,אם תוותרו ,תהיו קרובים מכל
ליראת שמיים" ,ומקדש את ערך הוויתור .תוותר ,אומר הקוראן ,לא בכל דבר
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יש בדיוק צודק ולא צודק אבל רק הוויתור מאפשר לחיים להמשיך במסלולם.
כשאת מוותרת על גאוותך ,אמרה האם לרימא בפסוק זה ,את עושה מעשה גדול.
ואנו יודעים שרק החזקים באמת הם אלו שיכולים לוותר .ואכן ,הפסוק הזה מן
הקוראן מנע את גירושיהם של ראמי ורימא.
 .2מה נגיד לבני זוג שרבים?

ﻳَﺴْـﺄَﻟُﻮﻧَـﻚَ ﻋَﻦِ اﻷَﻧﻔَـﺎلِ ﻗُﻞِ اﻷَﻧﻔَـﺎلُ ﻟِـﻠّﻪِ وَاﻟﺮﱠﺳُـﻮلِ ﻓَـﺎﺗﱠﻘُـﻮاْ اﻟـﻠّﻪَ وَأَﺻْﻠِﺤُـﻮاْ
ذَاتَ ﺑِﻴْﻨِﻜُﻢْ وَأَﻃِﻴﻌُﻮاْ اﻟﻠّﻪَ وَرَﺳُﻮﻟَﻪُ إِن ﻛُﻨﺘُﻢ ﻣﱡﺆْﻣِﻨِﲔَ ) ﺳﻮرة اﻻﻧﻔﺎل  ,آﻳﺔ (1

ישאלוך על המלקוח .אמור ,המלקוח לאלוהים ולשליח ,על כן היו
יראים את אלוהים והשלימו ביניכם ,והישמעו לאלוהים ולשליחו ,אם
מאמינים הנכם )סורת המלקוח ,פסוק (1
המחנכת של למא ,תלמידת כיתה ד' ,שמה לב זה זמן שלמא מתנהגת באופן
מוזר .היא לא מרוכזת בשיעורים ,כשפונים אליה היא לא עונה ,והיא מנותקת
מחברותיה ומסוגרת בעולמה כאילו היא בתוך בועה .היא הפנתה את למא אל
היועצת החינוכית .למא סיפרה ליועצת שהוריה רבים כל הזמן .כל השבוע
האחרון היו צעקות ואפילו מכות .בלילות למא מתעוררת בפחד וגופה מכוסה
זיעה קרה .היא מפחדת שהוריה יתגרשו .היועצת הזמינה את הוריה של למא
לשיחה .היא סיפרה להם מה עובר על למא בגלל מריבותיהם הבלתי פוסקות
ועד כמה יחסיהם הרעים פוגעים בבתם ,גם בלימודים וגם בקשר עם החברים.
היא הציעה להורים לנסות ולפתור את בעיותיהם בשקט וללא אלימות ולהפגין
הבנה ביניהם לטובת הילדים" .עליכם להיות מגובשים ולשמור על אחדות
המשפחה כפי שציווה עלינו הקוראן" ,אמרה .היא פתחה את הספר בסורת
המלקוח ,פסוק  ,1והקריאה להם" :על כן היו יראים את אלוהים והשלימו
ביניכם" .ההורים הבינו שרצון אלוהים הוא שהם יתפייסו והחליטו שלא לריב
עוד לטובת כל המשפחה.
הסבר :סכסוכים בין בני זוג לא חסרים בכל תרבות ובכל מקום בעולם .ולא
תמיד ישנם פתרונות קלים ופשוטים .בחברות שאינן דתיות יש גירושים לרוב
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משום שכל אדם חי לעצמו וכשבני זוג רבים קשה להתפייס משום שאין כוח
מאחד .והנה בא הקוראן ומטיל את סמכותו ומצווה על בני הזוג להתפייס .הוריה
של למא שניהם מאמינים באלוהים ויראים ממנו ועל כן קיימו את מצוותו
והתפייסו מיד .כשאלוהים מצווה להשלים נפסקות ההאשמות ההדדיות והוויכוחים
המתמשכים מי צודק .כל אחד נסוג לתוך עצמו בעצב ושותק מפאת סמכותו של
אלוהים .עכשיו ,כשכל אחד אחראי למעשיו ומוכן גם לסלוח לאחר ולרחם ,בני
הזוג יכולים לפתוח דף חדש ולשפר את יחסיהם .במילים אחרות ,סמכותו של
אלוהים העבירה את בני הזוג ממצב של האשמות הדדיות למצב של לקיחת
אחריות.
 .3מה נאמר למי שמסרב לקבל יד מושטת לשלום?

وَإِن ﺟَﻨَﺤُ ــﻮاْ ﻟِﻠﺴﱠـﻠْﻢِ ﻓَــﺎﺟْـﻨَﺢْ ﻟَﻬَ ــﺎ وَﺗَﻮَﻛﱠﻞْ ﻋَﻠَـﻰ اﻟﻠّﻪِ إِﻧﱠﻪُ ﻫُـﻮَ اﻟﺴﱠ ـﻤِ ــﻴﻊُ
اﻟْﻌَﻠِﻴﻢُ ) ﺳﻮرة اﻻﻧﻔﺎل ,آﻳﺔ (61

אם ייטו לשלום ,נטה לו גם אתה ,והיסמך על אלוהים ,כי הוא שומע
ויודע )סורת המלקוח ,פסוק (61
נעים צעק על פאטמה אשתו ,קילל אותה ולבסוף זרק אותה מהבית עם חפציה
וציווה עליה שלא לשוב עוד .כל השכנים עמדו מהצד והסתכלו .פאטמה התקשרה
אל אביה והוא בא ולקח אותה לביתו.
אחרי כמה ימים הרגיש נעים בודד .הוא לא ידע להסתדר בבית לבד עם
הילדים ופנה אל אביה של פאטמה וביקש שיחזיר אותה .האב גירש אותו ואמר
לו" ,לעולם אל תחזור .אני רוצה שתיתן לבת שלי גט .כל החיים שלי התייחסתי
לפאטמה בכבוד ונתתי לה יחס טוב .היא הייתה הילדה המפונקת שלי והיום אתה
בא ומעליב אותה אל מול השכנים?!"
נעים פנה אל אחדים ממכובדי הכפר וביקש שיעזרו לו להחזיר את פאטמה.
הוא התחייב שלעולם לא יחזור עוד על מה שעשה .המכובדים פנו אל האב
וביקשו ממנו שיסכים להחזיר את פאטמה ול רק בגלל ילדיה .האב סירב.
המוכתאר )ראש המועצה( פנה אל אבו פאטמה ואמר" :אם נעים מתחרט ורוצה
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להשלים עם הבת שלך תן לו הזדמנות ,ומה שאלוהים רוצה הוא שיהיה .אתה
ודאי מכיר את סורת המלקוח ,שם נאמר בפסוק ' :61אם ייטו לשלום ,נטה לו
גם אתה ,והיסמך על אלוהים ,כי הוא שומע ויודע'".
הסבר :כל אחד יודע שבעשיית שלום יש סיכון .מי אמר לנו שהצד האחר כן
בכוונותיו? מי אמר לנו שנעים לא יחזור על מעשיו שוב ושוב? ייתכן שנעים
כבר הבטיח בעבר פעמים רבות להתייחס אל אשתו בכבוד ולא עמד בהבטחתו.
אבל הקוראן אומר לנו שאם נטעה מוטב שנעשה זאת לכיוון של פיוס ושלום
ולא לכיוון של מלחמה .אכן ,בכל עשיית שלום יש סיכון ועל כן עלינו לשים את
מבטחנו באלוהים שאם נולך שולל הוא יעזור לנו .הקוראן אינו ממליץ לנו
כמובן להיות טיפשים ולעצום עיניים .אבל באותם מקרים שהפרט מתרשם
שייתכן שהאחר אכן נוטה לשלום לא כדאי להחמיץ את ההזדמנות .ואולם אם
יחזור נעים על מעשיו וישוב לבקש סליחה עוד ועוד כדאי מאוד שפאטמה ואביה
לא ייפלו במלכודת האשליה כפי שקורה להרבה נשים מוכות שחוזרות לבעליהן
שוב ושוב ,לעתים עד הסוף המר.
 .4כמה כסף יש להוציא על חתונה?

وَﻻَ ﺗَﺠْـﻌَﻞْ ﻳَﺪَكَ ﻣَ ـﻐْﻠُﻮﻟَﺔً إِﻟَﻰ ﻋُﻨُﻘِﻚَ وَﻻَ ﺗَـﺒْـﺴُﻄْﻬَـﺎ ﻛُﻞﱠ اﻟْﺒَـﺴْﻂِ ﻓَ ـﺘَـﻘْـﻌُـﺪَ
ﻣَﻠُﻮﻣﺎً ﻣﱠﺤْﺴُﻮراً ) ﺳﻮرة اﻻﺳﺮاء  ,آﻳﺔ (29

אל תכבול ידך אל צווארך ואל תושיטנה ללא מצרים ,פן תיפול ארור
וחסר כל )סורת המסע הלילי ,פסוק (29
"עונת הקיץ בפתח ,זוהי עונה שמחה ומבורכת" ,במשפט הזה פתח האימאם את
ההטפה של יום שישי .הוא הוסיף" :זוהי עונת השמחות ,החתונות והמסיבות וכל
אחד מאתנו רוצה שכל העולם ישתתף אתו בשמחתו .על כן אנחנו מזמינים את
קרובי משפחתנו ,שכנינו ,חברינו ומכרינו למסיבות שאנו עורכים בבתינו .אני
לא רואה צורך להטיף לכם בנוגע לחובה המוטלת על כל אחד מאתנו להיטיב
באירוח של כל באי ביתו .אבל מחובתי להזכיר לכם את דברי אלוהים בפסוק:
71

הקוראן לחינוך הילד

'אל תכבול ידך אל צווארך ואל תושיטנה ללא מצרים ,פן תיפול ארור וחסר
כל' .כולנו שמענו על חתונות שלאחריהן פשטו בעלי השמחה את הרגל .כולנו
גם שמענו על חתונות שביישו את בעלי השמחה .חייבים לזכור שאלוהים שונא
את הבזבזנים שלא שומרים על כספם לעתיד לבוא ונאלצים לבלות את אחרית
ימיהם בעוני .אלוהים גם שונא את הקמצנים שכל חייהם רק עסוקים בשמירה
על הונם .כך הם חונקים את עצמם ואת משפחתם .אלוהים רוצה שתמצאו את
שביל הזהב בין הפזרנות לקמצנות".
הסבר :חתונה היא ללא ספק אירוע משמעותי מאוד בחיי המשפחה ובני הזוג
וכידוע היא מתרחשת בדרך כלל רק פעם בחיים .על כן ,משפחות רבות מוציאות
את כל הונן על חתונות מפוארות ורבות רושם ושוקעות בשל כך בחובות שכדי
להחזירם נדרש לעתים זמן רב .אין זה נבון לנהוג כך .יש מספיק דברים חשובים
יותר שעליהם כדאי להוציא את הכסף מאשר להרשים את האחרים .אולי בני
הזוג רוצים ללמוד ,אולי הם צריכים לרכוש בית ,אולי הם צריכים לחסוך קצת
כסף לילדים העתידים לבוא שגם להם יהיה עתיד בטוח יותר ,ועוד .לא חסרות
מטרות חשובות לכסף שלנו חוץ מאשר להרשים את האחרים .על כן ,צדק
האימאם שהדריך את הקהל למצוא את שביל הזהב .אפשר לערוך חתונה צנועה
ויפה שלא תבייש איש אבל גם לא תצריך פיזור כסף יקר ללא בקרה.
 .5מהי חשיבותה של ההכנה לחיי משפחה?

ﻗُﻞ ﻟﱢﻠْﻤُ ـﺆْﻣِﻨِﲔَ ﻳَﻐُ ـﻀﱡــﻮا ﻣِﻦْ أَﺑْﺼَـﺎرِﻫِﻢْ وَﻳَـﺤْـﻔَﻈُﻮا ﻓُ ـﺮُوﺟَ ـﻬُﻢْ ذَﻟِﻚَ أَزْﻛَﻰ
ﻟَﻬُﻢْ إِنﱠ اﻟـﻠﱠﻪَ ﺧَ ـﺒِ ـﻴـﺮٌ ﺑِـﻤَــﺎ ﻳَﺼْﻨَﻌُــﻮنَ * وَﻗُﻞ ﻟﱢﻠْـﻤُـﺆْﻣِـﻨَﺎتِ ﻳَﻐْ ـﻀُ ـﻀْﻦَ ﻣِﻦْ
أَﺑْﺼَــﺎرِﻫِﻦﱠ وَﻳَﺤْـﻔَﻈْـﻦَ ﻓُـﺮُوﺟَـﻬُـﻦﱠ وَﻻَ ﻳُﺒْـﺪِﻳﻦَ زِﻳـﻨَﺘَـﻬُﻦﱠ إِﻻﱠ ﻣَــﺎ ﻇَﻬَـﺮَ ﻣِﻨْـﻬَـﺎ
وَﻟْﻴَﻀْﺮِﺑْﻦَ ﺑِﺨُﻤُﺮِﻫِﻦﱠ ﻋَﻠَﻰ ﺟُﻴُـﻮﺑِﻬِﻦﱠ وَﻻَ ﻳُﺒْﺪِﻳﻦَ زِﻳﻨَﺘَﻬُﻦﱠ إِﻻﱠ ﻟِﺒُﻌُﻮﻟَﺘِﻬِﻦﱠ أَوْ
آﺑَﺎﺋِﻬِﻦﱠ أَوْ آﺑَﺎء ﺑُـﻌُـﻮﻟَﺘِـﻬِﻦﱠ أَوْ أَﺑْﻨَﺎﺋِـﻬِﻦﱠ أَوْ أَﺑْﻨَﺎء ﺑُﻌُـﻮﻟَﺘِـﻬِـﻦﱠ أَوْ إِﺧْـﻮَاﻧِﻬِﻦﱠ أَوْ
ﺑَﻨِﻲ إِﺧْـﻮَاﻧِﻬِﻦﱠ أَوْ ﺑَـﻨِﻲ أَﺧَـﻮَاﺗِﻬِﻦﱠ أَوْ ﻧِﺴَـﺎﺋِﻬِﻦﱠ أَوْ ﻣَـﺎ ﻣَﻠَـﻜَﺖْ أَﻳْﻤَـﺎﻧُﻬُﻦﱠ أَوِ
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اﻟﺘﱠﺎﺑِﻌِﲔَ ﻏَـﻴْﺮِ أُوْﻟِﻲ اﻹِْرْﺑَﺔِ ﻣِﻦَ اﻟﺮﱢﺟَﺎلِ أَوِ اﻟﻄﱢﻔْﻞِ اﻟﱠـﺬِﻳﻦَ ﻟَﻢْ ﻳَﻈْﻬَﺮُوا ﻋَﻠَﻰ
ﻋَ ـﻮْرَاتِ اﻟﻨﱢﺴَــﺎء وَﻻَ ﻳَﻀْـﺮِﺑْﻦَ ﺑِـﺄَرْﺟُﻠِﻬِﻦﱠ ﻟِﻴُ ـﻌْﻠَﻢَ ﻣَــﺎ ﻳُﺨْ ـﻔِﲔَ ﻣِﻦ زِﻳﻨَﺘِ ـﻬِﻦﱠ
وَﺗُﻮﺑُﻮا إِﻟَﻰ اﻟﻠﱠﻪِ ﺟَـﻤِـﻴـﻌـﺎً أَﻳﱡﻬَﺎ اﳌُْﺆْﻣِـﻨُﻮنَ ﻟَﻌَﻠﱠﻜُﻢْ ﺗُﻔْﻠِﺤُـﻮنَ ) ﺳﻮرة اﻟﻨﻮر ,آﻳﺔ
(31-30

אמור למאמינים כי יצניעו את מבטם וישמרו על תומת ערוותם ,כי
בזאת תרבה טוהרתם; אלוהים מכיר את מעשיהם לפני ולפנים .ואמור
למאמינות כי תצנענה את מבטן ותשמורנה על תומת ערוותן ,ולא
תחשופנה את שכיות חמדתן ,מלבד הנגלות שבהן ,ותכסינה ברעלותיהן
את חזותיהן .אל להן לחשוף את שכיות חמדתן בלתי אם בפני
בעליהן או אבותיהן או אבות בעליהן או בניהן או בני בעליהן או
אחיהן או בני אחיהן או בני אחיותיהן או נשות המאמינים או אלה
אשר בבעלותן או גברים נספחים אשר נטולי תשוקה הם או ילדים
שטרם נעור עניינם בערוות האישה; ואל להן לעכס ברגליהן למען
ייוודעו שכיות חמדתן הנסתרות .חזרו בתשובה אל אלוהים כאיש
אחד ,אתם המאמינים ,למען תעשו חיל )סורת האור ,פסוקים (31-30
מג'די הוא תלמיד כיתה י"א .כל הזמן הוא שולח בבנות מבטים לא יפים וזורק
להן רמזים מיניים .סלמא היא בת כיתתו שרואה בנות מתלבשות על פי האופנה
האחרונה ,מקנאת בהם ורוצה להתלבש כמותן .סאלח חושש לדבר עם בנות
כיתתו .הוא מתבייש מאוד מבנות ,ואילו הדא מפחדת שידעו מה היא חושבת
ויענישו אותה בשל כך.
הסבר :אלה מקצת ההתלבטויות הקשות שעוברות על נערים ונערות בגיל
ההתבגרות שמאוד זקוקים להדרכה ולהכוונה .הם רואים שגופם הולך ומשתנה
במהירות ועדיין לא הספיקו להתרגל למראם החדש ,הם חשים פתאום דחפים
מיניים שלא היו להם קודם לכן ,הם מרגישים לחץ חברתי מבני גילם בנושאים
למיניהם וגם מבחינה אינטלקטואלית הם חשים הרבה יותר חכמים משהיו
בעבר .אנו רואים אפוא שנערים ונערות אלה עוברים שינויים מרחיקי לכת
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במישור הפיזיולוגי ,החברתי ,הרגשי והאינטלקטואלי .הם מבולבלים ומבקשים
הדרכה .והנה בסורת יונה ,פסוק  ,64נאמר" :הורדנו אליך את הספר ממרומים
רק למען תבאר להם את כל אשר נחלקו בו ,ולמען יביא הדרכה ורחמים
לאנשים אשר יאמינו" .אכן ,בני הנוער זקוקים להדרכה ,ואם לא ניתן להם
הדרכה על פי הקוראן הם יקבלו הדרכה לא נכונה במקומות אחרים .על כן,
מומלץ להעניק להם את כל הידע הקיים בנושאים אלה של חינוך לחיי משפחה
ולא להסתיר מהם דבר .לעתים זו ממש שאלה של חיים ומוות .למשל ,בכל
הקשור למחלות מין.
מומלץ לחלקם לקבוצות נפרדות של בנים ובנות ולפתוח את שיעור ההכנה
לחיי משפחה בפסוקים  30ו– 31מסורת האור ,המדברים על חשיבות ההתנהגות
הצנועה ,לבנים ובנות כאחד .ולאחר שהכול יבינו את חשיבות האיפוק והצניעות
אפשר לדבר על עוד נושאים בתחום חשוב זה ללא מבוכה וללא חשש.
 .6כיצד יש להתייחס אל בן הזוג או בת הזוג?

وَﻣِﻦْ آﻳَﺎﺗِﻪِ أَنْ ﺧَـﻠَﻖَ ﻟَﻜُﻢ ﻣﱢﻦْ أَﻧﻔُـﺴِـﻜُﻢْ أَزْوَاﺟـﺎً ﻟﱢﺘَـﺴْـﻜُﻨُﻮا إِﻟَﻴْـﻬَــﺎ وَﺟَـﻌَﻞَ
ﺑَﻴْﻨَﻜُﻢ ﻣﱠـﻮَدﱠةً وَرَﺣْﻤَـﺔً إِنﱠ ﻓِﻲ ذَﻟِﻚَ ﻵَﻳَﺎتٍ ﻟﱢﻘَﻮْمٍ ﻳَﺘَـﻔَﻜﱠﺮُونَ ) ﺳﻮرة اﻟﺮوم  ,آﻳﺔ
(21

אחד מאותותיו הוא שצר לכם נשים כעצם מעצמכם למען תדבקו
בהן ,והשכין ביניכם אהבה וחמלה .בזאת צפונים אותות לאנשים
הנמלכים בדעתם )סורת בני ביזנטיון ,פסוק (21
סאמי ורים הם זוג צעיר שנישא לפני שנה .מריבותיהם תכופות ופעם אחת,
לאחר מריבה ,חזרה רים אל בית הוריה .מעשה זה הכעיס מאוד את סאמי והוא
החליט שלא להחזיר אותה הביתה .הוא לא רוצה להקשיב לדבריה ולא לשמוע
איך היא מרגישה ואם אפשר לפייס אותה .רים מצדה נפגעה מסאמי מאוד משום
שלא שאל עליה ולא טרח לבוא אליה.
הוריה של רים ניסו לשכנעה לשוב הביתה ,לדבר עם סאמי ולהתפייס אתו.
אבל רים מסרבת .היא רוצה שסאמי יבוא אליה ויזמין אותה לשוב הביתה.
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הוריה שוחחו עם סאמי והזמינו אותו לבוא ולדבר עם רים אבל הוא לא מסכים.
לבסוף פנתה האם אל מטפל משפחתי כדי להתייעץ אתו כיצד אפשר לפתור את
הבעיה .המטפל הזמין את רים ואת סאמי והעניק להם את מלוא הזכות להביע
את רגשותיהם ולספר מה מציק לכל אחד מהם אצל בן זוגו .לאחר מכן ביקש
מהם למנות את התכונות שכל אחד מהם אוהב אצל בן זוגו" .לא כל דבר בחיים
הוא מושלם" ,אמר להם" ,ואתם תוכלו לחיות יחד אם כל אחד יבין את השני
ויאהב אותו" .לבסוף פתח את ספר הקוראן בסורת בני ביזנטיון והקריא להם את
פסוק " :21אחד מאותותיו הוא שצר לכם נשים כעצם מעצמכם למען תדבקו
בהן ,והשכין ביניכם אהבה וחמלה .בזאת צפונים אותות לאנשים הנמלכים
בדעתם".
כשחזרו רים וסאמי לביתם הם זכרו בעיקר את מצוות "האהבה והחמלה"
שמצווה עליהם הקוראן בהתייחסותם זה אל זה.
הסבר :דומה שפסוק יקר זה מן הקוראן היה צריך להיות כתוב בחדרי הטיפולים
של מטפלים זוגיים רבים .הרי זו בדיוק תמצית הקשר הבריא והיפה בן גבר
ואישה :אהבה וחמלה .דומה שזוגות רבים עוד יותר היו צריכים לכתוב פסוק זה
על קיר חדר השינה שלהם .כך היו נפתרות בעיות רבות .האין זו תמצית
הפסיכולוגיה המערבית המודרנית ,שיסודותיה נכתבו שנים רבות קודם לכן
בקוראן?! האין במשפט "והשכין ביניכם אהבה וחמלה" אמירה ברורה על
הצורך בסימטריה בקשר הבין–זוגי? כל אחד מן הצדדים מצוה לאהוב את בן
זוגו ולחמול עליו .זהו שוויון ברגשות ,הקודם לכל שוויון אחר בין גבר ואישה.
 .7מה נאמר לאישה שמשפחת בעלה מתנכלת לה?

وَاﺻْﺒِﺮْ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﺎ ﻳَﻘُﻮﻟُﻮنَ وَاﻫْﺠُﺮْﻫُﻢْ ﻫَﺠْﺮاً ﺟَﻤِﻴﻼً

) ﺳﻮرة اﳌﺰﻣﻞ  ,آﻳﺔ (10

ושא בעוז רוח את דבריהם ופרוש מהם בדרך נאותה )סורת המתעטף,
פסוק (10

סמירה היא אישה טובה ,אם לחמישה ילדים .היא נשואה מזה עשרים שנה וחיה
עם בעלה וילדיה בשלווה ואושר .אבל המתבונן היטב בעיניה ימצא זיק של עצב
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השוכן שם דרך קבע .בהיותי המחנכת של אחד מבניה תמיד שאלתי את עצמי
מה יש לאישה הזאת.
התשובה לשאלתי באה במקרה .בנה של סמירה נעדר מבית–הספר שבוע
והחלטתי ללכת ולבקר את המשפחה ולברר את פשר ההיעדרות .בשעות הערב
נסעתי אל ביתו של הילד ,עליתי במדרגות ודפקתי בדלת .הילד פתח את הדלת
וסמירה קיבלה אותי בסבר פנים יפות .היא חייכה אבל בעיניה היו עצב ויגון.
בשיחה שהתפתחה היא סיפרה לי שמן היום הראשון לנישואיה היא סובלת
מאוד .גיסותיה מציקות לה ומרכלות עליה בכל הזדמנות והיא שותקת וסולחת.
עד שלפני שבוע קרה מקרה נורא .אחת מגיסותיה של סמירה האשימה אותה
בכך שהיא דיווחה למשטרה שגיסה היה מעורב בקטטה שהייתה בכפר כשבוע
לפני כן .הכול שקר וכזב ,אומרת סמירה אבל גיס אחר ,המבוגר מבין הגיסים,
התפרץ לביתה ודרש מבעלה שייתן לה גט .כל זאת מבלי שניסה לברר את
העניין" .למזלי בעלי לא הסכים .הוא רצה להוכיח את חפותי וביקש לשמוע את
השיחה הטלפונית שהתקבלה במשטרה ולזהות את הקול .הוא גם ביקש תדפיס
שיחות כדי לוודא שלא התקשרתי למשטרה .אני בחיים לא הייתי עושה דבר
כזה" ,אמרה לי סמירה בכאב רב" .הוא מנוגד לנורמות ולערכים שהתחנכתי
עליהם" ,הוסיפה.
מאותו היום סמירה שרויה בדיכאון .היא וגם ילדיה לא יוצאים מן הבית .היא
בוכה כל הזמן ולא יודעת מה לעשות .עודדתי אותה וייעצתי לה שלא להתייחס
לגיסות ולגיסים .להתרחק מאנשים אלה שמקנאים בה .ואז פתחתי את ספר
הקוראן הנמצא אתי תמיד והקראתי לה את פסוק  10מסורת המתעטף" :ושא
בעוז רוח את דבריהם ופרוש מהם בדרך נאותה" .סמירה התעודדה והודתה
לי.
הסבר :גורלה של סמירה לא שפר עליה .יש חברות שבהן קל יותר להיפרד
מקרובי משפחה לא רצויים ויש חברות שבהן נגזר על האדם לבלות את כל חייו
לא רק עם בן זוגו אלא גם עם משפחת בן זוגו ,חיים רוויים בסכסוכים שאינם
נגמרים .זהו סיפורה של סמירה .הגיסות והגיס מרשים לעצמם להתערב בחייה,
להאשימה ועוד ללחוץ על בעלה שיגרש אותה .מצב העניינים הזה אינו פשוט
כלל .בחברות מסורתיות קשה להתרחק מבני משפחה ,כי כל החמולה גרה יחד.
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בחברות מודרניות מחליף בדרך כלל הקשר החדש עם בן הזוג את קשרי
המשפחה ,והנאמנות היא על פי רוב לבן הזוג .יפה נהג בעלה של סמירה שדרש
עובדות ולא דמיונות ולא נענה ללחצים שהופעלו עליו .מוטב היה אילו גם הגן
על אשתו מאימת הגיסות והעמידן במקומן .מכל מקום ,יפה ביותר נהגה המחנכת
שבאה לבקר את המשפחה מתוך דאגה לתלמידהּ ונתנה לסמירה עצה נאה מן
הקוראן — לא לריב ,לשאת בשקט את דברי הרוצים ברעתה ולהתרחק.
 .8מה נאמר לאישה שבעלה מתעלל בה?

ﻓَ ـﺘَ ـﻮَﻟﱠﻰ ﻋَﻨْﻬُﻢْ وَﻗَــﺎلَ ﻳَﺎ ﻗَ ـﻮْمِ ﻟَﻘَ ـﺪْ أَﺑْﻠَﻐْ ـﺘُﻜُﻢْ رِﺳَــﺎﻟَﺔَ رَﺑﱢـﻲ وَﻧَﺼَـﺤْـﺖُ ﻟَﻜُﻢْ
وَﻟَﻜِﻦ ﻻﱠ ﺗُﺤِﺒﱡﻮنَ اﻟﻨﱠﺎﺻِﺤِﲔَ ) ﺳﻮرة اﻻﻋﺮاف  ,آﻳﺔ (79

אז פנה מעליהם ואמר ,בני עמי ,מסרתי לכם את שליחות ריבוני,
והשאתי לכם עצה נאמנה ,אך אתם אינכם אוהבים את הרוצים בטובתכם
)סורת ממרום החומה ,פסוק (79

סמירה ואמירה ,תלמידות כיתה ט' ,הן חברות טובות שגדלו בשכונה אחת
ולומדות בכיתה אחת .הן נוהגות לספר זו לזו את כל סודותיהן ותומכות זו בזו
בעת שמחה ובעת צרה .יום אחד סיפרה סמירה לאמירה שהיא בקשר עם בן
השכנים ושהיא אוהבת אותו .אמירה הייתה המומה .היא ניסתה להרחיק את
סמירה ממנו" .הרי את יודעת שהוא עבריין וסוחר סמים" ,אמרה לה .אבל כלום
לא עזר ,סמירה הייתה עקשנית כפרד" .אף אחד לא ישנה את דעתי" ,אמרה
לחברתה .כשבוע לאחר מכן ראתה אמירה שעינה של סמירה נפוחה וסביבה
כתם כחול .היא ממש נבהלה ושאלה אותה לפשר המראה .סמירה סיפרה לה
שהיא פשוט נפלה וקיבלה מכה .אמירה החלה לצעוק עליה ולומר שהיא ממש
מסכנת את חייה בכך שהיא נשארת עם הבחור .סמירה מצדה האשימה את
אמירה שהיא מקנאת בה משום שיש לה חבר ושהיא שונאת אותה ולא רוצה את
טובתה .אמירה חשה כאב עצום בגלל התבטאויות אלה של חברתה .היא בכתה
ולא ידעה איך להגיב.
היא ניסתה להגן על עצמה אבל לבסוף גייסה את כוחותיה ואמרה לסמירה:
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"אני רוצה לומר לך רק פסוק אחד מן הקוראן .נסי להבין את המשמעות שלו
ואחר כך נדבר' :מסרתי לכם את שליחות ריבוני ,והשאתי לכם עצה נאמנה,
אך אתם אינכם אוהבים את הרוצים בטובתכם'" .ואז ,בפעם הראשונה ,סמירה
עצרה לרגע ,חשבה והחלה לבכות.
הסבר :אמירה השתמשה בפסוק מן הקוראן שאותו אמר הנביא לבני עמו כדי
לתת משנה תוקף לדבריה .היא ידעה שהיא דוברת אמת וחברתה טועה ,ועל כן
לא חששה להשתמש בו כדי להציל אותה .יותר מזה לא יכול איש לעשות .ואכן,
סמירה אינה אוהבת את מי שרוצה בטובתה אבל אוהבת אהבה עזה את מי
שעלול להזיק לה מאוד .למה נמשכת סמירה לעבריין ,ועוד עושה את מעשיה
ללא ידיעת הוריה ,זאת איננו יודעים .אבל לצערנו היא לא היחידה .ייתכן שהיא
נדחפת לכך משום שאביה היה דמות חלשה והיא מחפשת גבר חזק .ייתכן גם
להפך ,שאביה נהג בה באלימות והיא משחזרת חוויה זו בדמות בן זוג אלים.
מכל מקום ,סביר להניח שיש לה נטיות מזוכיסטיות והיא ממש מזמינה מישהו
שיפגע בה .זהו סיפורן של נשים רבות שבעליהן מכים אותן עד כדי סיכון חייהן
אבל הן ממאנות להיפרד מן הבעל .בכל אותם מקרים שבהם כל כך ברור לצופה
מן הצד שמישהו עושה מעשה הפוגע בעצמו ולא מקשיב למי שרוצה לעזור לו,
פסוק זה מתאים ביותר.
 .9מה נאמר לגבר שמקיים יחסי מין מחוץ למסגרת הנישואים?

وَاﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﻫُـﻢْ ﻟِﻔُ ـﺮُوﺟِـ ـﻬِﻢْ ﺣَ ــﺎﻓِﻈُﻮنَ * إِﻻﱠ ﻋَﻠَﻰ أَزْوَاﺟِـ ـﻬِﻢْ أوْ ﻣَــﺎ ﻣَـﻠَﻜَﺖْ
أَﻳْﻤَــﺎﻧُﻬُﻢْ ﻓَ ـﺈِﻧﱠﻬُـﻢْ ﻏَ ـﻴْـﺮُ ﻣَـﻠُﻮﻣِﲔَ * ﻓَ ـﻤَﻦِ اﺑْﺘَ ـﻐَﻰ وَرَاء ذَﻟِـﻚَ ﻓَـﺄُوْﻟَـﺌِﻚَ ﻫُﻢُ
اﻟْﻌَﺎدُونَ ) ﺳﻮرة اﳌﺆﻣﻨﻮن  ,آﻳﺔ (7-5

והשומרים על תומת ערוותם ,למעט עם נשותיהם או עם השפחות
אשר בבעלותם ,ועל כך לא יגונו — ואולם החומד מעבר לכך ,כל אלה
פרוצים הם )סורת המאמינים ,פסוקים (7-5
נמאס לו להסביר שהוא לא רוצה להתחתן עם סאוסן ,הוא לא מרגיש כלפיה
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שום דבר ,לא אהבה ולא תשוקה .חוץ מזה הוא בן עשרים ותשע והיא ילדה בת
תשע–עשרה שלא מבינה את הראש שלו .הוא מעריך אותה כבת דוד או כידידה
אבל קשה לו לראות אותה כאשתו .בסוף נכנע עלי והתחתן עם סאוסן .עכשיו
היא כבר בהיריון ,קשה לה לזוז והיא לא יכולה לצאת אתו לבלות .בעבר נמנע
מלצאת אִתה ,בגלל כיסוי הראש שלה ,למקומות רבים וכעת הכבדות והעייפות
הכרוכים בהיריון מוסיפים את שלהם.
יום אחד הוזמן עלי לחתונה של חבר מהעבודה .הוא הציע לסאוסן לבוא אתו
אך היא לא הרגישה טוב והיה לה קשה לזוז בגלל הבטן .היא ויתרה על הרעיון
ועלי נסע לחתונה לבד.
עלי חש שלא בנוח לשבת אל השולחן עם חבריו ובנות זוגן .הוא הרגיש
בודד והחליט לצאת למרפסת לעשן .פתאום הופיעה אישה ושאלה אותו אם יש
לו אש .הוא השיב לה בחיוב .כך התחילה ההיכרות בין עלי לאמל .כשנפרדו
בסוף הערב הבטיחו לשמור על קשר.
הקשר ביניהם הלך והתהדק והם אף קיימו יחסי מין .סאוסן הרגישה שעלי
השתנה ושהוא מרוחק וקר .הוא לא התייחס אליה וגם לא אל התינוק שנולד.
כשהייתה מספרת לו על תחושותיה היה טורק את הדלת ויוצא את הבית בכעס.
ואז הייתה סאוסן בוכה על כך שגרמה לבעלה לעזוב את הבית.
בשבוע האחרון החליטה סאוסן לשתף את אמה בתחושתה" .אני חושבת שיש
לו קשר עם מישהי מחוץ לנישואים" ,אמרה לה" .נשלח את אחיך לעקוב אחריו.
כך תוכלי להוציא את כל השטויות מהראש" ,השיבה לה אמה.
אחיה של סאוסן עקב אחר עלי וראה אותו עם אמל .הוא סיפר על כך
לאחותו ולאמו .עוד באותו היום הזמינו בני משפחתה של סאוסן את עלי לשיחה
ואמרו לו שהם יודעים שהוא בוגד באשתו ושזה אסור על פי הדת .עלי השיב
להם שמבחינתו זה בסדר" .אני חי עם אישה שלא אני בחרתי בה אלא משפחתי.
מלכתחילה לא רציתי בחתונה הזאת ואת אמל אני אוהב".
ואז פתחה אמה של סאוסן את ספר הקוראן והקריאה לו את פסוקים 6 ,5
ו– 7מסורת המאמינים" :והשומרים על תומת ערוותם ,למעט עם נשותיהם או
עם השפחות אשר בבעלותם ,ועל כך לא יגונו — ואולם החומד מעבר לכך,
כל אלה פרוצים הם".

79

הקוראן לחינוך הילד

הסבר :איש אינו יודע איך יתפתחו הקשרים בין בני הזוג .ואולם כשחתונה
נערכת בלחץ או בכפייה הסיכוי שיקרה דבר מעין זה גבוה יותר .פער גילים
גדול מרחיק את בני הזוג זה מעולמו של זה ,בייחוד בשנים אלה שגם פערים
קטנים יחסית עשויים להיות משמעותיים .כך גם פער ברמת הדתיות עלול להיות
קושי .עלי לא מצא עניין בסאוסן והסכים להתחתן אִתה משום שהיא בת דודתו
והמשפחה לחצה .ואולם למרות הכול עלי הוא בחור בוגר שאחראי למעשיו,
ויפה נהגה אמה של סאוסן שהעמידה אותו במקומו בעזרת פסוק חשוב מן
הקוראן.
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בנות מתבגרות
 .1האם חשוב שבנות ילמדו?

ﻛُﺘِﺐَ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢُ اﻟْﻘِـﺘَﺎلُ وَﻫُﻮَ ﻛُﺮْهٌ ﻟﱠﻜُﻢْ وَﻋَﺴَﻰ أَن ﺗَﻜْﺮَﻫُﻮاْ ﺷَﻴْـﺌًﺎ وَﻫُﻮَ ﺧَﻴْﺮٌ
ﻟﱠﻜُـﻢْ وَﻋَ ـﺴَﻰ أَن ﺗُـﺤِ ـﺒﱡ ــﻮاْ ﺷَـ ـﻴْ ـﺌً ــﺎ وَﻫُﻮَ ﺷَـ ـﺮﱞ ﻟﱠﻜُﻢْ وَاﻟﻠّـﻪُ ﻳَﻌْﻠَﻢُ وَأَﻧـﺘُﻢْ ﻻَ
ﺗَﻌْﻠَﻤُﻮنَ ) ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ،آﻳﺔ (216

נכתב בספר כי מצווה עליכם להילחם ,אף כי מאוס עליכם הדבר .אולם
יש אשר תמאסו בדבר–מה אף כי טוב הוא לכם ,ויש אשר תאהבו
דבר–מה אף כי רע הוא לכם .אלוהים יודע את אשר לא תדעו )סורת
הפרה ,פסוק (216

מונה ,נערה חמודה ומטופחת תלמידת כיתה י"ב ,נחשבת לבעלת פוטנציאל
ויכולת להתקדם בעתיד בכל אשר תפנה .בתקופה זו היא שוקדת על לימודיה
ומתכוננת יומם וליל לבחינות הבגרות .והנה לפני כשבוע הגיע אל ביתה בחור,
ביקש את ידה והציע לה אירוסים .מונה שמחה מאוד והביעה את רצונה להתארס
לו בהקדם" .בעצם למה לי לסיים את הלימודים?" אמרה .היא ציינה בפני הוריה
שמות של בנות אחרות שהם מכירים שהפסיקו את לימודיהן משום שהתארסו.
הבנות הללו אמרו שממילא לא יזדקקו ללימודים לאחר נישואיהן ובעת שיגדלו
את ילדיהן .מונה ביקשה לעזוב את בית–הספר.
הוריה של מונה סירבו .הם טענו שכעת היא צריכה להתכונן לבחינות
הבגרות שלה והיא צעירה מדי לעניינים אלו .הם גם טענו שמונה צריכה שיהיה
לה מקצוע בחיים ,לא רק משום שרכישת השכלה מכבדת אותה אלא גם כדי
שתוכל לעזור בפרנסת המשפחה .מונה לא השתכנעה .היה ברור שהיא מאוהבת,
וכמאמר הפתגם — עיוורת .בצר לה פנתה מונה אל היועצת החינוכית וסיפרה לה
על מצוקתה .היא ביקשה ממנה שתשוחח עם הוריה משום שהיא מאוהבת
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בבחור .להפתעתה הוציאה היועצת את ספר הקוראן ,פתחה בסורת הפרה וביקשה
ממנה להקריא בקול את פסוק " :216אולם יש אשר תמאסו בדבר–מה אף כי
טוב הוא לכם ,ויש אשר תאהבו דבר–מה אף כי רע הוא לכם .אלוהים יודע
את אשר לא תדעו" .עכשיו החרישה מונה" .מה את חושבת?" שאלה אותה
היועצת .מונה היססה רגע ,ולאחר מכן אמרה" ,כן ,אני יודעת שחשוב שאלמד
ושזה טוב לי .זה מה שאני אעשה אפילו שכל כך קשה לי לוותר על אהבתי.
ואלוהים כבר ידאג לי ויפצה אותי בעתיד .אבל אז כבר יהיה לי מקצוע".
הסבר :אין ספק שגיל ההתבגרות הוא גיל קשה .בזמן קצר זה מתקבלות
ההחלטות הגורליות הקובעות לעתים קרובות את גורלו של האדם למשך חייו.
מה ילמד? ועם מי יתחתן? אבל כשהחלטות חשובות אלו מתנקזות בפרק זמן
אחד — הדבר קשה שבעתיים .מונה מפליגה בדמיונותיה .היא כבר רואה את
עצמה בעלת בית מאושרת המגדלת את ילדיה .הרי זה היה חלום חייה .האם
תוכל להעריך בשלב זה גם מעשים "משעממים" יותר כמו לימודים? האם תוכל
להבין שמקצוע לחיים הוא דבר חשוב מאין כמוהו? ואם חס וחלילה תתגרש
מבעלה ,ואם חס וחלילה ימות בעלה ,ואם פשוט תצטרך לעבוד משום שבעלה
יתקשה לפרנס משפחה שלמה והיא תצטרך להוסיף את חלקה ,על כך קשה
למונה לחשוב כשהיא מאוהבת .טוב שהוריה מכוונים אותה ולא מאפשרים לה
לעשות טעויות שאחר כך יקשה עליה לתקנן .אכן ,כשמונה תהיה נשואה ויהיו
לה ילדים היא תתקשה ללמוד הרבה יותר .וכפי שאומר הפתגם הערבי :בעל
המקצוע הוא מלך הטירה — מונה יכולה להיות מלכת הטירה בתנאי שיהיה לה
מקצוע שתוכל לעסוק בו.
 .2כיצד יש להתייחס לנשים?

وَﻻَ ﺟُﻨَﺎحَ ﻋَﻠَﻴْـﻜُﻢْ ﻓِـﻴـﻤَـﺎ ﻋَ ـﺮﱠﺿْـﺘُﻢ ﺑِﻪِ ﻣِﻦْ ﺧِﻄْـﺒَـﺔِ اﻟﻨﱢﺴَـﺎء أَوْ أَﻛْﻨَـﻨﺘُﻢْ ﻓِﻲ
أَﻧﻔُﺴِﻜُﻢْ ﻋَﻠِﻢَ اﻟﻠّﻪُ أَﻧﱠﻜُﻢْ ﺳَﺘَﺬْﻛُﺮُوﻧَﻬُﻦﱠ وَﻟَﻜِﻦ ﻻﱠ ﺗُﻮَاﻋِﺪُوﻫُﻦﱠ ﺳِﺮًّا إِﻻﱠ أَن
ﺗَﻘُﻮﻟُﻮاْ ﻗَـﻮْﻻً ﻣﱠﻌْـﺮُوﻓًﺎ وَﻻَ ﺗَﻌْﺰِﻣُـﻮاْ ﻋُﻘْﺪَةَ اﻟﻨﱢﻜَﺎحِ ﺣَﺘﱠـﻰَ ﻳَﺒْﻠُﻎَ اﻟْﻜِﺘَﺎبُ أَﺟَﻠَﻪُ
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وَاﻋْﻠَﻤُـﻮاْ أَنﱠ اﻟﻠّﻪَ ﻳَـﻌْﻠَﻢُ ﻣَـﺎ ﻓِﻲ أَﻧﻔُـﺴِﻜُﻢْ ﻓَـﺎﺣْـﺬَرُوهُ وَاﻋْـﻠَﻤُـﻮاْ أَنﱠ اﻟﻠّﻪَ ﻏَـﻔُـﻮرٌ
ﺣَﻠِﻴﻢٌ ) ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ،آﻳﺔ (235

לא יהיה עוון עליכם אם תשמיעו דברי חיזור באוזני הנשים ,או תהגו
זאת בלבכם ,אלוהים יודע כי תהגו בהן .ואולם אל תאמרו להן דברים
שהצנעה יפה להם ,כי אם רק דברים של דרך ארץ .ואל לכם להחליט
לבוא בברית הנישואין בטרם יפוג פרק הזמן כמצוות הספר ,ודעו כי
אלוהים יודע את הצפון בנפשותיכם ,על כן הישמרו מפניו ודעו כי
אלוהים סולח ושקול דעת )סורת הפרה ,פסוק (235
מיּאדה ,תלמידת תיכון ,היא נערה מטופחת וחייכנית שמרבה לשוחח ולצחוק עם
כל הסובבים אותה .בתקופה האחרונה היא מדברת בלי הרף על רומנטיקה
ואהבה ,מראה לחברותיה צמיד וטבעת חדשים ומספרת שקיבלה אותן מהחבר
שלה שמת עליה .הוא רוצה להתחתן אִתה ,היא מספרת ,אבל היא עדיין לא
חושבת על זה .מיּאדה מספרת שהרבה בנים רוצים אותה אבל היא ודאי תתארס
בקרוב עם חברהּ.
יום אחד היא שמה לב שחברותיה מסתכלות עליה ומתלחשות וכך גם הבנים.
התברר לה שהחבר שלה עושה לה "פדיחות" ומספר לכולם שהוא נפגש אִתה
בסתר ושהיא מאוהבת בו לחלוטין .הוא סיפר שהיא כותבת לו מכתבים ,קונה לו
מתנות ומאמינה לו שהוא באמת אוהב אותה" .היא בונה מגדלים באוויר בגלל
שאמרתי לה כמה אני מאוהב בה" ,סיפר החבר לכולם .מיּאדה חשה שכולם
צוחקים עליה ומתייחסים אליה באופן שונה לגמרי מבעבר.
בצר לה פנתה אל יועצת בית–הספר וסיפרה לה שהיא אמנם משוחחת עם
החבר שעות בטלפון ופוגשת אותו בסתר .הוא אומר לה כל הזמן שהוא מת
להיפגש אִתה ולא מפסיק לקנות לה מתנות .בפגישתם האחרונה הוא התקשר
אליה ואמר לה שהוא רוצה לראות אותה דחוף משום שיש לו הפתעה בעבורה.
הוא רמז שהוא רוצה לשוחח עם הוריה ולבקש את ידה .מיּאדה הסכימה שהחבר
יאסוף אותה מבית–הספר ואמרה לאמה שיש להם שיעורי השלמה בבית–הספר
ולכן תאחר .החבר לקח אותה במכונית למקום רחוק וניסה לאנוס אותה .אבל
היא פחדה לספר לאיש כדי שלא ידעו שנפגשה אתו בסתר.
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היועצת שוחחה עם מיּאדה על מעשיה האסורים והסבירה לה כיצד היא
מסכנת את שמה הטוב ,את שם משפחתה וגם את תקוותה למצוא בעל טוב.
לאחר מכן הוציאה את ספר הקוראן ,פתחה בסורת הפרה ,פסוק  ,235וביקשה
ממיּאדה לקרוא בקול" :לא יהיה עוון עליכם אם תשמיעו דברי חיזור באוזני
הנשים ,או תהגו זאת בלבכם ,אלוהים יודע כי תהגו בהן .ואולם אל תאמרו
להן דברים שהצנעה יפה להם ,כי אם רק דברים של דרך ארץ"" .אילו אהב
אותך באמת כך היה צריך להתנהג" ,אמרה היועצת .מיּאדה הייתה המומה .היא
הבינה שהבחור שהיא אוהבת ושמה בו את מבטחה בגד בה ומכר אותה כדי
להאדיר את שמו .היא ביקשה מן היועצת להעתיק את הפסוק" .אני לא רוצה
יותר לדבר אתו" ,אמרה" .אני רק רוצה להראות לו את הפסוק מהקוראן ,שיבין
מה שהוא עשה".
הסבר :לא במקרה מתנהגת מיּאדה באופן שונה מן המקובל בחברתה .כנראה
משהו בתוכה מציק לה .לעתים קרובות בנות שמתנהגות כך מחפשות באופן
נואש אהבה שלא זכו לה בביתן .בנות שחשות דחויות במשפחה מנסות לעתים
קרובות להוכיח לעצמן באופנים לא מקובלים שרוצים אותן ואוהבים אותן .ועל
כן הן עשויות לפתח דמיונות רומנטיים על בחור שמציע להן נישואים וכדומה.
נכון עשתה היועצת שראשית הסבירה למיּאדה את חומרת מעשיה והשתמשה
לשם כך בקוראן .ייתכן גם שתמצא לנכון לשתף את הוריה של מיּאדה במקרה
כה חמור הנוגע לכל המשפחה .ייתכן שתחליט שמוטב שהיא תטפל במקרה ולא
תיידע את המשפחה .תלוי באיזו מידה היא חשה שהוריה של מיּאדה עשויים
להיות שותפים חיוביים ולא הרסניים בתהליך התפתחותה .אבל רק לאחר
שנקבעו נורמות ההתנהגות המקובלות יכולה היועצת לפנות ולהבין את כאביה
הפנימיים של מיּאדה ומה בעברה וברקע המשפחתי שלה הביא אותה להתנהגות
זו .ללא הצבת גבולות ברורה המגנה עליה גם לא יהיה ערך רב לבירור
רגשותיה הפנימיים של מיּאדה.
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 .3האם מותר להורים לקפח בת ביחס לבן?

ﻓَﺎﺳْﺘَـﺠَﺎبَ ﻟَﻬُﻢْ رَﺑﱡﻬُﻢْ أَﻧﱢﻲ ﻻَ أُﺿِﻴﻊُ ﻋَﻤَﻞَ ﻋَـﺎﻣِﻞٍ ﻣﱢﻨﻜُﻢ ﻣﱢﻦ ذَﻛَﺮٍ أَوْ أُﻧﺜَﻰ
ﺑَﻌْ ـﻀُﻜُﻢ ﻣﱢـﻦ ﺑَﻌْﺾٍ ﻓَــﺎﻟﱠـﺬِﻳﻦَ ﻫَﺎﺟَ ـﺮُواْ وَأُﺧْـ ـﺮِﺟُــﻮاْ ﻣِﻦ دِﻳَـﺎرِﻫِﻢْ وَأُوذُواْ ﻓِﻲ
ﺳَﺒِـﻴﻠِﻲ وَﻗَﺎﺗَﻠُﻮاْ وَﻗُﺘِﻠُﻮاْ ﻷُﻛَﻔﱢـﺮَنﱠ ﻋَﻨْﻬُﻢْ ﺳَﻴﱢﺌَـﺎﺗِﻬِﻢْ وَﻷُدْﺧِﻠَﻨﱠﻬُﻢْ ﺟَﻨﱠﺎتٍ ﺗَﺠْﺮِي
ﻣِﻦ ﺗَﺤْـﺘِـﻬَـﺎ اﻷَﻧْﻬَﺎرُ ﺛَﻮَاﺑًـﺎ ﻣﱢﻦ ﻋِﻨﺪِ اﻟﻠّﻪِ وَاﻟﻠّﻪُ ﻋِﻨﺪَهُ ﺣُـﺴْﻦُ اﻟﺜﱠـﻮَابِ ) ﺳﻮرة آل
ﻋﻤﺮان ،آﻳﺔ (195

ריבונם נענה להם ואמר ,לא אגרע משכרו של שום עמל אשר בכם,
זכר או נקבה ,כי קורצתם זה מזה .אלה אשר היגרו וגורשו ממושבותיהם
ואשר פגעו בהם בשל אמונתם בי ,ונלחמו ונהרגו ,כפר אכפר להם על
עוונותיהם ואכניסם אל גנים אשר נהרות זורמים למרגלותיהם ,וזה
שכרם מעם אלוהים .השכר הנאה שמור אצל אלוהים )סורת בית עמרם,
פסוק (195

סמיר וסמירה הם תאומים בני משפחה שגרה בכפר .בשנה שעברה הם סיימו את
לימודיהם בבית–הספר התיכון .ממוצע הציונים של סמיר בבחינות הבגרות היה
נמוך משל אחותו ,לא מסיבה פיזית או שכלית כלשהי אלא משום שהוא נחשב
לילד מפונק .כל הזמן סמך על אחותו שתעשה את העבודות במקומו .בבחינות
הבגרות לא יכלה אחותו לעזור לו ולכן ציוניו ירודים .השנה ,בגלל מצבה
הכלכלי הקשה של המשפחה ,הוחלט שרק אחד הילדים יוכל להמשיך את
לימודיו באוניברסיטה.
האם התעקשה שהבן ילך ללמוד משום שהבת ממילא תתחתן ותעבור לחיות
עם משפחה אחרת ואילו הבן ימשיך לגור ליד ההורים ולימודיו יביאו תועלת
לכל המשפחה .דעתו של האב הייתה שונה .הוא חשב שיקבל מי שמגיע לו יותר
ולא חשוב אם הוא בן או בת .האם כעסה מאוד ואיימה על האב שתעזוב את
הבית אם יעמוד על דעתו .האב עשה מאמצים רבים לשכנע את האם .לבסוף
נזכר בפסוק  195מסורת בית עמרם ,האומר" :ריבונם נענה להם ואמר ,לא
אגרע משכרו של שום עמל אשר בכם ,זכר או נקבה ,כי קורצתם זה מזה".
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הוא ציטט פסוק זה לאשתו והוסיף" :אם אלוהים גומל לכל אחד לפי עמלו ,מי
אנחנו שנעשה את ההפך?!" האם התביישה ,התנצלה בפני הבת ואיחלה לה
הצלחה בלימודיה ובחיים.
הסבר :ואכן ,פסוק שוויוני זה המזכיר לכולנו שגברים נולדו מנשים ולהפך
ושאלוהים מעניק את השכר לבני האדם לא על פי שיוכם המיני אלא על פי
מעשיהם ראוי שייכתב בכל בית ובכל כיתת לימוד .מעמד האישה הוא מעמד
החברה ,משום שהנשים הן המגדלות את הילדים ונשים משכילות ומפותחות
יגדלו ילדים משכילים ומפותחים .נשים שלא למדו עלולות לגדל ילדים חלשים
ומפוחדים יותר מבחינות רבות .לעתים קשה לשכנע גברים שאישה משכילה היא
שותפה חזקה יותר לחיים ומי לא רוצה שותף חזק שיכול לעזור בכלכלת
המשפחה ולתמוך במסע החיים בעתות מצוקה?! נשים וגברים רבים חונכו באופן
שונה ולא קל להם לשנות את חשיבתם .יפה נהג האב ששמר על השוויון והצדק
בין ילדיו ואף שכנע את אשתו בעזרת פסוק חשוב ביותר מן הקוראן .נקווה
שבעתיד יהיה להם הכסף הדרוש לשלוח גם את הבן ללימודים.
 .4האם כדאי לבנות להצטיין בלימודים?

ﻓَﺎﺳْﺘَـﺠَﺎبَ ﻟَﻬُﻢْ رَﺑﱡﻬُﻢْ أَﻧﱢﻲ ﻻَ أُﺿِﻴﻊُ ﻋَﻤَﻞَ ﻋَـﺎﻣِﻞٍ ﻣﱢﻨﻜُﻢ ﻣﱢﻦ ذَﻛَﺮٍ أَوْ أُﻧﺜَﻰ
ﺑَﻌْ ـﻀُﻜُﻢ ﻣﱢـﻦ ﺑَﻌْﺾٍ ﻓَــﺎﻟﱠـﺬِﻳﻦَ ﻫَﺎﺟَ ـﺮُواْ وَأُﺧْـ ـﺮِﺟُــﻮاْ ﻣِﻦ دِﻳَـﺎرِﻫِﻢْ وَأُوذُواْ ﻓِﻲ
ﺳَﺒِـﻴﻠِﻲ وَﻗَﺎﺗَﻠُﻮاْ وَﻗُﺘِﻠُﻮاْ ﻷُﻛَﻔﱢـﺮَنﱠ ﻋَﻨْﻬُﻢْ ﺳَﻴﱢﺌَـﺎﺗِﻬِﻢْ وَﻷُدْﺧِﻠَﻨﱠﻬُﻢْ ﺟَﻨﱠﺎتٍ ﺗَﺠْﺮِي
ﻣِﻦ ﺗَﺤْـﺘِـﻬَـﺎ اﻷَﻧْﻬَﺎرُ ﺛَﻮَاﺑًـﺎ ﻣﱢﻦ ﻋِﻨﺪِ اﻟﻠّﻪِ وَاﻟﻠّﻪُ ﻋِﻨﺪَهُ ﺣُـﺴْﻦُ اﻟﺜﱠـﻮَابِ ) ﺳﻮرة آل
ﻋﻤﺮان ،آﻳﺔ (195

ריבונם נענה להם ואמר ,לא אגרע משכרו של שום עמל אשר בכם,
זכר או נקבה ,כי קורצתם זה מזה .אלה אשר היגרו וגורשו ממושבותיהם
ואשר פגעו בהם בשל אמונתם בי ,ונלחמו ונהרגו ,כפר אכפר להם על
עוונותיהם ואכניסם אל גנים אשר נהרות זורמים למרגלותיהם ,וזה
שכרם מעם אלוהים .השכר הנאה שמור אצל אלוהים )סורת בית עמרם,
פסוק (195
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נור ,תלמידת כיתה ו' ,היא ילדה מוכשרת ,כל המורים יודעים זאת .אבל בכיתה
היא בקושי משתתפת .כששואלים אותה רואים שהיא יודעת אבל היא יושבת
בשקט ומיוזמתה לא תצביע ולא תוכיח את יכולתה .המחנכת הזמינה את אמה
של נור לשוחח על כך .הן ישבו לבדן בחדר ושוחחו.
המורה :תשמעי ,נור לא מתאמצת ,לא רוצה להצליח ,אפילו שהיא יכולה ומוכשרת.
אני רוצה לדעת את מקור הבעיה.
אמא :יש לי בת יותר גדולה מנור שהתחתנה בגיל שבע–עשרה .גם היא הייתה
תלמידה מעולה אבל אביה לא רצה שתלמד ,הוא חיתן אותה לפני
שסיימה את הלימודים בבית–הספר .ניסיתי לשכנע אותו במשך זמן רב
אבל הוא תמיד אומר לי ,גם את התחתנת בגיל שש–עשרה .לכן נור
אומרת שאין טעם שתתאמץ משום שאביה יחתן אותה והיא תיאלץ
להפסיק את לימודיה .היא אומרת" ,חבל על המאמצים שלי .אני אצליח
ובסוף לא יצא מזה כלום".
המורה) :מזמינה את נור להיכנס לחדר( תשמעי ,נור ,את יודעת על מה אני
משוחחת עם אמך .על כך שאת מוכשרת אבל לא מתאמצת בלימודים
ולא מנסה להראות בכלל שאת יודעת .אמא סיפרה לי על אחותך
שהתחתנה בגיל שבע–עשרה ועזבה את הלימודים .אבל תדעי לך שאלוהים
רואה אותך ושומר עלייך .אני רוצה להקריא לך את פסוק  195מסורת
בית עמרם" :ריבונם נענה להם ואמר ,לא אגרע משכרו של שום
עמל אשר בכם ,זכר או נקבה ,כי קורצתם זה מזה" .את מבינה מה
אומר לנו הקוראן?
נור :שאלוהים נותן לאדם את שכרו כפי שמגיע לו ,אם הוא בן ואם הוא בת,
ושאנחנו מולידים אחד את השני ועשויים מאותם חומרים.
המורה :את רואה כמה את מוכשרת ומבינה יפה?! אני בטוחה שאם תשקיעי
ותתאמצי תגיעי רחוק .את ואמא תנסו יחד לשכנע את אבא ותזכרי
שאלוהים עוזר לאנשים שרוצים ללמוד .את צריכה לדעת לנצל הזדמנויות
ולא להתייאש .גם אני כאן לצדך בכל דבר שתרצי .אנו גם יכולות
לשוחח עם איש הדת אם יהיה צורך וגם הוא יכול לדבר עם אבא .אבל
אסור לך להרים ידיים .ותזכרי תמיד את הפסוק :ריבונם נענה להם
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ואמר ,לא אגרע משכרו של שום עמל אשר בכם ,זכר או נקבה ,כי
קורצתם זה מזה .
הסבר :עניין הלימודים הוא בעייתי .משפחות רבות לא שולחות את בנותיהם
להמשיך בלימודים ומועידות להן תפקיד של אמהות שנמצאות בבית .כוונת
המשפחה היא טובה — לשמור על הנשים ועל כבודן ,ואולם ההפסד גדול.
החברה מפסידה נשים חזקות יותר ולא חלשות ופסיביות שיכולות לתרום רבות
לחברה ובמיוחד למשפחתן ולילדיהן .אם שלמדה ויודעת תגדל ילדים חזקים
ומוכשרים .אם חלשה שמעולם לא יצאה מפתח ביתה ולא פגשה את העולם
הגדול תעביר את חששותיה ופחדיה לילדיה .המגמה לחתן את הבנות בגיל צעיר
ולא לאפשר להן להתפתח וללמוד נובעת במקומות רבים מן המסורת המשפחתית
אך לא מן הקוראן .כך גם העדפת הבן על הבת בנוגע ללימודים אינה מן
הקוראן .בפסוק חשוב זה מדגיש הקוראן שנשים וגברים נוצרו זה מזה ,מאותם
חומרים ,ואלוהים יקבע את שכרם על פי מעשיהם ולא על פי שיוכם המיני .בת
שלומדת ,משקיעה ומצליחה בלימודים ראויה לשכר שווה לשכרו של בן שלומד
ומצליח .לא נותר לנו אלא לקוות שנור ,אמה ,מורתה ואנשי הדת יצליחו לשכנע
את אביה לאפשר לה להתקדם כפי שמאפשרים לבנים.
 .5האם מותר לבנות לצאת לטיול?

ﻫُﻮَ اﻟﱠـﺬِي ﻳُﺼَـ ـﻮﱢرُﻛُـﻢْ ﻓِﻲ اﻷَرْﺣَ ــﺎمِ ﻛَـ ـﻴْـﻒَ ﻳَﺸَ ــﺎء ﻻَ إِﻟَـﻪَ إِﻻﱠ ﻫُﻮَ اﻟْﻌَ ـ ـﺰِﻳﺰُ
اﳊَْﻜِﻴﻢُ ) ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان ،آﻳﺔ (6

הוא הצר אתכם ברחם בצלם כחפצו ,ואין אלוה מבלעדיו ,האדיר
והחכם )סורת בית עמרם ,פסוק (6
תלמידי כיתה ט' שמחו מאוד .לאחר תקופת בחינות מתישה הם יוצאים לטיול
של שלושה ימים לאילת .כל התלמידים כבר שילמו חוץ מאמל.
מורה :אמל ,את לא רוצה לצאת לטיול?
אמל :אין כלום באילת )כועסת(.
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מורה:
אמל:
מורה:
אמל:

מורה:
אמל:
מורה:
אמל:

שמתי לב שבהתחלה מאוד התלהבת מהטיול .מה קרה?
)מתחילה לבכות(.
אני כאן כדי לעזור לך .את רוצה לספר לי מה קורה?
)מנגבת את הדמעות( אבא לא מרשה לי ללכת .אני ילדה טובה .תמיד
הוא נוהג כך ואני לא עושה כלום .אני הרוסה .כל זה בגלל שאני בת
והוא פוחד עלי.
ספרי לי על אביך.
אבא הוא טוב לב .אבל הוא מושפע מאחרים ופוחד מהלחץ החברתי.
הוא תמיד אומר שאינו יכול להיות שונה מאביו וממשפחתו.
אני רוצה לבקר בביתך מחר אחר הצהריים .אמרי בבקשה לאבא שאני
רוצה לדבר אתו אבל אל תגידי לו על מה .תגידי שאת לא יודעת.
בסדר.

למחרת ביקרה המורה בביתה של אמל .ההורים קיבלו אותה יפה.
מורה :רציתי לשוחח אתך על כך שאמל לא יוצאת לטיול.
אבא :אני לא מרשה לה לצאת לטיול משום שהיא בת ואת יודעת איזה
סיפורים יש על בנות בחברה שלנו .את חיה פה.
מורה :תשמע ,אדוני ,אני יודעת שאתה חינכת את בתך טוב מאוד .ואלוהים
אמר" :הוא הצר אתכם ברחם בצלם כחפצו ,ואין אלוה מבלעדיו,
האדיר והחכם" .אלוהים יצר את כולנו אותו דבר .כולנו בני אדם,
בנים בנות .ואתה לא גדול יותר מאלוהים ולא סולח יותר מאלוהים.
אבא) :מרכין את ראשו( בסדר ,שתלך ,אבל את אחראית עליה .ותדעי שאני
עושה זה משום שאני אוהב אותה ורוצה לשמור עליה ואלוהים גדול.
הסבר :מקרים מסוג זה קורים לעתים תכופות .הורים לא מרשים לבתם לצאת
לטיול משום שהם לא סומכים עליה שתדע להסתדר וחושבים שייתכן שיהיו
בחורים שינצלו את הילדה התמימה .הדבר אינו מתבטא כמובן רק בטיולים,
אלא גם במיני מטלות שההורים ייטו להטיל על הבן ולא על הבת מתוך הנחה
שהבת לא תוכל להסתדר בכוחות עצמה .אבל זו בדיוק הדרך שגורמת לבת
לחוש שהיא לא יכולה להסתדר בכוחות עצמה .וכי איך תוכל לסמוך על עצמה
ולהסתדר אם מעולם לא נתנו לה הזדמנות כלשהי להוכיח את עצמה? אם
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ההורים רוצים לגדל בת חזקה שתסמוך על עצמה ואחר כך תוכל גם להיות
לעזר לבעלה ולמשפחתה שומה עליהם לאפשר לה לעשות דברים כבר מגיל
צעיר .תחילה מטלות קלות ועם הזמן ,כשתוכיח את עצמה ,תוכל לקבל על עצמה
מטלות מורכבות יותר .אישה זו תהיה בעתיד ברכה למשפחתה.
 .6האם מותר למורה לקפח בנות ביחס לבנים?

ﻳَﺎ أَﻳﱡﻬَـﺎ اﻟﻨﱠﺎسُ اﺗﱠﻘُـﻮاْ رَﺑﱠﻜُﻢُ اﻟﱠﺬِي ﺧَﻠَﻘَـﻜُﻢ ﻣﱢﻦ ﻧﱠﻔْﺲٍ وَاﺣِـﺪَةٍ وَﺧَﻠَﻖَ ﻣِﻨْﻬَـﺎ
زَوْﺟَﻬَـﺎ وَﺑَﺚﱠ ﻣِﻨْﻬُﻤَـﺎ رِﺟَﺎﻻً ﻛَـﺜِﻴـﺮًا وَﻧِﺴَﺎء وَاﺗﱠﻘُﻮاْ اﻟﻠّﻪَ اﻟﱠـﺬِي ﺗَﺴَﺎءﻟُﻮنَ ﺑِﻪِ
وَاﻷَرْﺣَﺎمَ إِنﱠ اﻟﻠّﻪَ ﻛَﺎنَ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ

رَﻗِﻴﺒًﺎ ) ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ،آﻳﺔ (1

הוי האנשים ,היו יראים את ריבונכם אשר ברא אתכם מתוך נפש
יחידה ,וברא מתוכה בת–זוג ,והפיץ משניהם אנשים ונשים לרוב .היו
יראים את אלוהים אשר בשמו תבקשו זה מזה ,ושמרו על חובתכם
לקרובי משפחה ,כי אלוהים צפה בכם )סורת הנשים ,פסוק (1
מנאר ,ילדה חרוצה ומנומסת תלמידת כיתה י' ,הגיעה אל חדר היועצת .היא
דיברה בקול נמוך והיועצת התקשתה להבין את דבריה.
יועצת :מנאר ,תרימי את קולך בבקשה .אני לא יכולה להבין אף מילה.
מנאר :אני מפחדת לדבר .אני רוצה עזרה ומבקשת שמה שאני אומרת יישאר
בינינו בסוד.
יועצת :מנאר ,זאת המחויבות שלי כיועצת כלפי כל תלמיד בבית–הספר.
מנאר :אני עדיין מפחדת.
יועצת :מה את מרגישה?
מנאר :גם כשאני לא מדברת אני נחנקת ...אני תלמידה טובה מאוד אבל
מרגישה אומללה בכיתה .ולא רק אני ,אנחנו שבע בנות .המורה לא נותן
לנו כבוד .הוא מתעלם מאתנו אפילו שאנחנו שקטות יותר מהבנים וגם
תלמידות טובות יותר .הוא מאוד נוקשה אתנו ואנחנו מרגישות כאילו
אנחנו לא נמצאות.
יועצת :למה שאר הבנות לא באו אִתך?
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מנאר:
יועצת:
מנאר:
יועצת:

הן מפחדות .הן שלחו אותי במקומן ואם את תסכימי גם הן יבואו.
אני אדבר אִתן.
אני מפחדת שאת תעליבי את המורה והוא יתנקם בנו בציונים .לכן אנו
שותקות.
אל תדאגי .יש לי דרכים משלי לדבר אתו.

היועצת החליטה שלא לערב עוד גורמים .היא הכינה הרצאה ונשאה אותה
לפני הכיתה בשעה שהמורה הנדון היה בכיתה .נושא ההרצאה היה "מעמד
האישה על פי הדת" .היועצת פתחה את ההרצאה בהקריאה מתוך ספר הקוראן:
"היו יראים את ריבונכם אשר ברא אתכם מתוך נפש יחידה ,וברא מתוכה
בת–זוג ,והפיץ משניהם אנשים ונשים לרוב" .היא שאלה את התלמידים כיצד
הם מבינים את הפסוק והתפתח דיון סביב הנושא כמה חשוב להתייחס בשוויון
ובכבוד לבת ולבן בכיתה ובמשפחה .היועצת הקריאה להם עוד פסוקים מסורת
הנשים המכבדים את האישה ושומרים על זכויותיה .כך הצליחה היועצת להעביר
את המסר החשוב למורה ולתלמידים ללא כל עימות עם המורים ,ההורים או
המנהל.
הסבר :סיפורה של מנאר אינו הסיפור היחיד .בנות רבות סובלות קיפוח בכיתה
ביחס לבנים .בנות רבות גם מקופחות בביתן ביחס לאחיהן הבנים .עמדות אלו
מפחיתות את שאיפותיהן של הבנות להישגים והן גם משקיעות פחות בפיתוח
יכולותיהן .הן אומרות לעצמן שבסופו של דבר איש לא יעריך את מאמציהן
ולעתים גם להפך :הצלחתן בלימודים תופנה כנגדן .אלוהים העניק לבנות רבות
כישרון כדי שישתמשו בו ,כל אחת בתחומה ,לטובת משפחתן וחברתן אבל
לעתים קרובות הכישרון הזה מבוזבז ואיש לא מעריך אותו .על כן חובתו של כל
הורה ומורה לעודד את הבנות להצליח בלימודים לא פחות מאשר את הבנים.
לעתים הן אפילו צריכות עידוד יתר משום שהן באות ממשפחות ומרקע שלא
מעודדים לימודים .במקרים אלו חובתו של המורה לעזור להן לממש את הפוטנציאל
הגלום בהן .יפה נהגה היועצת שלא נכנסה לעימות עם הסביבה בנושא כל כך
רגיש ומצאה דרך להשתמש בקוראן הקדוש להעביר מסר חשוב זה! ושוב כדאי
להזכיר שאישה חזקה יוצרת בעל חזק ,ילדים חזקים ומשפחה חזקה.
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 .7מה נאמר לילדה שאביה קיים עמה יחסים?

ﺣُـﺮﱢﻣَﺖْ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ أُﻣﱠـﻬَـﺎﺗُﻜُﻢْ وَﺑَـﻨَﺎﺗُﻜُﻢْ وَأَﺧَـﻮَاﺗُﻜُﻢْ وَﻋَـﻤﱠـﺎﺗُﻜُﻢْ وَﺧَـﺎﻻَﺗُﻜُﻢْ
وَﺑَﻨَﺎتُ اﻷَخِ وَﺑَﻨَﺎتُ اﻷُﺧْﺖِ وَأُﻣﱠـﻬَـﺎﺗُﻜُﻢُ اﻟﻼﱠﺗِﻲ أَرْﺿَـﻌْ َﻨﻜُﻢْ وَأَﺧَـﻮَاﺗُﻜُﻢ ﻣﱢﻦَ
اﻟﺮﱠﺿَﺎﻋَـﺔِ وَأُﻣﱠﻬَـﺎتُ ﻧِﺴَﺂﺋِﻜُﻢْ وَرَﺑَﺎﺋِﺒُﻜُﻢُ اﻟﻼﱠﺗِﻲ ﻓِـﻲ ﺣُﺠُﻮرِﻛُﻢ ﻣﱢﻦ ﻧﱢﺴَـﺂﺋِﻜُﻢُ
اﻟﻼﱠﺗِـﻲ دَﺧَﻠْـﺘُﻢ ﺑِـﻬِﻦﱠ ﻓَـ ـ ـﺈِن ﻟﱠـﻢْ ﺗَﻜُـﻮﻧُﻮاْ دَﺧَـﻠْﺘُـﻢ ﺑِﻬِـﻦﱠ ﻓَـ ـ ـﻼَ ﺟُﻨَـﺎحَ ﻋَﻠَـﻴْﻜُـﻢْ
وَﺣَـﻼَﺋِﻞُ أَﺑْﻨَﺎﺋِﻜُﻢُ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﻣِﻦْ أَﺻْـﻼَﺑِﻜُﻢْ وَأَن ﺗَﺠْـﻤَـﻌُـﻮاْ ﺑَﻴْﻦَ اﻷُﺧْﺘَـﻴْﻦِ إَﻻﱠ ﻣَـﺎ
ﻗَﺪْ ﺳَﻠَﻒَ إِنﱠ اﻟﻠّﻪَ ﻛَﺎنَ ﻏَﻔُﻮرًا رﱠﺣِﻴﻤًﺎ ) ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ،آﻳﺔ (23

אסורות עליכם אימהותיכם ובנותיכם ואחיותיכם ודודותיכם מצד אביכם
ודודותיכם מצד אמכם ובנות האח ובנות האחות ואימהותיכם אשר היניקוכם
ואחיותיכם ליניקה ואימהות נשיכם ובנותיכם החורגות מנשיכם אשר
מימשתם את נישואיכם עמן — אם לא מימשתם ,אין עוון עליכם — ונשות
בניכם יוצאי חלציכם ,ועם שתי אחיות יחדיו — מלבד אשר כבר נעשה.
אלוהים סולח ורחום )סורת הנשים ,פסוק (23
ר#בא ,תלמידת כיתה ט' ,היא נערה מלאת שמחת חיים ,מצליחה בלימודים
ואהודה על תלמידי הכיתה ועל המורים .עם תום חופשת החורף שבה ר#בא
לכיתה כשבחזותה ובהתנהגותה ניכרים שינויים מהותיים .היא רזתה מאוד,
כמעט אינה מדברת ,לא משתתפת בשיעורים ולא בפעילויות ה בית–ספריות.
התלמידים והמורים שמו לב לשינויים והיו שניסו לברר אִתה מה קרה לה.
מחנכת הכיתה הזמינה אותה לשיחה אישית אבל ר#בא מביטה ברצפה ושותקת,
ובתוך השקט שומעים זעקה חזקה .המחנכת הזמינה את הוריה .רק אמה הגיעה.
היא סיפרה שגם בבית ניכר השינוי בהתנהגותה .היא מסתגרת בחדרה ,נועלת
את הדלת ומסרבת לצאת לאכול .על כן מביאה לה האם אוכל לחדרה .כשהאם
יוצאת את הבית נצמדת אליה ר#בא ורוצה לצאת אִתה .האם גם ניסתה להפנות
אותה לרופאה משום שאיבדה ממשקלה במידה ניכרת אך ר#בא סירבה להיבדק.
עכשיו אומרת האם למחנכת שהיא מפחדת שהיא עומדת לאבד את בתה .המחנכת
הציעה שהיועצת תתערב במקרה.
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היועצת נפגשה עם ר#בא לכמה פגישות .כשהלך והתפתח האמון ביניהן
סיפרה ר#בא ליועצת שאביה התעלל בה מינית .הוא איים עליה שלא תספר זאת
לאיש ,אחרת יהרוג אותה .מאז היא מרגישה שהיא מזוהמת וחסרת ערך ואין לה
רצון לעשות כלום ,רק לשכב בחדרה על המיטה ולבכות.
כששמעה היועצת את הדברים פתחה מיד את ספר הקוראן בסורת הנשים,
פסוק  ,23והקריאה לר#בא" :אסורות עליכם אימהותיכם ובנותיכם ואחיותיכם".
"את מבינה מה זה אומר?" שאלה את ר#בא" .זה אומר שאת לא אשמה בכלום
ולכן את לא צריכה להאשים את עצמך ולהיות מדוכאת .אביך ,שהוא הגדול
והאחראי ותפקידו לשמור עלייך ,הוא מעל באמון ובמקום לשמור עלייך ניצל
אותך .כל האחריות היא עליו ולא עלייך" .זאת הייתה הפעם הראשונה שר#בא
חייכה.
הסבר :גילוי עריות הוא תופעה שקיימת בכל החברות ובכולן התנהגות זו היא
אסורה ,מנוגדת לדת וגם לחוקי המדינה .הקוראן מדגיש זאת במיוחד .כשילדה
עוברת התעללות מינית היא בדרך כלל שוקעת בדיכאון ונוטה להאשים את
עצמה במה שקרה .אולי פיתיתי את אבי או את אחי או את קרוב המשפחה? היא
עלולה לחשוב לעצמה .האמת היא שילדה לא יכולה לפתות את אביה .התפקיד
שלו הוא לשמור עליה ולדאוג לה ולזכור שהיא בתו .ועל כן ,הדבר הראשון
שנוהגים מטפלים לומר לילדה שעברה התעללות מינית הוא שהיא אינה אשמה
ואינה אחראית למה שקרה .אביה הוא שאחראי .ועל כן טוב עשתה היועצת
שהשתמשה בקוראן כדי לתת משנה תוקף לאמירתה שר#בא אינה אחראית.
במקרה זה כמו במקרים אחרים פסוק אחד מן הקוראן שווה בערכו הטיפולי
למילים רבות.
 .8מה נאמר לאב החושד בבתו ללא כל בסיס?

وَاﻟﻼﱠﺗِﻲ ﻳَﺄْﺗِﲔَ اﻟْﻔَﺎﺣِـﺸَﺔَ ﻣِﻦ ﻧﱢﺴَﺂﺋِﻜُﻢْ ﻓَﺎﺳْـﺘَﺸْﻬِﺪُواْ ﻋَﻠَﻴْـﻬِﻦﱠ أَرْﺑَﻌﺔً ﻣﱢﻨﻜُﻢْ
ﻓَـﺈِن ﺷَﻬِـﺪُواْ ﻓَـﺄَﻣْـﺴِﻜُﻮﻫُﻦﱠ ﻓِﻲ اﻟْﺒُـﻴُـﻮتِ ﺣَﺘﱠﻰَ ﻳَﺘَـﻮَﻓﱠـﺎﻫُﻦﱠ اﳌَْﻮْتُ أَوْ ﻳَﺠْـﻌَﻞَ
اﻟﻠّﻪُ ﻟَﻬُﻦﱠ ﺳَﺒِـﻴﻼً * وَاﻟﻠﱠﺬَانَ ﻳَﺄْﺗِﻴَـﺎﻧِﻬَﺎ ﻣِﻨﻜُـﻢْ ﻓَﺂذُوﻫُﻤَـﺎ ﻓَﺈِن ﺗَﺎﺑَﺎ وَأَﺻْﻠَﺤَـﺎ
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ﻓَﺄَﻋْﺮِﺿُﻮاْ ﻋَﻨْﻬُﻤَﺎ إِنﱠ اﻟﻠّﻪَ ﻛَﺎنَ ﺗَﻮﱠاﺑًﺎ

رﱠﺣِﻴﻤًﺎ ) ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ،آﻳﺔ (16-15

נשותיכם העושות תועבה ,הקימו עליהן ארבעה עדים מביניכם .אם
יעידו ,החזיקו אותן בבית עד שיפקדן המוות ,או עד אשר ייתן להן
אלוהים מוצא .אם יעשוה שניים מביניכם ,הענישו אותם ,ואם יחזרו
בתשובה ויתקנו את דרכם ,הניחו להם .אלוהים רוצה בתשובת עבדיו
ורחום )סורת הנשים ,פסוקים (16-15
נור ,תלמידת כיתה י"ב ,היא נערה מנומסת ונחמדה שאביה נוהג בה בנוקשות
ואוסר עליה לדבר עם בחורים בכלל .היא פנתה אל היועצת כשהיא עצובה
ובוכה.
יועצת :למה את בוכה ,נור?
נור :כל החיים אני בוכה .אני לא אוהבת לחיות .אני שונאת את עצמי ואת
כולם.
יועצת :מה הדבר שהכי מעצבן אותך והכי שנוא עלייך?
נור :אני שונאת את מה שאבא שלי אומר לי ואת היחס שלו אלי משום
שהוא חונק אותי.
יועצת :מה הוא עושה?
נור :הוא לא מרשה לי לצאת מהבית .לא מרשה לי לדבר עם בחורים בני
גילי .הוא שונא שאני בחורה .נמאס לי ממנו .אני מחכה ליום שאשתחרר
ממנו.
יועצת :נור ,אני מאמינה שהוא אוהב אותך .הוא ודאי פוחד ושומר עלייך
מהבחורים.
נור :גם אם הוא מפחד עלי הוא לא צריך להתנהג אתי כך .זה לא הוגן.
יועצת :תשמעי ,נור ,הוא אביך ואת חייבת לדעת איך להתנהג אתו.
נור :תדריכי אותי איך להתנהג אתו.
יועצת :תיגשי אליו כשהוא רגוע .תקשיבי למה שיש לו לומר ואז תבקשי את
מה שאת רוצה .אני רוצה לבקר אצלו בחנותו ולשוחח אתו.
נור :לדעתי זו הצעה טובה מאוד.
היועצת הלכה אל החנות של אבא של נור ,הסמוכה לבית–הספר.
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יועצת:
אב:
יועצת:
אב:
יועצת:
אב:

יועצת:

שלום.
שלום! איזה ביקור נדיר ,היועצת באה אל החנות שלי .ברוכה הבאה.
באתי במיוחד כדי לדבר אתך על נור.
היא ודאי מתלוננת עלי באוזנייך.
האמת שכן .היא אומרת שאתה מתנהג אליה בנוקשות ,שאתה תמיד
מאשים אותה על כך שהיא מדברת עם בחורים ,אפילו עם בני כיתתה.
כן ,זה נכון .את יודעת איך מתנהגות בנות היום ,הן עושות מה שבא
להן ללא כל בושה .אני נורא מפחד עליה .אני לא יכול לסבול כשהיא
מדברת עם בנים .זה לא חינוכי וזה לא ייתכן...
אני מבינה אותך אבל כל דבר בעולם יש דרך לעשות אותו .עליך לדבר
אִתה ,לייעץ לה ,להדריך אותה .הכול בארבע עיניים .וחס וחלילה לא
להאשים אותה .הרי אתה אדם דתי שקורא בקוראן ואתה יודע שאלוהים
לא מרשה להאשים ללא סיבה מוצדקת .תנסה לפתוח את העיניים והלב
שלך ואני אקריא לך פסוק מן הקוראן ,מסורת הנשים ,פסוקים :16-15
"נשותיכם העושות תועבה ,הקימו עליהן ארבעה עדים מביניכם.
אם יעידו ,החזיקו אותן בבית עד שיפקדן המוות ,או עד אשר ייתן
להן אלוהים מוצא .אם יעשוה שניים מביניכם ,הענישו אותם ,ואם
יחזרו בתשובה ויתקנו את דרכם ,הניחו להם .אלוהים רוצה בתשובת
עבדיו ורחום" .גם אם יש לך עדים עליך לנהוג במידת הרחמים ,אבל
ללא כל בסיס?! אתה עלול לאבד את בתך בהאשמות שווא .אני מציעה
שתקרא שוב את הפסוק ואנחנו נמשיך לדבר עליו .מה דעתך?

הסבר :הנושא הזה עדין ורגיש משום שהוא נוגע בחששות ובפחדים עמוקים של
אבות רבים .קשה להילחם בפחדים וקל יותר להיכנע להם .על כן ,אבות רבים
חושדים בבנותיהם אף שהן לא עשו דבר .יפה נהגה היועצת שהזכירה לאב את
הפסוק הכול כך חשוב מן הקוראן המדגיש שאין להאשים ללא בסיס וגם אם יש
בסיס צריך להפעיל שיקול דעת ורחמים .אנו שומעים לא אחת על רציחות על
רקע חילול כבוד המשפחה .לעתים מתברר אחר כך שההאשמות היו האשמות
שווא אבל אז כבר מאוחר .מישהו בכפר הפיץ שמועה ,וזו עברה מפה לאוזן
והגיעה אל בני משפחתה של הנערה ,ואלה החליטו לרצוח אותה רק על פי
שמועות .לדברי הקוראן אין זה אלא פשע חמור.
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 .9האם הלימודים מסייעים לאישה להיות אם טובה יותר?

ﻳَﺎ أَﻳﱡﻬَﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ آﻣَﻨُﻮاْ ﻻَ ﺗُﺤَـﺮﱢﻣُﻮاْ ﻃَﻴﱢﺒَﺎتِ ﻣَﺎ أَﺣَﻞﱠ اﻟﻠّـﻪُ ﻟَﻜُﻢْ وَﻻَ ﺗَﻌْﺘَﺪُواْ إِنﱠ
اﻟﻠّﻪَ ﻻَ ﻳُﺤِﺐﱡ اﳌُْﻌْﺘَﺪِﻳﻦَ ) ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة ،آﻳﺔ (87

הוי המאמינים ,אל תאסרו את הדברים הטובים אשר התיר לכם
אלוהים ,אך אל תעברו את גבול המותר .אלוהים אינו אוהב את
העוברים את גבול המותר )סורת השולחן הערוך ,פסוק (87
ה#דא היא תלמידה מצטיינת שעומדת לסיים השנה את בית–הספר היסודי .היא
רוצה להמשיך את לימודיה בחטיבת הביניים אך אביה מסרב .ה#דא בוכה
ומתחננת אבל האב בשלו .הוא אומר שהיא כבר למדה מספיק בשביל בת .הוא
מסביר שתפקידה של ה#דא בעתיד להיות עקרת בית ,לכן חבל שתבזבז כעת את
זמנה ומוטב שתעזור לאמה בבית לטפל באחים הקטנים שלה .היועצת הזמינה
את האב לשיחה .לאחר שהסביר האב את נימוקיו השיבה לו היועצת באמצעות
ספר הקוראן .היא הקריאה לו מסורת השולחן הערוך את פסוק " :87הוי
המאמינים ,אל תאסרו את הדברים הטובים אשר התיר לכם אלוהים ,אך אל
תעברו את גבול המותר .אלוהים אינו אוהב את העוברים את גבול המותר".
היועצת הסבירה לאב שלימודים וידע הם בגבולות המותר ושפסוקים בקוראן
מדגישים את חשיבות הלמידה.
הסבר :הלימודים חשובים מאוד להתפתחותו של כל אדם ,יהיה זה גבר או
אישה .באישה הלימודים מחזקים אותה ואת הבנתה ועושים אותה בעתיד לאם
טובה יותר ,חזקה יותר שיודעת יותר ועל כן יכולה לגדל ילדים חזקים יותר.
כשהאם היא בורה ואינה מכירה את העולם היא חוששת ממנו ומעבירה לילדיה
את חוסר הביטחון שלה ואת פחדיה .חשוב אפוא שנשים ילמדו לא פחות מאשר
גברים משום שזה סוד כוחה של החברה .אביה של ה#דא לא פוגע רק בה ,אלא
גם בנכדיו העתידיים ולבסוף גם בעצמו .הרי הוא רוצה שמשפחתו תהיה חזקה
ומצליחה .כך גם באשר לבעלים שלא מאפשרים לנשותיהם לצאת מן הבית
וללמוד .בסופו של דבר הם פוגעים בעצמם משום שילדיהם ישלמו את מחיר
96

פרק ג :בנות מתבגרות

הבורות של אמהותיהם .יפה נהגה היועצת שהשתמשה בפסוק חשוב זה כדי
להעביר לאב את המסר שהלימודים חשובים מאוד לכל אדם וזהו גם רצונו של
אלוהים שבני אדם ילמדו ,ידעו ויתקדמו ,נשים וגברים כאחד.
 .10האם מותר לבני נוער לגלוש באינטרנט?

ﻗُﻞْ ﺗَﻌَــﺎﻟَﻮْاْ أَﺗْﻞُ ﻣَــﺎ ﺣَـﺮﱠمَ رَﺑﱡﻜُـﻢْ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ أَﻻﱠ ﺗُﺸْ ـﺮِﻛُــﻮاْ ﺑِﻪِ ﺷَـﻴْ ـﺌـﺎً وَﺑِـﺎﻟْﻮَاﻟِﺪَﻳْﻦِ
إِﺣْـﺴَـﺎﻧﺎً وَﻻَ ﺗَﻘْﺘُﻠُـﻮاْ أَوْﻻَدَﻛُﻢ ﻣﱢﻦْ إﻣْﻼَقٍ ﻧﱠـﺤْﻦُ ﻧَﺮْزُﻗُﻜُﻢْ وَإِﻳﱠﺎﻫُﻢْ وَﻻَ ﺗَﻘْﺮَﺑُﻮاْ
اﻟْﻔَـﻮَاﺣِﺶَ ﻣَـﺎ ﻇَﻬَـﺮَ ﻣِـﻨْﻬَـﺎ وَﻣَـﺎ ﺑَﻄَﻦَ وَﻻَ ﺗَﻘْـﺘُﻠُﻮاْ اﻟﻨﱠﻔْﺲَ اﻟﱠﺘِﻲ ﺣَـﺮﱠمَ اﻟﻠّﻪُ إِﻻﱠ
ﺑِﺎﳊَْﻖﱢ ذَﻟِﻜُﻢْ وَﺻﱠﺎﻛُﻢْ ﺑِﻪِ ﻟَﻌَﻠﱠﻜُﻢْ ﺗَﻌْﻘِﻠُﻮنَ ) ﺳﻮرة اﻻﻧﻌﺎم ,آﻳﺔ (151
אמור ,הבה אקרא בפניכם את אשר אסר עליכם ריבונכם :הוא ציווה כי
לא תצרפו לו כל שותף ,וכי תגמלו חסד עם אביכם ואמכם ,וכי לא
תהרגו את ילדיכם מפחד העוני .אנו נכלכל אתכם ואותם .ואל תקרבו אל
התועבות ,בין גלויות ובין נסתרות ,ואל תהרגו את הנפש אשר אסר
אלוהים ,בלתי אם במשפט צדק .אלה הדברים אשר ציווה אתכם למען
תשכילו להבין )סורת המקנה ,פסוק (151
היום אסמא בת עשרים והיא מנסה לשקם את עצמה .בילדותה נחשבה לילדה
אינטליגנטית מאוד והייתה מופת לחריצות .כשהייתה בת ארבע–עשרה היא
נחשפה לראשונה לסרט פורנוגרפי בזמן שגלשה באינטרנט .בחור אחד שהיא
צ'וטטה אתו במשך כמה שבועות שלח לה את הסרט בדואר אלקטרוני .תחילה
לא הבינה את מה שראתה .אבל אט–אט היא החלה להבין ,להתעניין ולבקש עוד
סרטים כאלה .כשביקש ממנה הבחור להיפגש כדי שיכירו זה את זה וינסו יחד
לחקות את השחקנים בסרט ,היא הסכימה .כעבור כמה ימים הם נפגשו בביתו
של הבחור ושם היא התמסרה לו.
אסמא לא סיפרה לאיש על חוויותיה משום שהבטיחה לבחור שכל מה
שקורה ביניהם יישאר בסוד .עם הזמן גברה סקרנותה והיא הסכימה להצעתו של
הבחור להכיר גם את חבריו ,וגם הם ניצלו אותה.
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אסמא הזניחה את לימודיה ,רבה ללא הפסק עם הוריה ,שלא הבינו מה עובר
עליה ,ולבסוף ברחה מהבית .היא נמצאה כמה ימים אחר כך והושמה במוסד
מיוחד כדי שתוכל לקבל את הטיפול המתאים .אסמא ברחה גם מן המוסד ,גנבה
כסף מחנויות ועבדה בזנות כדי שתוכל להתקיים מחוץ למוסד.
לאחרונה ,לאחר שנים קשות שעברו עליה ,היא החליטה לקחת את עצמה
בידיים ולהתנקות מכל מעלליה ,אשר השאירו בנפשה צלקות עמוקות .לשם כך
החליטה אסמא להוביל פרויקט התנדבותי ובו היא מעבירה הרצאות לנערות
ולנערים בגיל ההתבגרות על הסכנות הטמונות באינטרנט .זוהי תוכנית מניעתית
שבה היא מנסה לחסוך מצעירים רבים את הסבל שחוותה היא .בהרצאות האלה
מדגישה אסמא את חובתם של הגולשים הצעירים ליידע את הוריהם או מבוגר
אחר במשפחה בכל הנוגע לתכנים שהם נחשפים אליהם ומצריכים את התערבותו
של מבוגר .אסמא פותחת כל הרצאה כזאת כשהיא כותבת על הלוח וגם מקריאה
מן הקוראן את הפסוק" :ואל תקרבו אל התועבות ,בין גלויות ובין נסתרות".
הסבר :אכן ,הגלישה באינטרנט חושפת את הילד לכל מה שמצוי בעולם ,וודאי
ישנם תכנים שהורים לא רוצים שילדיהם ייחשפו אליהם .מהו הפתרון? האם יש
לאסור על הילד לגלוש באינטרנט? התשובה שלילית .בתקופתנו אנו אם נאסור
על הילד להשתמש באינטרנט נפגע בהתפתחותו ובהכרתו את העולם .הורים
שרוצים שילדם יתקדם ויהיה מוכן להיפגש עם העולם המודרני חייבים לאפשר
לו לגלוש באינטרנט .עם זאת ,ההורה לא יכול לעמוד כל הזמן לצד הילד
ולשמור עליו .לא נותר לנו אלא להסביר לילד את הסכנות ולסמוך עליו .הורה
שמסביר לילד יפה — בלי להפחיד ובלי לאיים — שסרטים פורנוגרפיים למשל
אינם מתאימים לו ,אם בגלל גילו הצעיר ,אם בגלל איסורי הדת ואם פשוט
משום שההורה לא מתיר לו לצפות בתכנים כאלה ,יכול להסתפק בדברים הללו
ברוב המקרים ולסמוך על הילד .כשאנו סומכים על הילד ומכבדים אותו בשל
כך יוכל גם הוא בעתיד לסמוך על עצמו .כמו כן יש ללמד את הילד לשמור על
פרטיותו באינטרנט ולא לתת לשום אדם זר כל פרט על אודותיו .ובשום פנים
ואופן אין להיפגש עם אדם זר שהכרנו בגלישה באינטרנט .זהו סיפורה של
אסמא ,שעלול לקרות באופנים שונים לבנים ולבנות .יפה נהגה אסמא כשמצאה
בקוראן פסוק המצווה עלינו להיות זהירים בעניינים אלה של תועבות ,וייתכן
שבכך חזרה להיות התלמידה המצטיינת של פעם.
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 .11האם מותר לכפות חתונה?

ﻗُﻞْ ﺗَﻌَــﺎﻟَﻮْاْ أَﺗْﻞُ ﻣَــﺎ ﺣَـﺮﱠمَ رَﺑﱡﻜُـﻢْ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ أَﻻﱠ ﺗُﺸْ ـﺮِﻛُــﻮاْ ﺑِﻪِ ﺷَـﻴْ ـﺌـﺎً وَﺑِـﺎﻟْﻮَاﻟِﺪَﻳْﻦِ
إِﺣْـﺴَــﺎﻧﺎً وَﻻَ ﺗَﻘْـﺘُـﻠُﻮاْ أَوْﻻَدَﻛُﻢ ﻣﱢﻦْ إﻣْـﻼَقٍ ﻧﱠـﺤْﻦُ ﻧَﺮْزُﻗُﻜُﻢْ وَإِﻳﱠﺎﻫُﻢْ وَﻻَ ﺗَﻘْ ـﺮَﺑُﻮاْ
اﻟْﻔَـﻮَاﺣِﺶَ ﻣَـﺎ ﻇَﻬَﺮَ ﻣِﻨْﻬَـﺎ وَﻣَـﺎ ﺑَﻄَﻦَ وَﻻَ ﺗَﻘْـﺘُﻠُﻮاْ اﻟﻨﱠﻔْﺲ َ اﻟﱠﺘِﻲ ﺣَـﺮﱠمَ اﻟﻠّﻪُ إِﻻﱠ
ﺑِﺎﳊَْﻖﱢ ذَﻟِﻜُﻢْ وَﺻﱠﺎﻛُﻢْ ﺑِﻪِ ﻟَﻌَﻠﱠﻜُﻢْ ﺗَﻌْﻘِﻠُﻮنَ ) ﺳﻮرة اﻻﻧﻌﺎم  ,آﻳﺔ (151

אמור ,הבה אקרא בפניכם את אשר אסר עליכם ריבונכם :הוא ציווה כי
לא תצרפו לו כל שותף ,וכי תגמלו חסד עם אביכם ואמכם ,וכי לא
תהרגו את ילדיכם מפחד העוני .אנו נכלכל אתכם ואותם .ואל תקרבו אל
התועבות ,בין גלויות ובין נסתרות ,ואל תהרגו את הנפש אשר אסר
אלוהים ,בלתי אם במשפט צדק  .אלה הדברים אשר ציווה אתכם למען
תשכילו להבין )סורת המקנה ,פסוק (151
עאישה היא בת עשרים ושתיים ,ואשמתה הגדולה היא שהתאהבה בבחור שהכירה
בעבודתה והיא רוצה להתחתן אתו .הבחור פנה אל משפחתה וביקש את ידה.
ההורים סירבו .הם אמרו שכבר יש לה חתן .קרוב משפחה ביקש את ידה
מאביה ,וזה נתן לו את דברתו .עאישה מחויבת להיכנע ולהסכים .דרך אחרת
אין.
כך מצאה את עצמה עאישה מאורסת ביום אחד לבחור זר .שמי האביב היפים
השחירו ,והיא לא ידעה איך לחמוק מגורלה .עכשיו בוחנים בני משפחתה את
התנהגותה בקפדנות וכל חריגה מן ההתנהגות המקובלת תעלה לה ביוקר .לא
היה לה איש שתוכל לספר לו על מצוקתה ועל הרגשתה .אפילו אמה ,שתמיד
הייתה קרובה אליה ומבינה אותה על פי דופק לבה ,התחרשה פתאום ולא שמעה
עוד את הלמות הלב החזקה של עאישה .היא מתנהגת כאילו היא מסכימה עם כל
הנעשה .היא חלק מהמתכננים ,הרי היא מסכימה עם אבא...
מחשבותיה בחנו את צעדיה ואת שמי חייה .ואז החליטה שיהיה אשר יהיה,
אין גרוע מחתונה עם מישהו שהיא לא אוהבת" .אעזוב את הבית ואתחתן עם
בחיר לבי" ,החליטה .היא ברחה בלילה נטול ירח אל משפחתו של הבחור,
והמשפחה החליטה לשמור עליה ולערוך לה ולבנם חתונה גדולה.
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במשפחתו של החתן המיועד התעוררו כולם לבוקר של כעס ,זעם ,קריאות
נקמה ורצון להרוג את עאישה" .איך העזה לעזוב את הבית ולזרוק את כל מנהגי
המשפחה ואת כבודה?!"
משפחתו של אהובה יצרה קשר עם הדוד של עאישה ,שנחשב לאדם רגוע
ומבין ,וביקשה שירגיע את ההורים הזועמים .הדוד הסכים לשתף פעולה והודה
שהתנהגותם הגסה של ההורים היא שחוללה את כל הבעיות .עאישה אמנם
טעתה בכך שברחה מן הבית ללא רשות אבל בשום פנים ואופן אינה ראויה
לעונש מוות על כך .כשהדוד בא לשוחח עם ההורים הוא הצטייד בפסוק "ואל
תהרגו את הנפש אשר אסר אלוהים ,בלתי אם במשפט צדק" .לאחר מכן לא
היסס להזכיר להורים שהוריה של רבקה ואחיה מספר בראשית שאלו אותה אם
תיאות להינשא ליצחק והיא הסכימה .הם לא כפו עליה דבר בכוח.
ואכן ,ההורים הביעו חרטה על מעשיהם וביקשו מבתם שתשוב .בשיחה
שהתקיימה ביניהם הודו בפניה ההורים שהם לא הבינו כמה היה חשוב לה
להתחתן עם בחיר לבה .הם גם הבטיחו שישתדלו שלא לגרום לה בעתיד עוד
סבל .הוריה של עאישה הזמינו את הבחור ואת משפחתו אל ביתם לארוחת ערב
של היכרות .לאחר כמה חודשים נערכה חתונה יפה ושמחה וכולם דיברו עליה
זמן רב.
הסבר :שכיח למדי שהורים כופים על בתם להתחתן עם מי שהם החליטו שעליה
להתחתן אתו .פעמים רבות מתחייב האב לקרוב משפחה שבתו תינשא לו או
לבנו בלי לשאול אותה כלל .ידוע המנהג המתיר לבן הדוד של הכלה להוריד
אותה מן הסוס ביום שהיא נישאת לאחר ולשאת אותה לאישה .הסיבות לנישואי
קרובים עשויות להיות כלכליות ,ביטחוניות ועוד .מובן שמנהג זה פוגע ביכולת
של המדינה לפתח משטר דמוקרטי משום שהנאמנות בנישואים כאלה היא
בראש ובראשונה למשפחה ולחמולה ולא למדינה .בנישואי קרובים יש גם
סכנות גנטיות שייוולדו ילדים בעלי מומים או בעיות .אבל הנזק העיקרי הוא
לנפשה של האישה .החירות לבחור עם מי להתחתן היא גם החירות שמאפשרת
לאישה לחוש שגורלה בידיה והיא שולטת בחייה .אישה זו ,שבחרה את חתנה,
תהיה בעתיד פחות פסיבית ויותר יוזמת ומאמינה בכוחה וביכולתה משום שכבר
הוענקה לה זכות בחירה חשובה כל כך — עם מי להתחתן .נשים רבות לא
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שוכחות כל חייהן כיצד כפו עליהן להתחתן עם מי שהן לא רצו בו .לעתים נשים
אלה מתרגלות אל בן הזוג ,לעתים הן אפילו אוהבות אותו בהמשך חייהן ,אולם
הנזק נעשה — חירותן נלקחה מהן .וכאן בא הקוראן ודורש מאתנו שלא להרוג
את הנפש ללא הצדקה .אסמא הרגישה שממש רוצחים את נפשה בנישואים
כפויים אלה .ויפה עשה הדוד שגם הזכיר את סיפור רבקה מספר בראשית כדי
לחזק את דבריו.
 .12מה נאמר למי שמקיימת יחסי מין לפני החתונה?

وَﻣَــﺎ ﻟَﻜُﻢْ أَﻻﱠ ﺗَﺄْﻛُﻠُﻮاْ ﻣِ ـﻤﱠــﺎ ذُﻛِـﺮَ اﺳْـﻢُ اﻟﻠّﻪِ ﻋَﻠَﻴْ ـﻪِ وَﻗَ ـﺪْ ﻓَـﺼﱠﻞَ ﻟَـﻜُﻢ ﻣﱠـﺎ ﺣَ ـﺮﱠمَ
ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ إِﻻﱠ ﻣَـﺎ اﺿْﻄُﺮِرْﺗُـﻢْ إِﻟَﻴْـﻪِ وَإِنﱠ ﻛَﺜِـﻴـﺮاً ﻟﱠﻴُـﻀِﻠﱡـﻮنَ ﺑِﺄَﻫْﻮَاﺋِﻬِﻢ ﺑِﻐَـﻴْـﺮِ ﻋِﻠْﻢٍ إِنﱠ
رَﺑﱠﻚَ ﻫُﻮَ أَﻋْﻠَﻢُ ﺑِﺎﳌُْﻌْﺘَﺪِﻳﻦَ ) ﺳﻮرة اﻻﻧﻌﺎم  ,آﻳﺔ (119

וכי מה לכם כי לא תאכלו מאשר הוזכר עליו שם אלוהים? הן כבר הציג
לכם אחד אחד את כל אשר אסר עליכם לאכול ,חוץ מאשר תיאלצו
לאוכלו .רבים הם הנוהגים להתעות במשוגות לבם ,מבלי דעת דבר.
אלוהים מיטיב לדעת מי הם העוברים את גבול המותר )סורת המקנה,
פסוק (119

לרמזיה חברה ושמה עליא ,שיוצאת עם בחור ולא עושה חשבון לכלום .פעמים
רבות הזהירה רמזיה את עליא שהיא עלולה להיכנס להיריון ואז יצפו לה בעיות
קשות .עליא משיבה שאין לה ממה לפחד משום שהיא נזהרת .לאחרונה הציעה
עליא לרמזיה להכיר את חברו של חברהּ" .תיהנו יחד .תשמעי לי ,זה ממש כיף.
אני נהנית ולא מפחדת מכלום .החבר שלי אומר שהוא רוצה להתחתן אתי ,ולכן
אין לי בעיה לקיים אתו יחסי מין .בסוף ממילא נתחתן" .רמזיה לא התפתתה.
היא הסבירה לעליא שהיא עושה מעשה אסור .שאלוהים רואה ויודע הכול
ו"אלוהים מיטיב לדעת מי הם העוברים את גבול המותר" .כששמעה עליא
את הפסוק שאותו הכירה מן הקוראן נבהלה .זאת הייתה הפעם הראשונה
שהבינה שהיא עברה את הגבול.
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הסבר :בני נוער רבים עושים מעשים אסורים ומסתפקים בכך שהוריהם לא
יודעים על כך .הם שוכחים שאלוהים רואה ויודע הכול .הם משתמשים בסמים,
מהמרים ,גונבים וגם מקיימים יחסי מין לפני החתונה .החברה המודרנית מתירה
לצעירים בדרך כלל לקיים יחסי מין לפני החתונה .לא כן החברה המסורתית
והדתית .עליה ,שחיה בחברה כזו ,ממש מסכנת בהתנהגותה את עתידה ואפילו
את חייה .הבחור עלול שלא לקיים את הבטחתו ולא להתחתן אִתה .ייתכן שיצא
לה שם רע של מי שפוגעת בכבוד המשפחה ועוד .על כן יש בהתנהגותה של
עליא הסתכנות של ממש על גבול הפגיעה העצמית והנטייה האובדנית .אולי טוב
הייתה עושה רמזיה אילו סיפרה על מעשיה של עליא ליועצת החינוכית או
לדמות חינוכית אחרת שהיא יכולה לסמוך עליה .הדמות החינוכית הזאת חשוב
שתנסה לעזור לעליא ולא תספר חס וחלילה על מעלליה לבני משפחה שעשויים
לפגוע בה על רקע חילול כבוד המשפחה .כך צריכים לנהוג חברים לנערים
ונערות בעלי נטייה אובדנית .אין לשמור בסוד את נטייתם זו אלא יש לספרה
לגורמים החינוכיים הטיפוליים כדי לעזור להם ולשמור עליהם .נכון שעליה
תכעס על רמזיה אם תספר את סודה ,אולם ייתכן שבכך גם תציל את חייה .קשה
לתת עצות במקרים מורכבים אלה ויש לשקול כל מקרה לגופו.
 .13כיצד יש להתייחס לבחורה המתלבשת באופן פחות צנוע מהמקובל?

ﻗُﻞْ أَﻏَ ـ ـﻴْ ـ ـﺮَ اﻟﻠّـﻪِ أَﺑْﻐِﻲ رَﺑّـﺎً وَﻫُﻮَ رَبﱡ ﻛُـﻞﱢ ﺷَﻲْءٍ وَﻻَ ﺗَﻜْـﺴِﺐُ ﻛُﻞﱡ ﻧَـﻔْﺲٍ إِﻻﱠ
ﻋَﻠَﻴْـﻬَﺎ وَﻻَ ﺗَﺰِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُﺧْـﺮَى ﺛُﻢﱠ إِﻟَﻰ رَﺑﱢﻜُﻢ ﻣﱠـﺮْﺟِـﻌُﻜُﻢْ ﻓَـﻴُﻨَﺒﱢـﺌُﻜُﻢ ﺑِﻤَـﺎ
ﻛُﻨﺘُﻢْ ﻓِﻴﻪِ ﺗَﺨْﺘَﻠِﻔُﻮنَ ) ﺳﻮرة اﻻﻧﻌﺎم  ,آﻳﺔ (164

אמור ,האם עלי לבקש לי ריבון זולת אלוהים? הן הוא ריבון כל דבר .לא
תעולל נפש דבר בלא שיחול עליה ,ונפש עמוסה לא תעמוס את משא
זולתה .סופכם לשוב אל ריבונכם ,ואז יודיעכם את דבר כל אשר נחלקתם
בו )סורת המקנה ,פסוק (164
מנאר באה אל יועצת בית–הספר והיא בוכה .היא נכנסה אל החדר וביקשה
רשות לשבת.
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יועצת :שלום.
מנאר :שלום .אני מנאר ,תלמידת כיתה ח' ,ובאתי אלייך משום ששמעתי שאת
עוזרת לכולם.
יועצת :בבקשה ,ספרי לי מה מפריע לך.
מנאר :הדבר שהכי מפריע לי הוא ההורים שלי .כל דבר שאני עושה לא מוצא
חן בעיניהם .הם כל הזמן מתלוננים ואומרים לי שמה שאני עושה לא
מתאים לי" .תסתכלי על עצמך ,בושה" ,כך הם אומרים לי כל היום.
יועצת :האם יש סיבה להתנהגות שלהם?
מנאר :זה בגלל החברה שלי ,נור .היא חברה טובה ,מקשיבה לי יפה ותומכת
בי .אבל במשפחתי לא אוהבים אותה בגלל שהיא מתלבשת באופן
חצוף .היא בוחרת איזה בגדים שמתחשק לה.
יועצת :סיפרת להורים שלך שהיא חברה טובה וקרובה?
מנאר :אלף פעמים .הם לא מקשיבים .אני בוערת מפנים .חיה במעגל סגור .אני
אוהבת את חברתי וגם את הורי ולא רוצה לאבד אף אחד מהם.
יועצת :הייתי רוצה לפגוש את הורייך .את מסכימה?
מנאר :כן ,כן .רוצה לנוח קצת.
לאחר יומיים נפגשה היועצת עם הוריה של מנאר .היא סיפרה להם על
שיחתה עם מנאר ועל כך שסיפרה לה שהם ,ההורים ,לא רוצים שמנאר תהיה
בקשר עם חברתה.
אם :כן ,כן .את לא רואה איך היא מתלבשת? כמו באירופה.
יועצת :זה לא פשע שחברתה של בתכם שונה ממנה .בעולם יש שונ#ת .היא
חברה טובה של בתכם ,דואגת לה ,עוזרת לה וזה מה שחשוב .כדי
שתבינו היטב את דברי אני רוצה להקריא לכם מסורת המקנה את פסוק
" :164ונפש עמוסה לא תעמוס את משא זולתה".
"מה הבנתם מפסוק זה?" שאלה היועצת את ההורים .התברר שההורים
הבינו נכון" .כל אחד אחראי על חטאיו ומעשיו ולא על חטאי האחר ומעשיו",
אמרו לה" .אם כן ,אתם מתבקשים לתמוך בבתכם ולהבין אותה יותר כדי שלא
תעמיסו עליה דברים שאינם שלה".
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הסבר :יפה נהגה היועצת שהצליחה להפריד בין חלקים שונים באישיותה של
החברה — בחורה טובה שדואגת לבתם אך לבושה לא צנוע .לא הכול בחיים
שחור ולבן .לאמתו של דבר ,מעט בחיים הוא שחור ולבן ואף אחד אינו מושלם.
על ההורים לזכור שגם הם אינם מושלמים ולא כל האמת תמיד לצדם .ומאחר
שאיש אינו מושלם אנו מצ#וים לסלוח ולא לצפות לחבר שיהיה מושלם ללא
שום פגם.
בנושא הלבוש החשוף תמיד אפשר לשאול אם אחריותו של המתלבש היא
שלא ללבוש לבוש חשוף מדי או אחריותו של הצופה בו להיות מאופק ולהבין
שאנשים שונים יראו לבוש זה באופנים שונים .האמת ,כמו תמיד ,היא באמצע.
לאנשים יש אחריות על אופן לבושם .ובנות ודאי שאינן צריכות להיות
פרובוקטיביות כדי למשוך יתר תשומת לב .ואולם גם הצופה צריך לזכור שאין
גבול לשמרנות כמו שאין גבול למתירנות .אפשר לדרוש מבחורה שתתכסה
כולה כפי שמקובל במקומות שונים בעולם ואפשר לדרוש ממנה קצת פחות מזה
ואולי הרבה פחות מזה ,כל אחד על פי טעמו ,מנהגיו ודתו .אבל חשוב ביותר
לזכור שהאחריות לעולם אינה מוטלת רק על הנשים המתלבשות ,כי אם גם על
הגברים הצופים בהן .אחרת נגיע לאבסורד שבו תפקידה של כל אישה הוא
להתלבש כך שיהיה נוח לכל גבר .ויפה אמירתו של הקוראן" ,ונפש עמוסה לא
תעמוס משא זולתה" ,המזכירה לנו שכל אחד צריך להיות אחראי על המשא
שלו ,גם גברים וגם נשים.
 .14כיצד נעודד תלבושת אחידה בבית–הספר?

ﻳَﺎ ﺑَﻨِﻲ آدَمَ ﺧُﺬُواْ زِﻳﻨَﺘَﻜُﻢْ ﻋِﻨﺪَ ﻛُﻞﱢ ﻣَﺴْﺠِﺪٍ وﻛُﻠُﻮاْ وَاﺷْﺮَﺑُﻮاْ وَﻻَ ﺗُﺴْﺮِﻓُﻮاْ
إِﻧﱠﻪُ ﻻَ ﻳُﺤِﺐﱡ اﳌُْﺴْﺮِﻓِﲔَ ) ﺳﻮرة اﻻﻋﺮاف  ,آﻳﺔ (31

הוי בני אדם ,לבשו את בגדי חמודותיכם בכל מסגד ,ואכלו ושתו ,אך
אל תתהוללו .אין הוא אוהב את המתהוללים )סורת ממרום החומה ,פסוק
(31

מראם ,תלמידת כיתה ט' ,באה אל בית–הספר על פי רוב ללא תלבושת אחידה.
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כשהיא נכנסת אל בית–הספר היא מנסה להתחבא כדי שהמנהלת לא תראה
אותה .כשזו תופסת אותה מתחילים התירוצים" :התלבושת מלוכלכת והיא בכביסה,
רק הבוקר נשפך עליה אוכל ."...המנהלת כבר התעייפה מכל הסיפורים .כמה
פעמים הזמינה את הוריה של מראם כדי לשאול אותם כיצד הם מרשים לבתם
לצאת כך בבוקר אל בית–הספר .ראשית ,היא באה בבגדים חשופים מדי שלא
מתאימים לא לבית–הספר ולא לתרבות שלהם ,ושנית ,מראם פשוט מתנגדת
בגלוי ללבוש את התלבושת האחידה .האם סיפרה למנהלת שמראם אוהבת מאוד
לקנות בגדים ותמיד יש מריבות סביב נושא זה .כל דבר חדש ואופנתי שהיא
רואה היא רוצה ,מספרת אמה .היא פשוט רצה אחרי האופנה ללא כל התחשבות
ומבזבזת כסף רב .לאחרונה החליטה המנהלת להזמין שוב את מראם ואת הוריה.
עכשיו היא יודעת מה תאמר למראם" :הוי בני אדם ,לבשו את בגדי חמודותיכם
בכל מסגד ,ואכלו ושתו ,אך אל תתהוללו .אין הוא אוהב את המתהוללים".
כלומר ,מותר למראם לבוא לבית–הספר בתלבושת אחידה נקייה ומסודרת כשהיא
עצמה מטופחת אבל אסור לה להתהולל כפי שהיא עושה בקניית בגדים חדשים
ובלבישתם בבית–הספר.
הסבר :מטרתה של התלבושת האחידה בבית–הספר ולעתים בעבודה היא לטשטש
במידת מה את הזהות האישית ולעורר באנשים הזדהות עם המקום או התפקיד.
על כן ,לכל צבא יש המדים שלו .שם ,בצבא ,אנו לא רוצים הבדלים אישיים.
שם ,בצבא ,חשוב רק מילוי המשימה .יש לא מעט נערים ונערות שחשים
התנגדות פנימית לתלבושת האחידה משום שהם חווים אותה כמחיקת זהותם
הייחודית .אלה בדרך כלל נערים ונערות שרוצים להדגיש את ייחודם וחוששים
להיבלע בתוך הקבוצה .אבל המערכת לא יכולה לקבל זאת משום שמיד ישאל
כל תלמיד :אז למה הוא לא מחויב לתלבושת אחידה ואני כן?! יפה עשתה
המנהלת שהשוותה את בית–הספר למסגד ומצאה את הפסוק המתאים בקוראן
המאפשר לנו להתלבש יפה בלבוש מותאם ומטופח ,כדי שנשמור על זהותנו
הייחודית ועם זאת לא נתהולל ולא נעבור את הגבול כדי להבליט את עצמנו כפי
שעושה מראם.
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 .15האם מותר להעמיס על ילדה תפקידי אם?

وَاﻟﱠﺬِﻳﻦَ آﻣَﻨُـﻮاْ وَﻋَـﻤِﻠُﻮاْ اﻟﺼﱠــﺎﳊَِـﺎتِ ﻻَ ﻧُﻜَﻠﱢﻒُ ﻧَـﻔْـﺴ ـﺎً إِﻻﱠ وُﺳْـﻌَ ـﻬَـﺎ أُوْﻟَـﺌِﻚَ
أَﺻْﺤَﺎبُ اﳉَْﻨﱠﺔِ ﻫُﻢْ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺧَﺎﻟِﺪُونَ ) ﺳﻮرة اﻻﻋﺮاف  ,آﻳﺔ (42

המאמינים והעושים את הטוב — לא נטיל על נפש לשאת יותר מכפי
יכולתה — באי גן עדן הם ,ולנצח ישכנו בו )סורת ממרום החומה ,פסוק (42
שרה היא תלמידת כיתה ו' .עד לאחרונה הייתה תלמידה מצטיינת ,אחראית,
שקטה ואדיבה .מחנכת הכיתה הופתעה כשהציונים שלה ירדו פלאים ברבעון
האחרון .היא מרבה להיעדר ,והמורים מדווחים שהיא לא מכינה את שיעורי
הבית .המחנכת הזמינה את שרה לחדרה כדי לשוחח אִתה .היא שאלה אותה
לפשר היעדרויותיה התכופות ,ציוניה הנמוכים ואי–הכנת השיעורים .על כל
השאלות ענתה שרה תשובה אחת" :ככה ...אני לא יודעת" .ואז החלה לבכות
ויצאה מן החדר ורצה אל עבר הכיתה.
המחנכת הזמינה את ההורים לפגישה דחופה .היא הראתה להם את ציוני
בתם ,ושאלה מדוע היא נעדרת ולא מכינה שיעורים ומה קורה לה .ההורים
הביטו זה בזה ולא השיבו .המחנכת הופתעה מהבעת פניהם אך לא ויתרה" .אני
רוצה לעזור לשרה ,מה יש לה? תגידו לי?" והם עדיין שותקים" .היא חולה או
שמשהו מציק לה"?...
ואז פתחה האם ואמרה" :האמת היא שיש לי שני בנים בבית ,האחד בן שנה
והשני בן שלוש .אני עובדת כל ימי השבוע ומשאירה את הילדים אצל סבתם.
כשהיא לא בבית אני משאירה את שרה בבית לשמור עליהם .כשאני שבה מן
העבודה מחכות לי עבודות הבית ,אז שרה ממשיכה לשמור על אחיה .אני
מבקשת ממנה שתכין שיעורים אחרי שאחיה ילכו לישון אבל לעתים היא נרדמת
מרוב עייפות לפניהם ולא מספיקה להכין שיעורים ...זה כל העניין".
"זה כל העניין "...קראה המחנכת המופתעת" .כמה מסכנה הבת שלכם .אתם
יודעים שאתם מעמיסים עליה יותר מדי עבודה ואחריות ולא נותנים לה לחיות
או ללמוד .היא גם צריכה פנאי לעצמה ולבלות עם בנות גילה .אתם חייבים
למצוא פתרון לאחים .אפשר לשלוח אותם לגן .את ,אמא של שרה ,יכולה לעבוד
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פחות שעות ,העיקר שתמצאו פתרון מידי שיציל את הבת שלכם .תסתכלו עליה,
תראו כמה היא עייפה ומתוסכלת .גם היא בן אדם ,גם לה מגיע להיות ילדה
ונערה ותלמידה ולא אמא בגיל כה צעיר .אתם מכירים פסוק  42בסורת ממרום
החומה? הנה ,אני רוצה להקריא לכם אותו" :לא נטיל על נפש לשאת יותר
מכפי יכולתה" .וזכרו שילדיכם נתונים לאחריותכם ולא לאחריות בתכם ,שרה".
ההורים הודו בפני המחנכת שהיא צודקת והבטיחו לשנות את המצב בביתם.
האב התחייב בפני המחנכת שיביא עוזרת בית לאם שתעזור לה בעבודות הבית
כדי שהיא תתפנה לשמור על ילדיה ושרה תהיה חופשייה.
הסבר :סיפורה העצוב של שרה הוא סיפורן של ילדות רבות ,לעתים בנות
למשפחות עניות אבל לא תמיד ,שמוטלים עליהן בילדותן תפקידי אמהות משום
שישנם ילדים רבים בבית והאם לא מסוגלת לטפל בכולם או משום שהאם
צריכה לצאת לעבודה או סתם משום שהאם לא רוצה לעבוד קשה מדי .לעתים
כזה היה גם גורלן של האמהות והן ממשיכות מסורת זו ומטילות על בנותיהן את
אותו גורל מר שהיה מנת חלקן .כך מאבדות הילדות את שנות ילדותן ובמקום
ליהנות ולשחק עם חברותיהן הן הופכות לאמהות בגיל צעיר .הן עלולות גם
לנשור מן הלימודים ולהישאר אמהות חסרות השכלה .אֵם חסרת השכלה שאינה
מכירה את העולם תתקשה לעתים לגדל ילדים מצליחים שמסוגלים לקדם את
החברה .גם הילדים משלמים אפוא את מחיר חוסר השכלתה של האם .אם כך,
הנזק בהפיכת ילדה לאם טרם זמנה הוא גדול .הילדה מאבדת את ילדותה ואת
השכלתה ,והדורות הבאים משלמים את המחיר .על כן מצווה עלינו הקוראן
שלא להכביד על ילדינו ,בנים ובנות כאחד ,מעבר לכוחותיהם .יש לאפשר
לילדות לגדול ולהתפתח וכשתגיע שעת האמהות יעמדו במשימה ביתר הצלחה
משום שכעת יהיו בוגרות ,משכילות ומסוגלות.
 .16מה נאמר למורה שיש לו משהו נגד בנות?

أَﻟَﻢْ ﻳَﺄْﺗِـﻬِﻢْ ﻧَﺒَـ ـﺄُ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﻣِﻦ ﻗَـ ـﺒْﻠِﻬِـﻢْ ﻗَ ـﻮْمِ ﻧُﻮحٍ وَﻋَ ــﺎدٍ وَﺛَﻤُ ــﻮدَ وَﻗَ ـﻮْمِ إِﺑْﺮَاﻫِـﻴﻢَ
وِأَﺻْ ـﺤَـﺎبِ ﻣَ ـﺪْﻳَﻦَ وَاﳌُْﺆْﺗَﻔِﻜَـﺎتِ أَﺗَﺘْـﻬُﻢْ رُﺳُـﻠُﻬُﻢ ﺑِﺎﻟْﺒَ ـﻴﱢﻨَﺎتِ ﻓَ ـﻤَـﺎ ﻛَــﺎنَ اﻟﻠّﻪُ
ﻟِﻴَﻈْﻠِﻤَﻬُﻢْ وَﻟَـﻜِﻦ ﻛَﺎﻧُﻮاْ أَﻧﻔُﺴَﻬُﻢْ ﻳَﻈْﻠِﻤُﻮنَ ) ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ  ,آﻳﺔ (70
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האם לא שמעו את אשר אירע לאשר היו לפניהם — לבני עמו של נח
ולבני עאד ות'מוד ולבני עמו של אברהם ,ולאנשי מדין ולערים ההפוכות?
השליחים נשלחו אליהם הביאו להם אותות נהירים .אלוהים מעולם לא
גרם להם עוול .הם גרמו עוול לעצמם )סורת ההצהרה ,פסוק (70
נור ,תלמידת כיתה ח' ,התלוננה לפני היועצת על המורה להיסטוריה כבר כמה
פעמים.
נור :שלום ,אני נור .הייתי אצלך לפני שבוע ,זה קורה עוד פעם ,נמאס לי
מהמורה הזה!
יועצת :שוחחתי אתו על התלונה שלך שהוא מפלה את הבנות לרעה ומרבה
לצעוק עליהן אף על פי שהן שקטות ותלמידות טובות.
נור :כן ,כן .אחר כך הוא צעק עלי על כך שהתלוננתי עליו .אמר שאני עושה
מכל דבר סיפור ומהומה.
יועצת :הוא אומר שהוא לא עושה הפליה אבל אתן ,הבנות ,מעצבנות אותו.
נור :מה זאת אומרת? זה לא נכון מה שהוא אומר.
יועצת :הזמנתי אותו לפגישה .אל תדאגי ,אני אפתור את הבעיה הזאת.
נור :אני סומכת עלייך.
היועצת הזמינה את המורה לפגישה .בתחילה הוא סירב להגיע .אמר שזה
בזבוז זמן ושעליו לבדוק מבחנים .היועצת הופתעה מכך שמורה משכיל מדבר
ומתנהג כך .היא עמדה על שלה ולבסוף בא המורה אל חדרה וישב מולה בפנים
כעוסות וזועמות.
יועצת :שלום לך.
מורה :שלום ,תאמיני לי ,אין לי זמן .בואי נסיים במהירות.
יועצת :תירגע ,אנו משוחחים ,זה הכול ,על כיתה ח' שאתה מלמד.
מורה :בשיחה הקודמת סיפרת לי שהבנות מתלוננות עלי .כן ,יש לי בעיה ,אני
לא סומך עליהן .הן עושות בעיות ובגלל שהן בנות הן רוצות שאנחנו
נתייחס אליהן יפה ובעדינות .אבל הן מתנהגות בצורה נוראה .אני
מאשים אותן וגם מאשים את אלוהים שהן בנות ושאנחנו העבדים
שלהן .לא מוכן לשנות את דעתי ולנהוג בהן אחרת .זה יותר מדי קשה
לי.
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יועצת :תאמין לי ,אם תרצה ,שום דבר לא יהיה קשה .תתחיל ואני אעזור לך.
אלוהים לא עשה כלום וגם הבנות לא עשו כלום ,אתה הוא האחראי.
פתח את הלב שלך ותראה כמה שכל המורים רוצים לעזור לך ואוהבים
אותך .התייחס לבנות כמו שאתה מתייחס לבנים .אין צורך ברחמנות.
אני יודעת שאתה מאמין בקוראן ,לכן אני רוצה להקריא לך את פסוק
 70מסורת ההצהרה ,שאני מאמינה בו בכל לבי" :אלוהים מעולם לא
גרם להם עוול .הם גרמו עוול לעצמם".
היועצת המשיכה לשמור על קשר עם המורה כדי לעודד אותו בהתייחסותו
החדשה.
הסבר :אכן ,פסוק חשוב זה מן הקוראן מתאים לכל אותם אנשים שמאשימים
אנשים אחרים ואת אלוהים ,רק לא את עצמם .מורה זה יש לו קושי עם נשים.
לא הנשים אשמות בקושי שלו ולא אלוהים .הוא חייב לקבל אחריות על עצמו
ולשנות את התייחסותו לבנות .מובן שאם יקבל המורה טיפול נפשי הוא יוכל
להבין למה הוא חושב כך על נשים )למשל ,שהוא עבד שלהן( .ייתכן שהיו לו
קשיים בקשר עם אמו או עם נשים בכלל בעברו .אבל היום הוא מבוגר ואחראי
אפוא לכל מעשיו .הוא כבר לא יכול להאשים את האחר .האם כך מתייחס
המורה גם אל בנותיו שלו? אנו מקווים שלא .אנו מקווים שהוא נוהג בהן ובבניו
בשוויון .כבר אמרנו שאין זה רק הציווי מן הקוראן שלא לקפח איש אלא גם
התנאי לבנות חברה בריאה .חברה שבה גם נשים יכולות לתרום מעצמן ,גם
כאמהות וגם כנשים עובדות .התייחסותו של המורה פוגעת בחברה משום שהיא
גורמת לכל תלמידותיו לחוש נחותות ולא להאמין ביכולתן .כך לא יוכלו בעתיד
לתרום למשפחתן ולחברה ,כך לא יהיו אמהות טובות .יפה נהגה היועצת שלא
כעסה על המורה אלא פנתה אליו בחום ואהבה וניסתה לעזור לו .הרי היא עצמה
אישה ובעצם פעולתה היפה היא מראה לו כמה הוא טועה ביחסו לנשים .ואהבה,
כידוע ,היא דרכו של הקוראן.

109

הקוראן לחינוך הילד

 .17מה נאמר לבת שבמקום ללמוד עסוקה כל הזמן בעניינים רומנטיים?

ﻗُﻞْ ﻳَﺎ أَﻳﱡﻬَﺎ اﻟﻨﱠﺎسُ ﻗَـﺪْ ﺟَﺎءﻛُﻢُ اﳊَْﻖﱡ ﻣِﻦ رﱠﺑﱢﻜُﻢْ ﻓَﻤَﻦِ اﻫْﺘَـﺪَى ﻓَﺈِﻧﱠﻤَﺎ ﻳَﻬْـﺘَﺪِي
ﻟِﻨَﻔْ ـﺴِـﻪِ وَﻣَـﻦ ﺿَﻞﱠ ﻓَـﺈِﻧﱠﻤَــﺎ ﻳَﻀِﻞﱡ ﻋَﻠَـﻴْـﻬَــﺎ وَﻣَـﺎ أَﻧَﺎْ ﻋَـﻠَﻴْﻜُﻢ ﺑِﻮَﻛِــﻴﻞٍ ) ﺳﻮرة
ﻳﻮﻧﺲ ,آﻳﺔ (108

אמור ,הוי האנשים ,נגלתה בפניכם האמת מעם ריבונכם ,וכל המישיר
לכת ,רק לטובת עצמו יישיר לכת ,וכל התועה ,יתעה רק את עצמו.
לא עלי להשגיח עליכם )סורת יונה ,פסוק (108
נסרין הייתה תלמידה מצוינת עד תחילת כיתה ט' ,ואז הכול השתנה .אמה סיפרה
למחנך בייאוש איך היא החלה לעמוד שעות מול המראה כשהיא מטפחת את
פניה ואת שערה ומתעניינת כל הזמן בלבוש אופנתי .היא גם החלה לבלות שעות
אל מול הטלוויזיה כשהיא צופה בסרטים רומנטיים או בעולם האופנה .כשאמה
מעירה לה שיש שיעורי בית היא מתחילה לצעוק" ,קראתי! הכנתי! מה את רוצה
ממני?" ונכנסת בכעס אל חדרה.
אמה החלה לבדוק מיהן חברותיה והתברר לה שחברתה הטובה אינה הולכת
לבית–הספר משום שהיא התארסה ותתחתן בעוד כשנה .גם נסרין כבר רוצה
להתארס ולהתחתן כמו חברתה ועל כן הפסיקה להשקיע בלימודיה" .את הורסת
את עתידך וגורמת לעצמך נזק שלא תוכלי לתקן אחר כך" ,הזהירה אותה אמה.
"בכל מקום יבקשו ממך תעודת סיום של בית–ספר תיכון ובלי זה לא תוכלי
למצוא שום עבודה" ,הסבירה לה .ואולם נסרין השיבה שהלימודים לא מענייניים
אותה .ואז הוציאה אמה את ספר הקוראן ,פתחה בסורת יונה ,פסוק ,108
והקריאה לנסרין" :וכל המישיר לכת ,רק לטובת עצמו יישיר לכת ,וכל
התועה ,יתעה רק את עצמו .לא עלי להשגיח עליכם" " .אני לא יכולה להכריח
אותך ללמוד" ,אמרה לה" .את היא שצריכה לדאוג לעצמך ואת היא שתישאי
באחריות למעשייך".
הסבר :הרבה צעירים מתקשים להתרכז בלימודיהם בגיל ההתבגרות משום שהם
מוצפים יצרים ומחשבות על קשרים עם בני המין השני .ואולם באותו הזמן גם
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לומדים הצעירים בבית–הספר התיכון ,והלימוד חשוב מאוד להמשך התקדמותם
בחיים .על אף הקשיים מצופה מבני נוער ,בנים ובנות כאחד ,להשקיע בלימודים
כדי לדאוג לעתידם .כיצד תוכל נסרין להתרכז בלימודים כשהיא מבלה כל היום
מול הטלוויזיה וצופה בסרטים רומנטיים? ייתכן שעל הוריה של נסרין לנהוג בה
ביתר סמכותיות ולאפשר לה לצפות בטלוויזיה לזמן מוגבל בלבד במשך היום.
ייתכן שעליהם להגביל את התעסקותה הבלתי פוסקת בלבוש .הגבלות אלה,
שישליטו סדר אצל נסרין ,לצד הסברים ודוגמאות מן הקוראן ,עשויים לעזור.
ואכן ,אמה של נסרין העבירה לבתה בעזרת הקוראן אמת חשובה :אם נסרין לא
תהיה אחראית לעצמה איש לא יוכל לעשות זאת במקומה.
 .18מה נאמר לנערה שמתנשאת מעל כולם?

ﻻَ ﺟَـﺮَمَ أَنﱠ اﻟﻠّﻪَ ﻳَﻌْﻠَﻢُ ﻣَﺎ ﻳُﺴِـﺮﱡونَ وَﻣَﺎ ﻳُﻌْﻠِـﻨُﻮنَ إِﻧﱠﻪُ ﻻَ ﻳُﺤِﺐﱡ اﳌُْﺴْﺘَﻜْﺒِـﺮِﻳﻦَ
) ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ  ,آﻳﺔ (23

אין ספק כי אלוהים יודע את אשר יצפינו ואת אשר יגלו .אין הוא
אוהב את אנשי השחץ )סורת הדבורה ,פסוק (23
נדא ,תלמידת כיתה י"ב ,היא נערה יפהפייה שמתלבשת תמיד בבגדים יפים
ויקרים ,שכן היא בת יחידה למשפחה עשירה .אביה הוא בעל עסקים רבים
ומפנק אותה מאוד .הוא גם קנה לה מכונית חדשה והיא מגיעה בה כל בוקר אל
בית–הספר .בכיתה היא מתנהגת כאילו היא הכי טובה בכול ומתגאה בכך שאביה
הוא האיש העשיר בכפר .נדא לא משתלבת עם ילדי הכיתה ,לא משוחחת אִתם
ולא מתחברת אִתם משום שהם לא משתייכים למעמד הסוציו–אקונומי שלה והיא
תמיד מביטה עליהם בהתנשאות.
התנהגותה של נדא הפריעה מאוד לתלמידים והם שוחחו על כך עם המחנך.
הוא הזמין אותה לשיחה וניסה להסביר לה כיצד מרגישים חבריה לכיתה .הוא
אמר לה שלא כדאי להתנתק מכולם ולעורר קנאה וכעס .הוא הוסיף ואמר לה
שאלוהים אוהב אנשים צנועים .ואז ביקש ממנה לפתוח את ספר הקוראן ולקרוא
מסורת הדבורה את פסוק " :23אין ספק כי אלוהים יודע את אשר יצפינו ואת
אשר יגלו .אין הוא אוהב את אנשי השחץ".
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נדא חשבה קצת ולאחר כמה ימים שבה אל המחנך ואמרה לו שהיא מבינה
שהתנהגה לא נכון ושעליה ללכת בכיוון אחר כדי שכולם יאהבו אותה .היא
החלה להתקרב אל תלמידי הכיתה ולשוחח אִתם ורכשה לעצמה חברים טובים.
הסבר :אנו יודעים שלעתים קרובות מאחורי ההתנשאות מסתתרת תחושת הנחיתות.
היא לא נראית מבחוץ אבל מורגשת היטב מבפנים .לעתים קרובות דווקא
אנשים שמתנשאים מעל אחרים עושים זאת כדי לפצות על הרגש ההפוך ,רגש
הנחיתות ,המקנן בתוכם .בכל מקרה נדא מפסידה מהתנהגותה משום שסביבתה
לא אוהבת אותה והיא בעצם נשארת לבד בהתנשאותה .לעתים התנהגות כזאת
יכולה לעורר ממש שנאה משום שיש בה הפגנת זלזול בחברים .יפה נהגו חבריה
לכיתה של נדא שבמקום לנקום בה בצורות שונות כפי שוודאי יכלו לעשות הם
פנו אל המחנך בבקשת עזרה .המחנך ,ראשית נתן לה שיעור קצר בהבנת
רגשותיהם של חבריה .הוא סיפר לה מה עושה להם התנהגותה .לאחר מכן נעזר
בקוראן כדי להעביר מסר ברור שאלוהים אינו אוהב את המתנשאים .דומה
שללא הפסוק הקוראני ,גם אילו עמל המחנך זמן רב כדי לשכנע את נדא שעמדה
זו אינה לטובה לא היה משיג תוצאות מספקות .ומה שיכול לעשות פסוק אחד מן
הקוראן יקשה על אנשי חינוך רבים לעשות במשך זמן רב ובמאמצים רבים.
 .19מה תאמר בחורה לבחור שרוצה לקיים אתה יחסים מחוץ למסגרת
הנישואין?

وَﻻَ ﺗَﻘْﺮَﺑُﻮاْ اﻟﺰﱢﻧَﻰ إِﻧﱠﻪُ ﻛَﺎنَ

ﻓَﺎﺣِﺸَﺔً وَﺳَﺎء ﺳَﺒِﻴﻼً ) ﺳﻮرة اﻻﺳﺮاء  ,آﻳﺔ (32

רחקו מן הניאוף ,כי תועבה הוא ,ורע מכל דרך )סורת המסע הלילי ,פסוק
(32

תלמידי כיתה ט' יצאו לטיול שנתי לאילת .עלי מאוהב ביסמין ומנסה בכל דרך
להתקרב אליה ולשכב אִתה .יסמין מסרבת בגלל הערכים שהיא מאמינה בהם
והמוסר שחונכה עליו .היא מנסה להתחמק ממנו בכל דרך אפשרית .גם היא
מאוהבת בו אבל אינה רוצה לבגוד במערכת הערכים שלה ולקיים יחסים לפני
החתונה .הוא מבקש והיא מסרבת ,אחר כך הוא מבקש הסבר והיא חושבת בכל
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פעם מה לומר לו .בפעם האחרונה חיפשה היטב תשובה בקוראן .כששאל אותה
שוב אמרה לו" :תמיד אתה אומר שאתה מאמין באלוהים ואוהב אותי ומכבד
אותי ,אז אלוהים אמר" :רחקו מן הניאוף ,כי תועבה הוא ,ורע מכל דרך".
עלי התבייש בעצמו ואמר לחברתו" :אני באמת מצטער על מה שגרמתי לך.
מהיום אכניס לראשי את המשפט שאמרת לי .ואזכיר לעצמי ולחברי שידעו
שהניאוף הוא מעשה רע".
הסבר :כל אחד יודע כמה בני הנוער מוצפים יצרים מיניים בגיל ההתבגרות
וכמה הם חושבים על עניינים מיניים וכמה ראשם עסוק בהם .ועל כן כשניסתה
יסמין להסביר לעלי שמה שהוא רוצה זוהי תועבה ועברה חמורה הוא לא ממש
השתכנע והמשיך להציק לה ברצונותיו .לעתים עשויים גברים להבטיח לבחורות
שיתחתנו אִתן אם יקיימו אִתם יחסי מין .הבחורות מתפתות ולאחר מעשה
שוכחים הבחורים במקרים רבים את הבטחתם .לעתים מוצעים לבחורות עוד
פיתויים כדי שייענו לבקשה .והנה בא הקוראן ובסמכותו הרבה מרגיע את עלי
ואת רצונותיו ועושה סדר ומשחרר את יסמין מן הלחץ הבלתי פוסק הזה .יפה
עשתה יסמין שפנתה לקוראן בבקשת עזרה ואמנם שם מצאה את הפתרון
למצוקתה.
 .20מה נאמר לנער שמציק לנערה ומטריד אותה?

ﻗُﻞ ﻟﱢﻠْﻤُ ـﺆْﻣِﻨِﲔَ ﻳَﻐُ ـﻀﱡــﻮا ﻣِﻦْ أَﺑْﺼَـﺎرِﻫِﻢْ وَﻳَـﺤْـﻔَﻈُﻮا ﻓُ ـﺮُوﺟَ ـﻬُﻢْ ذَﻟِﻚَ أَزْﻛَﻰ
ﻟَﻬُﻢْ إِنﱠ اﻟﻠﱠﻪَ ﺧَﺒِﻴﺮٌ ﺑِﻤَﺎ ﻳَﺼْﻨَﻌُﻮنَ ) ﺳﻮرة اﻟﻨﻮر  ,آﻳﺔ (30

אמור למאמינים כי יצניעו את מבטם וישמרו על תומת ערוותם ,כי
בזאת תרבה טוהרתם; אלוהים מכיר את מעשיהם לפני ולפנים )סורת
האור ,פסוק (30

פאטמה היא תלמידת כיתה י"א ,מצטיינת בלימודיה .יום אחד פנתה אל מחנכת
כיתתה ודמעות בעיניה" .שבי וספרי לי למה את בוכה" ,אמרה לה המחנכת
ומיהרה להציע לה כיסא .פאטמה אמרה למחנכת שהיא רוצה לעזוב את הכיתה
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ולעבור לכיתה אחרת" .אבל מדוע?" שאלה המחנכת בפליאה" ,הרי את תלמידה
מצטיינת וכל המורים והתלמידים אוהבים אותך" .פאטמה השיבה שהיא יודעת
זאת אבל אחד הבנים בכיתה מציק לה כל הזמן .המחנכת ביקשה הסבר ,ופאטמה
סיפרה שהוא מציק לה בכל מיני דרכים" .איך שהוא מסתכל עלי ומתנהג כלפי
ותנועות שהוא עושה לי .כך אני לא יכולה להתרכז בשיעורים .כל התלמידים
רואים ,ואני לא יכולה לסבול את זה יותר .לכן אני רוצה לעבור לכיתה אחרת".
המחנכת שאלה את פאטמה אם הבחור הזה מציק לה גם מחוץ לכיתה ,ופאטמה
אישרה שגם בהפסקות ,בחצר בית–הספר ,הוא לא מפסיק לעקוב אחריה ולהציק
לה" .את רואה" ,הסבירה לה המחנכת" ,לא יעזור אם נעביר אותך לכיתה
אחרת .וחוץ מזה ,מוטב שהוא יעבור .למה שאת תסבלי? הוא זה שמגיע לו
עונש .אל תדאגי ,אני אשוחח אתו".
למחרת הזמינה המחנכת את התלמיד וסיפרה לו שלפאטמה תלונות קשות
מאוד עליו .בתחילה עשה את עצמו כלא יודע על מה מדובר אבל כשהוציאה
המחנכת את ספר הקוראן וביקשה ממנו לקרוא בקול את פסוק  30מסורת האור,
"אמור למאמינים כי יצניעו את מבטם וישמרו על תומת ערוותם ,כי בזאת
תרבה טוהרתם; אלוהים מכיר את מעשיהם לפני ולפנים" ,הוא הודה שאמנם
הוא מציק לפאטמה" .אלוהים לא אוהב בנים שמציקים לבנות" ,הסבירה לו.
"אני מבקשת ממך לא להציק יותר לפאטמה" .ואז הסתכל הבחור על המחנכת
ואמר" ,אין שום בעיה ,לא אציק לה יותר".
הסבר :בנות רבות סובלות בכל מיני מקומות ,גם בבית–הספר ,מהצקות של
בנים .מובן שבגיל ההתבגרות בעיות אלה שכיחות יותר .חובתם של המורים
לדאוג לכך שהבנות יוכלו ללמוד בשקט ובבטחה ולזכות בהגנה מלאה .זכותן של
הבנות ליהנות מכל הפעילויות שמציע בית–הספר ,למשל לצאת לטיולים ללא כל
חשש .חברה שבה הבנות אינן בטוחות היא חברה לא מוסרית שבה איש אינו
בטוח .על כן ,יפה נהגה המחנכת שטיפלה בבעיה מיד .היא גם צודקת בדבריה
שלא פאטמה צריכה להיענש ולעבור לכיתה אחרת אלא הבחור שמטריד אותה
הוא שצריך להיענש .ואכן ,הבחור הודה במעשיו מיד לאחר ששמע את מילותיו
המפורשות של הקוראן בעניין זה .ולסיום ,השימוש שהפגינה המחנכת בקוראן
בעניין זה ,כולל מציאת הפסוק המתאים ,הוא בהחלט יפה ומרשים.
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 .21מה נאמר לבחורה שנאנסה או לנערה שאילצו אותה לעבוד בזנות?

وَﻟْﻴَ ـﺴْ ـﺘَ ـﻌْ ـﻔِﻒِ اﻟﱠﺬِﻳـﻦَ ﻻَ ﻳَﺠِ ـﺪُونَ ﻧِﻜَﺎﺣ ـﺎً ﺣَ ـﺘﱠﻰ ﻳُـﻐْﻨِﻴَ ـﻬُﻢْ اﻟﻠﱠﻪُ ﻣِـﻦ ﻓَ ـﻀْﻠِﻪِ
وَاﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﻳَﺒْ ـﺘَـﻐُــﻮنَ اﻟْﻜِﺘَـﺎبَ ﻣِ ـﻤﱠـﺎ ﻣَﻠَﻜَﺖْ أَﻳْـ َﻤـﺎﻧُﻜُﻢْ ﻓَﻜَـﺎﺗِﺒُـﻮﻫُﻢْ إِنْ ﻋَﻠِﻤْ ـﺘُﻢْ
ﻓِﻴـﻬِﻢْ ﺧَﻴْﺮاً وَآﺗُﻮﻫُﻢ ﻣﱢﻦ ﻣﱠـﺎلِ اﻟﻠﱠﻪِ اﻟﱠﺬِي آﺗَﺎﻛُﻢْ وَﻻَ ﺗُﻜْﺮِﻫُﻮا ﻓَﺘَﻴَﺎﺗِﻜُﻢْ ﻋَﻠَﻰ
اﻟْﺒِﻐَﺎء إِنْ أَرَدْنَ ﺗَﺤَﺼﱡﻨـﺎً ﻟﱢﺘَﺒْﺘَﻐُﻮا ﻋَﺮَضَ اﳊَْﻴَـﺎةِ اﻟﺪﱡﻧْﻴَﺎ وَﻣَﻦ ﻳُﻜْﺮِﻫﻬﱡﻦﱠ ﻓَﺈِنﱠ
اﻟﻠﱠﻪَ ﻣِﻦ ﺑَﻌْﺪِ إِﻛْﺮَاﻫِﻬِﻦﱠ ﻏَﻔُﻮرٌ رﱠﺣِﻴﻢٌ ) ﺳﻮرة اﻟﻨﻮر  ,آﻳﺔ (33

אשר אין ידו משגת להינשא ,ירחק מהפריצות עד אשר יעשירנו אלוהים
בברכה אשר ירעיף עליו .העבדים אשר בבעלותכם ,אם ירצו לפדות
עצמם ,כתבו להם את תנאי הפדות ,אם יודעים אתם כי הם ישרים.
העניקו להם מרכוש אלוהים אשר העניק לכם .אל תכפו על שפחותיכם
את הזנות ,אם ירצו לשמור על תומתן ,בבקשכם להפיק מהן רווח
בעולם הזה .כל הכופה עליהן ,הנה אלוהים ,אם כפו עליהן ,סולח
ורחום )סורת האור ,פסוק (33
סוהא היא תלמידת כיתה ט' ,בת למשפחה חד–הורית .אביה נפטר לפני כשלוש
שנים ואחיה הבכור אחמד לקח את תפקיד ראש המשפחה .סוהא באה אל
בית–הספר בלי שמחת חיים ,בלי רצון ללמוד .היא בוכה לעתים קרובות ויש לה
חרדה מגברים .היא לא מתקרבת אל הבנים בכיתה .פעם רצתה המורה להושיב
אותה ליד אחד הבנים .סוהא החלה לבכות ויצאה מן הכיתה בריצה .המורה
נסערה מן האירוע הזה והפנתה אותה אל היועצת .זו הזמינה את סוהא לשיחה
ולאחר כמה מפגשים נוצר אמון ביניהן וסוהא סיפרה ליועצת שאחיה הגדול
מאלץ אותה לבלות בלילות עם כל מיני גברים והם נותנים לה כסף .היועצת
פתחה את ספר הקוראן והקריאה לסוהא את פסוק  33מסורת האור" :אל תכפו
על שפחותיכם את הזנות ,אם ירצו לשמור על תומתן ,בבקשכם להפיק מהן
רווח בעולם הזה .כל הכופה עליהן ,הנה אלוהים ,אם כפו עליהן ,סולח
ורחום"" .ראשית ,אני רוצה שתדעי שעל פי הקוראן את לא אשמה בדבר משום
שכפו עלייך את המעשים" ,הסבירה לה היועצת" .אני אומרת לך את זה משום
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שבנות רבות במצבך מרגישות שהן אשמות במה שקרה ונושאות באחריות לכך
ואז כל החיים מנקרת בהן התחושה שהן לא שוות ולא מגיע להן להתחתן,
להקים משפחה וללדת ילדים .אז תזכרי שאת לא אשמה בשום דבר ולאחיך
מגיע עונש כבד על כך שכפה על אחותו מעשים שכאלה .אם בשפחה אסור
לנהוג כך ,על אחת כמה וכמה באחות!"
היועצת הזמינה את האח וגם לו הקריאה את פסוק  33מסורת האור כדי
שיבין איזה מעשה חמור עשה .לאחר מכן טלפנה למשטרה ודיווחה על האירוע.
הסבר :בעולם הפסיכולוגיה מקובל זה זמן לומר לבחורות שנאנסו בכל צורה
שהיא )גילוי עריות ,סחר בנשים וכפייה לעסוק בזנות ,אונס בתקיפה על ידי
אדם שאינו מוכר ועוד( שאין הן אשמות בדבר .התוקף הוא האשם הבלעדי.
העניין חשוב משום שנשים רבות שעברו תקיפה מינית מרגישות שהן אשמות
במה שקרה ונושאות באחריות .הן חושבות לעצמן שאולי נתנו לתוקף סימן
כלשהו ,אולי התלבשו בצורה פרובוקטיבית ,אולי היו להן כל מיני מחשבות
נסתרות ועוד .גם אם הדברים נכונים זה עדיין לא מצדיק אונס .בחורות אלה
עלולות לשאת תחושות אשמה וחוסר ערך עצמי כל חייהן .התחושות האלה
עלולות לפגוע ביכולתן לפתח קשר עם בן זוג ולהקים משפחה .והנה בא הקוראן
ואומר במפורש לנשים שכפו עליהן יחסי מין בניגוד לרצונן שאלוהים יסלח להן
על מעשיהן .זהו משפט טיפולי ממדרגה ראשונה!
 .22מה נאמר לנערה שלא מתנהגת בצניעות?

ﻳَﺎ ﻧِﺴَﺎء اﻟﻨﱠﺒِﻲﱢ ﻟَﺴْﺘُﻦﱠ ﻛَﺄَﺣَﺪٍ ﻣﱢﻦَ اﻟﻨﱢﺴَـﺎء إِنِ اﺗﱠﻘَﻴْﺘُﻦﱠ ﻓَﻠَﺎ ﺗَﺨْﻀَﻌْﻦَ ﺑِﺎﻟْﻘَﻮْلِ
ﻓَـﻴَﻄْﻤَﻊَ اﻟﱠﺬِي ﻓِﻲ ﻗَﻠْﺒِﻪِ ﻣَـﺮَضٌ وَﻗُﻠْﻦَ ﻗَﻮْﻻً ﻣﱠـﻌْﺮُوﻓـﺎً * وَﻗَﺮْنَ ﻓِﻲ ﺑُﻴُـﻮﺗِﻜُﻦﱠ
وَﻻَ ﺗَﺒَـﺮﱠﺟْﻦَ ﺗَﺒَـﺮﱡجَ اﳉَْــﺎﻫِﻠِﻴﱠـﺔِ اﻷُْوﻟَﻰ وَأَﻗِـﻤْﻦَ اﻟﺼﱠﻠَﺎةَ وَآﺗِﲔَ اﻟﺰﱠﻛَـﺎةَ وَأَﻃِﻌْﻦَ
اﻟﻠﱠﻪَ وَرَﺳُﻮﻟَﻪُ إِﻧﱠﻤَﺎ ﻳُﺮِﻳﺪُ اﻟﻠﱠﻪُ ﻟِﻴُـﺬْﻫِﺐَ ﻋَﻨﻜُﻢُ اﻟﺮﱢﺟْﺲَ أَﻫْﻞَ اﻟْﺒَﻴْﺖِ وَﻳُﻄَﻬﱢﺮَﻛُﻢْ
ﺗَﻄْﻬِﻴﺮاً ) ﺳﻮرة اﻻﺣﺰاب  ,آﻳﺔ (33-32

נשות הנביא ,אתן אינכן ככל אישה .על כן ,אם יראת אלוהים בלבכן,
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הימנענה מדיבור מתחנחן ,פן יתעורר חשקו של זה אשר פשה הנגע
בליבו ,ודברנה בדרך ארץ .והסתופפנה בבתיכן ,ואל תצגנה עצמכן
לראווה כדרך שהציגו בימי הג'אהליה הראשונה  .קיימנה את התפילה
ותנה זכאת ,והישמענה לאלוהים ולשליחו .כל אשר רוצה אלוהים הוא
להעביר מעליכם את הטומאה ,אתם בני הבית ,ולטהר אתכם אחת ולתמיד
)סורת המחנות ,פסוקים .(33-32
יום אחד הזמינה מחנכת כיתה י"א את וורוד לשיחה אישית .וורוד הביטה
במחנכת "מלמעלה למטה" ושאלה" ,למה את צריכה אותי?" המחנכת השיבה
שרצונה לשוחח אִתה על התנהגותה" .איזה התנהגות?" שאלה וורוד .ושוב
ביקשה ממנה המחנכת להיכנס לחדרה ,לשבת ולהקשיב.
המחנכת סיפרה לוורוד שכמה מורים פנו אליה וסיפרו לה שוורוד מתנהגת
בכיתה באופן מזמין" .הדיבור שלה מתחנחן ,והיא מפתה באופן הליכתה ובתנועות
גופה ומעל הכול בלבושה החשוף" ,אמרו לה .וורוד השיבה" :ככה אני וככה
האישיות שלי" .המחנכת אמרה לה שזו אינה התנהגות ראויה ושעליה להתנהג
עם הסובבים אותה ביתר צניעות .היא פתחה את ספר הקוראן בסורת המחנות,
פסוק  ,32והקריאה לוורוד" :נשות הנביא ,אתן אינכן ככל אישה .על כן ,אם
יראת אלוהים בלבכן ,הימנענה מדיבור מתחנחן ,פן יתעורר חשקו של זה
אשר פשה הנגע בליבו ,ודברנה בדרך ארץ .והסתופפנה בבתיכן ,ואל תצגנה
עצמכן לראווה כדרך שהציגו בימי הג'אהליה הראשונה"" .את מבינה מה
אומר הפסוק הזה?" שאלה אותה המחנכת" .אלוהים לא אוהב שבנות מפתות את
הבנים" ,השיבה וורוד ,הפעם בתחושת בושה" .הוא רוצה שננהג בצניעות
כנשות הנביא" .המחנכת הסבירה לוורוד שהיא מצויה כעת בגיל ההתבגרות,
שבו בני הנוער ,בנים ובנות כאחד ,עסוקים לא מעט בנושאים מיניים בגלל
התפתחותם הגופנית המואצת .על כן חשוב להקפיד על התנהגות צנועה יותר
מאשר בכל גיל אחר .ואכן ,מאותו היום החלה וורוד להתנהג ביתר צניעות.
הסבר :כפי שרבים יודעים ,גיל ההתבגרות אינו גיל קל ,לא להורים ולא
לילדיהם .גם הבנים וגם הבנות עוברים שינויים מרחיקי לכת במישור הגופני,
הרגשי ,האינטלקטואלי והחברתי .אחד הקשיים מתבטא בכך שבני הנוער חשים
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פתאום שהם מוצפים גירויים מיניים שקודם לכן לא היו קיימים בעוצמה כה
רבה והם לא יודעים כיצד להתמודד אִתם .וורוד למשל חשה פתאום שבדרך
התנהגותה המינית והמפתה יש לה כוח רב .היא "מסובבת" את הבנים וכולם
רוצים את קרבתה .והכוח כידוע עלול לשכר .היא זקוקה להדרכה כיצד להתנהג
וכיצד להתלבש באופן שהיא תרגיש נוח אבל גם הסביבה לא תהיה מאוימת
ממנה .יפה נהגה המחנכת כשהציגה לוורוד את דרך ההתנהגות הנכונה באמצעות
הדרכתו של הקוראן .לדבר אך לא להתחנחן ,להתלבש באופן צנוע ועוד הנחיות
פשוטות שלמעשה יאפשרו לוורוד להיות יותר חופשייה משום שהיא תהיה
פחות מאוימת.
 .23מי אחראי ללימודי הבת ,היא או אמה?

ﻗَﺎﻟُﻮا ﻃَﺎﺋِﺮُﻛُﻢْ ﻣَﻌَﻜُﻢْ أَﺋِﻦ ذُﻛﱢﺮْﺗُﻢ ﺑَﻞْ أَﻧﺘُﻢْ ﻗَﻮْمٌ ﻣﱡﺴْﺮِﻓُﻮنَ

) ﺳﻮرة ﻳﺲ  ,آﻳﺔ

(19

אמרו )השליחים( ,מזלכם תלוי בכם .הלא הזכירו לכם ,אך קהל
מתהוללים אתם )סורת י.ס ,.פסוק (19
אמה של מייסון התקשרה אל יועצת בית–הספר וביקשה לשוחח אִתה על בתה.
היא סיפרה שבתה לא מתכוננת למבחנים וכשהיא מעירה לה על כך היא לא
מקשיבה לה ואומרת" ,אני עושה מה שאני רוצה" .לאחר מכן ,כשהיא נכשלת,
היא מאשימה אותה ,את האם ,שלא אמרה לה ולא העירה לה .היועצת הרגיעה
את האם והבטיחה שתשוחח עם מייסון.
למחרת הזמינה היועצת את מייסון אליה .היא סיפרה לה על השיחה עם אמה
והסבירה לה שאלוהים רוצה שנהיה אחראים למעשינו" .כשאת לא לומדת
למבחן את היא שאחראית למעשייך ולא אמך" ,אמרה לה .לאחר מכן פתחה את
ספר הקוראן והקריאה לה את פסוק  19מסורת י.ס" :.אמרו )השליחים(,
מזלכם תלוי בכם .הלא הזכירו לכם ,אך קהל מתהוללים אתם" .מייסון השיבה
שמהיום תפסיק להאשים את אמה בכל דבר משום שהיא מבינה שמעשיה הם
באחריותה ולא באחריות אמה.
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הסבר :הרבה ילדים רוצים להיות גדולים ועצמאים ולא לשמוע בקול ההורים
עד שקורה משהו שאינו לרוחם .ואז פתאום הם באים בטענות אל הוריהם שלא
שמרו עליהם ולא הזהירו אותם וכדומה .הילד מצפה ,גם באופן לא מודע,
שהוריו יקבלו אחריות עליו ולכן כשקורה משהו לא נעים הוא נוטה לרוץ
אליהם .אבל כשהוא חש בטוח יותר הוא עשוי לסרב להצעותיהם של הוריו.
תפקיד ההורים במקרה זה הוא לשקף לילד את מעשיו .להסביר לו שגם הקוראן
דורש ממנו שיקבל אחריות על מעשיו ולא יבוא אחר כך בתלונות לאיש.
במקרים רבים מותר לילד להפעיל את שיקול דעתו ואף רצוי שיסמוך על עצמו
אולם עליו לזכור שהוא גם הנושא בתוצאות .ייתכן למשל שמייסון חושבת
שהיא לא צריכה ללמוד משום שהיא יודעת את החומר היטב .היא כמובן מיטיבה
לדעת מאמה מה היא יודעת ומה אינה יודעת .ועל כן רצוי להשאיר לשיקול
דעתה כמה עליה ללמוד .ואולם היא גם אחראית לתוצאות .על כן ,יפה נהגה
היועצת שלימדה את מייסון שיעור זה בעזרת פסוק חשוב מן הקוראן המלמד את
כולנו לקבל אחריות על מעשינו.
 .24מה נאמר להורה שמזניח את בנותיו רק משום שהן בנות?

ﻟِﻠﱠﻪِ ﻣُـﻠْﻚُ اﻟﺴﱠ ـﻤَ ــﺎوَاتِ وَاﻷَْرْضِ ﻳَﺨْﻠُﻖُ ﻣَ ــﺎ ﻳَﺸَــﺎءُ ﻳَـﻬَﺐُ ﳌَِﻦْ ﻳَﺸَ ــﺎءُ إِﻧَﺎﺛﺎً
وَﻳَﻬَﺐُ ﳌَِﻦ ﻳَﺸَﺎءُ اﻟﺬﱡﻛُﻮرَ * أَوْ ﻳُﺰَوﱢﺟُﻬُﻢْ ذُﻛْﺮَاﻧﺎً وَإِﻧَﺎﺛﺎً وَﻳَﺠْﻌَﻞُ ﻣَﻦ ﻳَﺸَﺎءُ
ﻋَﻘِﻴﻤﺎً إِﻧﱠﻪُ ﻋَﻠِﻴﻢٌ ﻗَﺪِﻳﺮٌ ) ﺳﻮرة اﻟﺸﻮرى ,آﻳﺔ (50-49

לאלוהים מלכות השמים והארץ :יברא את אשר יחפוץ ,ויעניק בנות
לאשר יחפוץ ובנים לאשר יחפוץ ,או ייתן להם משני המינים ,בנים
ובנות ,ויעקר את אשר יחפוץ .יודע הוא ויכול )סורת המועצה ,פסוקים
(50-49

רימה ומנאל ,שתי אחיות הלומדות בבית–הספר היסודי ,באות תמיד אל בית–הספר
בלבוש מרושל ,מחברותיהן מרופטות ושיעורי הבית שלהן מוזנחים .הן לא
משתתפות באירועי בית–הספר ולא בטיולים .כשהוריהן מתבקשים לשלם אפילו
סכום סמלי למען פעילות בנותיהן הם מסרבים .לאספות הורים הם לא באים
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ודומה שלימודי בנותיהן לא מעניינים אותם כלל .צוות המורים כבר דן כמה
פעמים בהזנחה זו של ההורים .היו שאמרו שעם האם אפשר לשוחח מעט על
הילדות אבל האב לא רוצה בכלל לשמוע עליהן.
הוחלט להעביר את המקרה לטיפולו של יועץ בית–הספר ,וזה חייב את
ההורים לבוא לפגישה .האם והאב הגיעו ,והיועץ הסביר להם כמה חמור להזניח
כך ילדים .האב השיב ליועץ שאלו בנות ולא בנים ולכן אין טעם להשקיע בהן.
"ממילא הן יעזבו את הבית ואני אשאר לבד אז בשביל מה לי להשקיע בהן?"
שאל ללא בושה .היועץ שמע כמה האב כועס על שנולדו לו בנות ורוצה ממש
להעניש אותן על כך .הוא אמר לו שהבנות הן בנותיו ,הוא הביא אותן לעולם,
שהן ודאי שוות לבנים ולא מגיע להן עונש ,איזה רע הן עשו? אבל האב לא
התרשם .ואז פתח היועץ את ספר הקוראן בסורת המועצה ,פסוקים ,50-49
והקריא להורים בקול" :לאלוהים מלכות השמים והארץ :יברא את אשר
יחפוץ ,ויעניק בנות לאשר יחפוץ ובנים לאשר יחפוץ ,או ייתן להם משני
המינים ,בנים ובנות ,ויעקר את אשר יחפוץ .יודע הוא ויכול" .הוא הסביר
להורים שאלוהים הוא שמחליט למי ייוולד בן ולמי בת והאדם צריך לקבל את
רצון האלוהים באהבה ולא לכעוס ולהתנקם בבנותיו רק משום שהן בנות.
הסבר :הבעיה הזאת נפוצה בהרבה חברות מסורתיות שמעדיפות בנים מבנות.
יפה נהג היועץ שהשתמש בפסוק החשוב הזה מן הקוראן כדי להעביר לאב את
המסר שעליו לכבד את בנותיו ואת בניו באופן שווה משום שזה רצון אלוהים
ועליו לקבל אותו באהבה .מאחר שהאב לא יכול לכעוס על אלוהים הוא בוחר
בקורבן הקל וכועס על בנותיו ומתנקם בהן .המסר ברור ופשוט .אם אלוהים
בוחר לתת לאדם בת ,האדם מצ#וה לאהוב את בתו כמו את בנו משום שגם הבת
וגם הבן הם מתנות מאלוהים ויש להודות ולברך עליהם .זאת ועוד ,הפליית בנות
לרעה וקיפוחן יש בהם משום פגיעה חמורה בחברה כולה ,משום שהבנות מהוות
מחצית החברה ויש לדאוג להן שיגדלו ויתפתחו בדיוק כשם שדואגים לבנים.
בעתיד הן יהיו האמהות שיגדלו את דור העתיד ואם רוצים שהילדים יהיו חזקים
ובריאים יש לדאוג שאמהותיהן יהיו נשים שלמדו להביע את דעתן ומסוגלות
לעשות זאת ללא חשש ופחד .שאם לא כן יהיו גם הם מלאים בפחדים .על כן,
כל הורה שמקפח את בנותיו ולא אוהב אותן כפי שהוא אוהב את בניו פוגע
במתנה שנתן לו אלוהים ובחברה כולה.
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 .25מה חשוב יותר ,מין האדם או אם הוא ירא את אלוהים?

ﻳَﺎ أَﻳﱡﻬَـﺎ اﻟﻨﱠﺎسُ إِﻧﱠﺎ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎﻛُﻢ ﻣﱢﻦ ذَﻛَـﺮٍ وَأُﻧﺜَﻰ وَﺟَﻌَﻠْـﻨَﺎﻛُﻢْ ﺷُﻌُـﻮﺑﺎً وَﻗَﺒَـﺎﺋِﻞَ
ﻟِﺘَ ـ َﻌــﺎرَﻓُــﻮا إِنﱠ أَﻛْ ـﺮَﻣَﻜُﻢْ ﻋِﻨـﺪَ اﻟﻠﱠﻪِ أَﺗْﻘَــﺎﻛُﻢْ إِنﱠ اﻟﻠﱠـﻪَ ﻋَﻠِﻴﻢٌ ﺧَ ـﺒِ ـﻴ ـﺮٌ ) ﺳـﻮرة
اﳊﺠﺮات ,آﻳﺔ (13

הוי האנשים ,בראנו אתכם מתוך זכר ונקבה ,וחילקנו אתכם לעמים
ושבטים למען תבחינו ביניכם .ואולם הנכבד מכולכם אצל אלוהים
הוא הירא שבכם .אלוהים יודע ומכיר כל דבר לפני ולפנים )סורת
החדרים ,פסוק (13

אב אחד סירב להתיר לבתו להמשיך בלימודיה לאחר כיתה י' כי הוא חושב
שמשום שהיא בת אין צורך שתלמד .האב סיפר ליועץ שהוא שלח אותה ללמוד
בבית–הספר עד כיתה י' משום שלא הייתה לו בררה והחוק חייב אותו לכך .אבל
מעבר לכך הוא חושב שזה סתם בזבוז זמן וכסף ומוטב שתעזור לאמה בבית
ובקרוב תתחתן .כמו כן הוא חושש שבבית–הספר לא ייטיבו לשמור עליה כפי
שהוא שומר עליה בבית.
היועץ שאל אותו כיצד הוא מתייחס אל הבנים .האב סיפר שהוא רוצה שהם
ילמדו כדי שיהיה להם מקצוע בעתיד ויוכלו להתפרנס בכבוד .ואז פתח היועץ
את ספר הקוראן בסורת החדרים ,פסוק  ,13והקריא לאב" :הוי האנשים,
בראנו אתכם מתוך זכר ונקבה ,וחילקנו אתכם לעמים ושבטים למען תבחינו
ביניכם .ואולם הנכבד מכולכם אצל אלוהים הוא הירא שבכם .אלוהים יודע
ומכיר כל דבר לפני ולפנים" .היועץ הסביר לאב שהפסוק הזה מדבר על שוויון
בין המינים .כולנו נולדים מאב ומאם ואלוהים חילק אותנו לעמים ושבטים אבל
מה שחשוב הוא להיות ירא את אלוהים ולא משנה אם אתה בן או בת או מאיזה
עם או חמולה אתה .ואם בתך אכן מאמינה באלוהים ויראה אותו מדוע שהיא
תקבל פחות מהבן?
לאחר שיחה זו הסכים האב שבתו תמשיך את לימודיה בבית–הספר.
הסבר :זו רוחו של הקוראן ,יש לכבד את הבת כפי שמכבדים את הבן ואין
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להפלות אותה לרעה .הקוראן ,שהוא רגיש כל כך לכבוד האדם ולעצם הדבר
שכל אדם הוא אדם ,אומר לנו בפסוק חשוב זה שלא חשוב מאיזה עם אתה
ומאיזו עדה אתה ,מה שחשוב הוא איזה אדם אתה .אם אתה איש טוב וירא את
אלוהים או לא .יפה נהג היועץ שהפנה את האב אל פסוק חשוב זה ולימד אותו
לכבד גם את בתו ולא לקפחה ביחס לבנים .מחר תגדל בתו את נכדיו .האם רוצה
האב הזה שנכדיו יהיו אנשים מוצלחים בחברה? אם כך ,הוא צריך לדאוג שגם
לבתו יהיו כבוד ומעמד.
 .26מה נאמר לבחורה שכופים עליה נישואים?

إِنﱠ اﻟﱠﺬِﻳـﻦَ ﻗَــﺎﻟُـﻮا رَﺑﱡﻨَﺎ اﻟﻠﱠـﻪُ ﺛُﻢﱠ اﺳْـ ـﺘَ ـﻘَ ــﺎﻣُ ــﻮا ﻓَﻠَﺎ ﺧَـ ـﻮْفٌ ﻋَﻠَـﻴْ ـﻬِـﻢْ وَﻻَ ﻫُﻢْ
ﻳَﺤْﺰَﻧُﻮنَ ) ﺳﻮرة اﻻﺣﻘﺎف ,آﻳﺔ (13

האומרים ,ריבוננו הוא אלוהים ,ומישירים לכת ,לא ייפול עליהם פחד
ולא יצטערו )סורת גבעות החול ,פסוק (13
יום אחד נכנסה תלמידת כיתה י"ב אל חדר היועצת כשהיא בוכה .היועצת
ביקשה מן התלמידה לשבת ולהירגע ואמרה לה שהיא יוצאת ותשוב מיד .לאחר
כמה דקות חזרה היועצת ושאלה את התלמידה למה היא כל כך עצובה ובוכה.
התלמידה סיפרה לה שלפני כשבועיים הגיע אליהם בן דודה וביקש את ידה
מאביה .האב הסכים ואמר לבן הדוד שאין שום בעיה מבלי לשאול אותה בכלל.
היועצת שאלה אותה אם היא לא רוצה אותו .התלמידה השיבה שהוא בחור
נחמד וטוב ואין לה תלונות כלפיו אבל היא בקשר עם בחור אחר שהיא מאוד
אוהבת" .אנחנו בקשר כבר שלוש שנים ואני לא רוצה אף אחד חוץ ממנו וגם
לא את בן דודי" .היועצת שאלה אם הוריה של התלמידה יודעים על הקשר שלה
עם הבחור .התלמידה השיבה שהם אינם יודעים ואם ידעו הם יהרגו אותה משום
שלא מקובל אצלם שלבחורה יהיה קשר עם בחור .היא סיפרה שהוריה שואלים
אותה כל הזמן מדוע אינה רוצה את בן דודה ואין לה תשובה משום שאינה
יכולה לספר להם על הקשר שלה עם הבחור .היועצת ניסתה להרגיע אותה
ואמרה לה" ,אל תפחדי" .התלמידה השיבה" ,איך לא אפחד? מה שאני עושה לא
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מקובל אצלנו .ואני לא רוצה את בן הדוד ואוהבת מאוד את החבר" .ואז פתחה
היועצת את ספר הקוראן המונח על שולחנה בסורת גבעות החול ,פסוק ,13
והקריאה לתלמידה" :האומרים ,ריבוננו הוא אלוהים ,ומישירים לכת ,לא
ייפול עליהם פחד ולא יצטערו"" .את לא צריכה לפחד" ,אמרה לה היועצת,
"זה מה שאלוהים אמר" .התלמידה נרגעה וסיפרה שכעת היא לא מפחדת אבל
אינה מתכוונת לוותר על החבר שלה .היועצת יעצה לה לעשות מה שמתאים לה
וסיפרה לה שגם הוריה של רבקה ,אשתו של יצחק מספר בראשית ,שאלו אותה
אם היא רוצה להתחתן עם יצחק ולא כפו עליה דבר.
הסבר :סיפור מן הסוג הזה קורה ללא מעט נערות שהוריהן מאלצים אותן
להתחתן בניגוד לרצונן .לעתים קרובות מדובר בבן דוד או בן משפחה שהבטיחו
לו או להוריו את הבת עוד זמן רב לפני החתונה .כל תרבות ותרבות מתייחסת
לנושא הזה באופן אחר .בתרבות המערבית לא יעלה על הדעת לכפות על בחורה
להתחתן בניגוד לרצונה .מצופה שהיא תבחר את בן זוגה לחיים מתוך אהבה.
בחברות מסורתיות–קולקטיביות לא מצופה שאהבה תתפתח לפני החתונה אלא
לאחריה ,והחתונות נקבעות במקרים רבים על ידי שידוך שמארגנים בני המשפחה.
כך שהתאהבות מערבית מוחלפת בחתונה על בסיס עסקי שבה מובאים בחשבון
שיקולים כלכליים ומעמד המשפחה השנייה מתוך מחשבה על בחירת בן זוג
כשותף לחיים לשנים רבות .בחברות האלה שיעור הגירושים נמוך משום שהפרט
אינו חופשי להתחתן ולהתגרש כאוות נפשו ,אלא הוא חווה את עצמו כחלק
ממשפחה רחבה יותר שהוא מחויב אליה .ואולם צדקה היועצת בדבריה שגם
בחברות מסורתיות של פעם היה מקובל לשאול את פי הנערה ולא לכפות עליה
חתונה מבלי להתייעץ אִתה.
מצב התלמידה אינו פשוט משום שהיא מתנהגת כבת התרבות המערבית,
יוצרת קשר עם בחור ללא ידיעת הוריה ,אף על פי שהיא חיה בתרבות מסורתית.
לעתים תנצח הבת בהתעקשותה ולעתים עלול להיווצר קרע במשפחה שלא
יאוחה במשך שנים רבות .לעתים תתחתן הבת עם בן דודה אולם הנזק ביחסי
בני הזוג כבר נעשה .וקורה גם שבנות שמתנגדות בתחילה משלימות עם המצב
לאחר החתונה ואף לומדות לאהוב את הבעל בהמשך חייהן.
במקרה הזה תמכה היועצת בהתנהגות התלמידה .ייתכן שהיה אפשר להזמין
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את ההורים ולשוחח יחד על המצב שנוצר ולהשיג פשרה כלשהי .ייתכן שההורים
היו רואים זאת כהתערבות בענייניהם וטוב היה לולא יזמה היועצת פגישה
כזאת .לעתים אפשר לדבר עם בן משפחה מוערך )דוד ,סבא וכדומה( ולבקש את
עזרתו כדי שלא לכפות על הנערה חתונה שאינה רוצה בה .מכל מקום ,רצוי
שכל הגורמים יתייעצו ביניהם ושההורים לא יחליטו החלטה שרירותית משום
שהבנות עלולות לשאת צלקות מן האירוע עוד שנים רבות לאחר מכן.
 .27כיצד נעודד בחורה שנאנסה?

ﻓَﺎﺻْﺒِـﺮْ ﻛَﻤَﺎ ﺻَﺒَـﺮَ أُوْﻟُﻮا اﻟْﻌَﺰْمِ ﻣِﻦَ اﻟﺮﱡﺳُﻞِ وَﻻَ ﺗَﺴْﺘَﻌْﺠِﻞ ﻟﱠﻬُﻢْ ﻛَﺄَﻧﱠﻬُﻢْ ﻳَﻮْمَ
ﻳَﺮَوْنَ ﻣَـﺎ ﻳُﻮﻋَﺪُونَ ﻟَﻢْ ﻳَﻠْﺒَـﺜُـﻮا إِﻻﱠ ﺳَﺎﻋَـﺔً ﻣﱢﻦ ﻧﱠﻬَﺎرٍ ﺑَﻠَـﺎغٌ ﻓَﻬَﻞْ ﻳُﻬْﻠَﻚُ إِﻻﱠ اﻟْﻘَـﻮْمُ
اﻟْﻔَﺎﺳِﻘُﻮنَ )ﺳﻮرة اﻻﺣﻘﺎف  ,آﻳﺔ (35
עמוד בעוז רוח כאשר עמדו השליחים חדורי הנחישות ,ואל תבקש
להחיש להם זאת .ביום אשר יראו את אשר הובטח להם ,ידמו כי חלפה
רק שעה אחת מן היום .בזאת תמה מסירת האזהרה .לא ייספו בלתי אם
המופקרים )סורת גבעות החול ,פסוק (35
סואר לא באה אל בית–הספר שבעה ימים .המחנכת התקשרה אל ההורים לשאול
למה היא נעדרת ,במיוחד לנוכח העובדה שעכשיו תקופת מבחנים .אמה השיבה
שהיא חולה .גם במשך כל השבוע שלאחר מכן נעדרה סואר מבית–הספר.
המחנכת החלה לדאוג ופנתה אל היועצת .הן החליטו ללכת ולבקר את סואר
בביתה .כשפגשו את הנערה התרשמו שהיא לא נראית טוב ,פניה רזות וצהובות
ועיניה נפוחות .הן שאלו אותה מה קרה והיא השיבה שהיא חולה ולא מרגישה
טוב .היועצת אמרה לסואר שהיא מתרשמת שהסיפור אחר .ואז החלה סואר
לבכות .האם ,שנכנסה לחדר ,סיפרה למחנכת וליועצת את אשר קרה .לפני
כשבועיים חזרה סואר מחתונה בלילה .בחור שלקח אותה טרמפ הסיע אותה אל
היער ושם אנס אותה .מאז סואר שרויה בדיכאון ואף ניסתה להתאבד באמצעות
כדורי שינה שמצאה בארון התרופות בבית .היא בוכה כל הזמן ולא רוצה לצאת
מחדרה .היועצת ניחמה את סואר וביקשה ממנה שתהיה חזקה והבטיחה לה
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שאלוהים יעזור לה ויפצה אותה" .והבחור הזה עוד יקבל את העונש המגיע לו",
אמרה" .עלייך לצאת החוצה ולהמשיך בחיים .את בחורה חזקה וחרוצה והעתיד
לפנייך .את מכירה את פסוק  35מסורת גבעות החול' :עמוד בעוז רוח כאשר
עמדו השליחים חדורי הנחישות' .זה מה שאת צריכה לעשות" .היועצת הסבירה
לסואר שלעתים אנו מתנסים במצבים קשים מאוד כפי שהתנסו השליחים ועלינו
להיות חזקים ולעמוד בהם בגבורה" .הניצחון שלך על הרשע והרוע יהיה
ביכולתך להמשיך את חייך להצליח ולפרוח ולא לקמול ולמות .לכך מצפים ממך
כולם וכך מצווה עלייך הקוראן הקדוש".
הסבר :ככל שמעמדן של הנשים עולה וככל שמתרבות זכויותיהן כך עולה
המודעות העולמית לניצול נשים ולאונס .התפיסה של הקשר בין המינים משתנה
מאוד מתרבות לתרבות .בחברות מערביות האישה אינה חייבת להתלבש ולהתנהג
בצניעות ועדיין אין לאיש זכות לאנוס אותה או אפילו להטרידה באופן כלשהו.
חובת האיפוק מוטלת על הגבר ובמקרי אונס רבים אין האישה נתפסת כאשמה
אלא הגבר .מאחר שאונס הוא חוויה שיכולה למוטט את האישיות של האדם או
לרצוח את נפשו משום ההשפלה שיש בה ,ערעור הערך העצמי ותחושות
האשמה הלא מודעות שלעתים מתלוות אליה ,מנסים להסביר לאישה במרכזים
לנפגעות תקיפה מינית שאין היא אשמה במה שקרה .וגם אם התנהגה באופן
פרובוקטיבי אין זה אומר שמותר למישהו לאנוס אותה .אמירה זו חזקה אף יותר
במקרה של גילוי עריות ,כאשר הבת חשה אשמה על שאולי פיתתה את אביה.
גם כאן מבקשים לתת לבת את ההרגשה שהיא אינה אשמה ולהחזיר לה את
הביטחון והערך העצמי לאחר חוויית ההשפלה .בחברות מסורתיות קיצוניות יש
שיטענו שאישה לא יכולה להיאנס אלא אם כן שיתפה פעולה .עמדה זו ודאי
אינה נכונה משום שכל אחד יכול להיאנס ,גבר או אישה ,ומטרת העמדה הזאת
היא להסיר מן הגבר את האחריות לאונס ולהפיל את מלוא האחריות על האישה.
בחברות מסורתיות האישה נדרשת להתלבש ביתר צניעות כך שגם היא נושאת
בנטל האיפוק .במקרים לא מעטים נשים מחברות מסורתיות שנאנסו חייהן
נהרסים .איש לא ירצה להתחתן אִתן והן ייתפסו כאשמות באונס .המשפחה
שלהן עלולה לנדות אותן משום שהן מואשמות בקלון שהומט על המשפחה.
למשל ,במלחמות למיניהן אחת השיטות להרוס את החברה האויבת היא לאנוס
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את הנשים כדי שלא יוכלו לתפקד עוד כנשים .חשוב מאוד להדגיש שנשים
שנאנסות בדרך כלל אינן אשמות בשום תרבות .והן לא ראויות לכך שמשפחתן
תתנכל אליהן אלא להפך ,הן זקוקות לעזרה וטיפול כדי שיוכלו לשוב לחיים
נורמליים .יש להדגיש שהן הקורבן ולא התוקפן ולאנס מגיע עונש חמור .אם
נתייחס כך אל הנשים האלה הן יוכלו לשקם את חייהן ,להתחתן ולהקים משפחה
וגורלן לא ייחרץ .אין פלא שסואר שקעה בדיכאון ולא רצתה לחיות עוד .ייתכן
שחשה אשמה ,מושפלת וחסרת ערך .יפה נהגה היועצת שהציגה לפני סואר את
הפסוק הקוראני החשוב הקורא לכולנו להיות חזקים בעתות משבר .במסר הזה
הבהירה היועצת לסואר שהיא קורבן ולא תוקפן ומצפה לה שכר על עמידותה
והישרדותה במצבים קשים ובוודאי אל לה להרגיש אשמה וראויה לעונש.
 .28כיצד נשכנע הורה לאפשר לבתו להתחתן עם אהובהּ?

ﻳَﺎ أَﻳﱡﻬَﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ آَﻣَﻨُﻮا ﻟِﻢَ ﺗَﻘُﻮﻟُﻮنَ ﻣَﺎ

ﻻَ ﺗَﻔْﻌَﻠُﻮنَ ) ﺳﻮرة اﻟﺼﻒ  ,آﻳﺔ (2

הוי המאמינים ,מדוע תכריזו ולא תקיימו? )סורת שורות שורות ,פסוק (2

מיּאדה הייתה בחורה יפה שכל בחורי הכפר רצו להתחתן אִתה .אבל היא
התאהבה בבחור עני .הוריה לא הסכימו שהיא תתחתן אתו אלא עמדו על כך
שתינשא לבן דודה .מיּאדה אמרה לאביה" :אבא ,אתה אדם שמאמין באלוהים
ובני הכפר באים להתייעץ אתך בכל מיני נושאים ,משום שהם יודעים שאתה
אדם ישר .ואתה לא מסכים שאתחתן עם הבחור הזה רק בגלל שהוא עני ,אפילו
שאתה יודע שהוא אדם טוב? אינני אוהבת את בן דודי ואהיה אומללה אתו כל
חיי .אתה ,אבא ,אינך נוהג עכשיו כפי שאתה מטיף תמיד לאנשים לנהוג .איך
אמר אלוהים בסורת שורות שורות ,פסוק ' — 2הוי המאמינים ,מדוע תכריזו
ולא תקיימו?'".
האב השתכנע מדברי בתו" .את צודקת ,בתי" ,אמר לה ונתן את ברכתו
לנישואיה.
הסבר :עניין החתונה הכפויה הוא נושא כאוב בהרבה חברות מסורתיות .ההורים
רוצים שבתם תתחתן עם מי שבחרו הם בעבורה ,אם משום שהבטיחו לו בעבר
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את ידה ,אם משום שהוא בן משפחה ומטרת הנישואים לשמור שהרכוש והנאמנות
יישארו במשפחה ,ואם משום שבן הזוג שבחרה הבת לא מוצא חן בעיניהם.
בנות רבות לוקות בטראומה שנמשכת שנים ,אם משום שהוריהם סירבו לבקשתן
להתחתן עם בחיר לבן ואם משום שהוריהם ניתקו אִתן קשר משום שהתחתנו
שלא בהסכמתם .לעתים קל לאדם לייעץ לאחר עצה נכונה אולם כשהדברים
אמורים בו הוא הופך את עורו .כך נהג אביה של מיּאדה .והיא ,בחורה חכמה,
הצליחה לשקף לו את מעשיו בעזרת פסוק חשוב מן הקוראן.
 .29מה נאמר לבחור שקיים יחסי מין עם בחורה ולא רוצה להתחתן אִתה?

وَاﻟﱠﺬِﻳَﻦ ﻫُـﻢ ﻟِﻔُ ـﺮُوﺟِـ ـﻬِﻢْ ﺣَ ــﺎﻓِﻈُﻮنَ * إِﻻﱠ ﻋَﻠَﻰ أَزْوَاﺟِـ ـﻬِﻢْ أَوْ ﻣَــﺎ ﻣَـﻠَﻜَﺖْ
أَﻳْﻤَــﺎﻧُﻬُﻢْ ﻓَ ـﺈِﻧﱠﻬُـﻢْ ﻏَ ـﻴْـﺮُ ﻣَـﻠُﻮﻣِﲔَ * ﻓَ ـﻤَﻦِ اﺑْﺘَ ـﻐَﻰ وَرَاء ذَﻟِـﻚَ ﻓَـﺄُوْﻟَـﺌِﻚَ ﻫُﻢُ
اﻟْﻌَﺎدُونَ )ﺳﻮرة اﳌﻌﺎرج  ,آﻳﺔ (31-29
והשומרים על תומת ערוותם ,למעט עם נשותיהם או השפחות אשר
בבעלותם — על כך לא יגונו; ואולם החומדים נשים מלבדן ,כל אלה
פרוצים הם )סורת הרקיעים ,פסוקים (31-29
חמדה ואחמד הם ידידים טובים .לאחרונה מרגישים כולם שהם מתקרבים זה אל
זה .בטיול האחרון היו כל הזמן יחד .יושבים יחד ,אוכלים יחד והולכים לטייל
בלילה יחד .המורה העירה להם והם השיבו שהם רק ידידים...
ביום האחרון של הטיול קיבלה הקבוצה זמן חופשי בשעות הערב לצאת
ולטייל .חמדה ואחמד לא הלכו עם כל הקבוצה .הם חזרו באיחור ואחמד היה
שתוי .המחנכת ,שחושדת בהם כבר מזמן ,צעקה עליהם והתלבטה אם לספר
להורים על התנהגותם" .זו אחריותי" ,אמרה להם .חמדה התחננה לפניה שלא
תאמר דבר להורים משום שבקושי הרשו לה להשתתף בטיול" .אבי הוא אדם
מסורתי" ,הזכירה למחנכת" .אם ידע הוא יהרוג אותי" .המחנכת ריחמה עליה
והבטיחה שלא לספר להורים .ואולם היא העירה לחמדה שהתנהגותה מסוכנת
מאוד ולא מקובלת" .התנהגותך תעורר שמועות רעות ותפגע בך" ,אמרה לה.
חמדה לא למדה לקח מדברי המחנכת .היא המשיכה לעשות ככל העולה על
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רוחה .היא לא הבינה שהיא ואחמד הם שני מתבגרים בעלי דחפים מיניים
וסערות רגשות .חמדה נעשתה תלויה יותר ויותר באחמד והוא הפך להיות אהבת
חייה וכל עולמה .היא לא שמרה על עצמה ומסרה לו הכול — גוף ונשמה .הוא
מצדו התייחס אליה כאל גוף ולא כאהובה שעליו לשמור עליה בכל מחיר.
עם תום הלימודים התחזק הקשר בין חמדה לאחמד .הם שוחחו לעתים
קרובות עד שלבסוף הציעה חמדה לאחמד שיבקש את ידה מהוריה .אחמד
התחמק ממנה ודחה את מבוקשה בתירוצים למיניהם .לאחרונה החלה חמדה
להרגיש שמשהו אינו כשורה .בטנה החלה לתפוח והיא סירבה לצאת מחדרה.
לבסוף איימה עליו שאם לא יבקש את ידה היא תספר להוריו על המצב .כשלא
נענה לה הבינה שאין לה בררה ופנתה אל הוריו וסיפרה להם.
הוריו של אחמד לא האמינו או שלא רצו להאמין למה ששמעו .בינתיים נסע
אחמד לחו"ל ללימודים ועזב את חמדה לאחר שגזל ממנה את כל עתידה .הוא
השאיר לה רק ע#בּר בבטנה ואת כל החרפה שבעולם .הוריה של חמדה התאמצו
לטפל בבעיה .הם ניסו לשכנע את הוריו של אחמד שישדלו אותו לקבל אחריות
ולשאת את חמדה לאישה .אבל הוריו של אחמד התכחשו לאחריות .הם סירבו
לחתן את בנם עם חמדה בטענה שלבחור מותר לעשות הכול וזו הבעיה של
ההורים משום שבתם לא שמרה על עצמה" .אתם לא חינכתם אותה טוב ,לא
שמרתם עליה .אתם הפושעים" ,אמרו להורי חמדה .ואז הוציא אביה של חמדה
את ספר הקוראן והקריא להוריו של אחמד את פסוקים  31-29מסורת הרקיעים:
"והשומרים על תומת ערוותם ,למעט עם נשותיהם או השפחות אשר
בבעלותם — על כך לא יגונו; ואולם החומדים נשים מלבדן ,כל אלה פרוצים
הם"  .אביה של חמדה הסביר לאביו של אחמד שבנו עבר עברה חמורה של
פריצות ועל כן הם אחראים למעשיו .הפעם השתכנע אביו של אחמד שעל פי
הקוראן אין זה נכון שלבן מותר לעשות ככל העולה על רוחו והבת היא היחידה
שעליה לשאת באחריות .שתי המשפחות התפייסו והתיישבו לתכנן את החתונה.
הסבר :מקרים כאלה שכיחים לצערנו .בגיל ההתבגרות מוצפים הנערים והנערות
יצרים ומתפתים ליחסי מין ולאחר מכן הבן לא מוכן לקבל אחריות למעשיו וכל
האחריות נופלת על הבת .אין ספק שהמצב הזה אינו הוגן כלל וכלל .הוא גם
אינו משרת את החברה .הוא מלמד את הבנים שעליהם לא מוטלת שום אחריות
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ואילו הבנות נעשות מפוחדות מאוד משום שהן יודעות שלבסוף הן ישלמו את
כל המחיר .מצב העניינים הזה פוגע ביכולת לפתח קשרים כנים ואמתיים בין
המינים כפי שקרה לחמדה ואחמד .איננו יודעים אם חתונתם של חמדה ואחמד
תעלה יפה .האם לאחר מה שקרה יצליחו בני הזוג לפתוח דף חדש? והאם לא
יחווה אחמד את הנישואים האלה ככפויים? אחריות משותפת ושווה הייתה
עשויה להעביר מסר בריא יותר לשני הצדדים .וכך אם חמדה נכנסה להיריון לא
יעלה כלל על הדעת שאחמד יתכחש לאבהותו .המצב הזה מנוגד לכל תפיסה
מוסרית בכל תרבות שהיא .יפה נהג אביה של חמדה שהשתמש בהוראת הקוראן
כדי להעביר לאביו של אחמד את המסר שבנו אחראי למעשיו.
 .30מה נאמר לאב שמכריח את בתו להינשא בניגוד לרצונה?

وَإِذَا اﳌَْﻮْؤُودَةُ ﺳُـﺌِﻠَﺖْ * ﺑِﺄَيﱢ ذَﻧﺐٍ ﻗُـﺘِﻠَﺖْ * وَإِذَا اﻟﺼﱡـﺤُﻒُ ﻧُﺸِـﺮَتْ * وَإِذَا
اﻟﺴﱠـﻤَــﺎء ﻛُـﺸِﻄَﺖْ * وَإِذَا اﳉَْـﺤِـﻴـﻢُ ﺳُـﻌﱢـﺮَتْ * وَإِذَا اﳉَْﻨﱠﺔُ أُزْﻟِﻔَﺖْ * ﻋَﻠِﻤَﺖْ
ﻧَﻔْﺲٌ ﻣﱠﺎ أَﺣْﻀَﺮَتْ ) ﺳﻮرة اﻟﺘﻜﻮﻳﺮ  ,آﻳﺔ (14-8

וכאשר תישאל הבת אשר נקברה חיים ,בעוון מה המיתוה ,וכאשר
ייפתחו הגווילים ,ויקולף הרקיע ,ותולהט אש השאול ,וגן עדן יקורב —
אז תדע כל נפש מה ערך מעשיה )סורת האפלה ,פסוקים (14-8
סועאד בת השש–עשרה היא ילדה חברותית וכולם אוהבים אותה ,גם בבית–הספר
וגם בבית .היא התאהבה באחיה הבכור של חברתה ,שאותו פגשה בבית–הספר
כשבא לבקר את אחותו .הבחור ,סטודנט באוניברסיטה ,מאוהב גם הוא בסועאד
וביקש את ידה מהוריה .הוריה של סועאד סירבו בטענה שהיא עדיין קטנה ויש
לה עוד זמן להתאהב וגם הוא עדיין סטודנט .הם ביקשו מבתם שתנתק את
הקשר עם הבחור.
עברו שנתיים ,סועאד סיימה את לימודיה ועדיין מאוהבת בו ומעוניינת
להתארס אתו .לאמתו של דבר ,הם לא ניתקו את הקשר ביניהם .אבל ההורים
רוצים שהיא תתחתן עם בן דודה ,שרחוק לגמרי מלבה .הוריה טוענים שיש לו
זכות הראשונים משום שהוא הבן דוד .כמו כן הבית שלו נמצא ליד בית ההורים,
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והוא גם התחייב להעביר את חלקת האדמה ואת הבית על שמה ואם היא תרצה,
גם את העסק שלו ירשום על שמה .בן הדוד מבוגר מסועד בחמש–עשרה שנים.
לאחרונה הוא שב מחו"ל וסועאד שמעה ,כמו כולם ,שהוא מסתובב עם הרבה
בחורות ואפילו שהוא נשוי ויש לו ילדים .סועאד חושבת שאם תתחתן אתו יקיץ
הקץ עליה ועל חייה .היא מעולם לא חלמה להתחתן עם מישהו כזה והדבר
מפחיד אותה וכואב לה מאוד.
סועאד ביקשה מהחבר שלה שלא יתייאש ויבקש שוב את ידה מהוריה .הוריה
כעסו על כך מאוד וכעונש החליטו להשיא אותה לבן הדוד מוקדם מן המתוכנן.
בחודש הבא היא עומדת להתחתן ויש לה קצת זמן להתכונן לחתונה .לאחר מכן
תיסע אתו לחו"ל ושם יגורו .סועאד לא מפסיקה לבכות .היא מרגישה שהוריה
מוכרים אותה וקוברים אותה בעודה בחיים .היא ביקשה מדודה הבכור מצד אמה
להתערב .הוא פנה אל האב והסביר לו שסועאד עדיין צעירה והחתונה הזאת לא
מתאימה לה אך האב עומד על דעתו.
סועאד החליטה להתחתן בלי לומר לאיש וברחה עם הבחור שלה .היא שבה
לביתה לאחר זמן כשהיא בהיריון .תחילה ניסו הוריה להרוג אותה ולאחר מכן
חשבו להכריח אותה לעשות הפלה .אבל היא התנגדה לכך .הם הכו אותה עד
שהפילה את עוברה ואושפזה בבית–החולים .כשיצאה מבית–החולים החזירו
אותה בכוח אל ביתם ,דאגו שתתגרש מן הבחור ותישאר בבית.
עכשיו סועאד יושבת בביתה ,ללא בעלה וללא התינוק ,והיא פותחת את ספר
הקוראן וקוראת מסורת האפלה את פסוקים " :14-8וכאשר תישאל הבת אשר
נקברה חיים ,בעוון מה המיתוה ] [...אז תדע כל נפש מה ערך מעשיה".
היא חושבת שהפסוק הזה מיטיב לבטא את אשר עוללו לה.
הסבר :האם הייתה סועאד רשאית לעשות את אשר עשתה — להתחתן בניגוד
לרצון הוריה ולברוח עם בעלה? התשובה על כך תשתנה מחברה לחברה.
בחברה מודרנית צעירים חופשיים לבחור את בן זוגם .בחברות מסורתיות
מסוימות קיימת כפייה .מה שברור הוא שהניסיון לכפות על בחורה להתחתן
בניגוד לרצונה עלול להוביל לטרגדיות ,כפי שקרה לסועאד במקרה הזה .כדאי
לזכור שגם הוריה של רבקה שאלו אותה אם היא רוצה להינשא ליצחק וביקשו
את אישורה לכך כפי שמסופר בספר בראשית .אם כן ,גם לפי המסורת יש לכבד
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את האישה ולשאול את פיה ולא לכפות עליה נישואים .סועאד מרגישה שממש
קברו אותה בעודה בחיים .הרסו את הנישואים שרצתה ומה תעשה כעת?
להורים רבים לא קל לזכור שלבתם רצונות משלה וחיים משלה והיא אינה
רכושם הפרטי .רבים מהם קיבלו יחס דומה מהוריהם שלהם והם מעבירים אותו
לילדיהם .האם הילדים שלנו הם רכושנו או שיש להם חיים משל עצמם? במקרה
של סועאד דומה שכולם היו מאושרים יותר אילו התחתנה עם בחיר לבה
כשרצתה בכך .עכשיו כולם הפסידו .האמת היא שכוח אינו דרך טובה ללבן
בעיות כאלה ועל ההורים להבין שדרך הכפייה אינה מתאימה ,משום שהיא
עלולה להוביל לטרגדיות רבות ,כפי שקרה לסועאד ,ואף למצבים קשים יותר.
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 .1מה נאמר לילדה שגנבה?

وَﻻَ ﺗَﺄْﻛُﻠُـﻮاْ أَﻣْ ـﻮَاﻟَﻜُﻢ ﺑَﻴْـﻨَﻜُﻢ ﺑِﺎﻟْـﺒَــﺎﻃِﻞِ وَﺗُﺪْﻟُﻮاْ ﺑِـﻬَــﺎ إِﻟَﻰ اﳊُْﻜﱠﺎمِ ﻟِـﺘَ ـﺄْﻛُﻠُﻮاْ
ﻓَﺮِﻳﻘًﺎ ﻣﱢﻦْ أَﻣْﻮَالِ اﻟﻨﱠﺎسِ ﺑِﺎﻹِﺛْﻢِ وَأَﻧﺘُﻢْ ﺗَﻌْﻠَﻤُﻮنَ ) ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ،آﻳﺔ (188

אל תאכלו איש את ממון אחיו בלא צדק ואל תשלשלוהו אל כיס
השופטים למען תנגסו נתח מרכוש האנשים בפשע וביודעין )סורת הפרה,
פסוק (188

וורוד היא רק בכיתה ד' אבל כבר נחשבת לילדה מפריעה ובעייתית שמסתכסכת
עם כל חברותיה .התלמידים בכיתה מתלוננים שהיא לוקחת מהם דברים ללא
רשותם — פעם עטים ,פעם אוכל ופעם כסף ,אבל היא מכחישה את העניין מכול
וכול.
בשיעור ספורט אחד ,כשכל התלמידים היו במגרש הספורט ,ביקשה וורוד
לצאת לשירותים אבל במקום זה היא רצה אל הכיתה .תלמיד אחד ראה אותה
נוברת בתיקים של התלמידים וסיפר על כך למחנכת .בעבר כבר דיווחו התלמידים
שלאחר שיעור ספורט נעלמו דברים מתיקיהם אבל המחנכת לא התייחסה לכך
ברצינות .עכשיו היה ברור לה פשר העניין.
היא קראה לוורוד לשיחה אבל וורוד הגיבה באדישות ופשוט משכה בכתפיה
ואמרה שאינה יודעת דבר .גם כאשר שאלה אותה המחנכת על צעצוע של תלמיד
אחד שנמצא אצלה היא הגיבה כאילו אינה יודעת במה מדובר .ואז הוציאה
המחנכת את ספר הקוראן וביקשה מוורוד לקרוא לאט ובקול את פסוק 188
מסורת הפרה" :אל תאכלו איש את ממון אחיו בלא צדק , "...הקריאה וורוד.
המחנכת שאלה את וורוד מה היא הבינה .הפעם החווירה וורוד ,גמגמה ואמרה
שהבינה שאסור לגנוב ולרמות" .מעתה אנו פותחים דף חדש" ,אמרה לה
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המחנכת" .אנו כולנו סולחים לך על מה שעשית ,אבל בתנאי שמהיום את לא
עושה מעשים כאלו" .וורוד הביטה במחנכת ואמרה בשקט" ,אני מבטיחה".
הסבר :ישנן כל מיני סיבות שיכולות להניע ילדים לגנוב .לעתים חסר להם
משהו ,לעתים הם מקנאים בילד אחר שיש לו ולעתים תכופות יש להם הכול
ובכל זאת הם גונבים .כך תופסים לפעמים בני עשירים שגונבים בסופרמרקט
כאשר ברור שהם היו יכולים לקנות את מה שרצו .במקרה האחרון הזה הילד
גונב כדי להרגיש שיש לו אבל לא את המוצר אלא את ההרגשה הטובה שכל כך
חסרה לו .הילדים האלה גונבים כדי למלא את הריקנות שהם חשים בפנים,
כאילו החפץ מסמל את האהבה .לילדים האלה חסרה אהבת הורים והם גונבים
כדי להרגיש שיש להם ושהם קיבלו משהו .אנו לא יודעים מדוע וורוד גונבת,
אבל כל עוד לא נעצור אותה ולא נציב לה גבולות שישמרו עליה לא נוכל
לשוחח אִתה ולברר מה מציק לה וגורם לה להתנהג כך .המורה ניסתה לדבר
אִתה ללא הועיל .וורוד מכחישה .כאן בא הפסוק הקוראני המצווה על האדם
להתנהג ביושר ,וורוד יודעת שאלוהים רואה ויודע הכול .לו היא לא יכולה
לספר סיפורים ולהעמיד פנים .הקוראן עזר אפוא למחנכת להציב לוורוד גבולות
ולעשות סדר .רק עכשיו יוכלו המחנכת או היועצת להתפנות ולשוחח עם וורוד
על מה שבאמת מציק לה ולנסות להבין מדוע גנבה .קודם לכן ,ללא הקוראן ,לא
הייתה אפשרות לעשות דבר.
 .2האם תמיד אפשר לחזור בתשובה?
إِﻻﱠ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﺗَﺎﺑُﻮاْ ﻣِﻦ ﺑَﻌْـﺪِ ذَﻟِﻚَ وَأَﺻْﻠَﺤُـﻮاْ ﻓَـﺈِنﱠ اﻟﻠﻪ ﻏَـﻔُﻮرٌ رﱠﺣِـﻴﻢٌ ) ﺳﻮرة آل
ﻋﻤﺮان ،آﻳﺔ (89

אך לא כן החוזרים בתשובה לאחר מכן והמתקנים את דרכם .זאת כי
אלוהים סולח ורחום )סורת בית עמרם ,פסוק (89
בִּלאל ,תלמיד כיתה ט' ,חוזר כל יום הביתה ,נכנס אל חדרו במהירות ונועל את
הדלת .הוא מבלה את כל היום בחדר ולא נותן לאמו להיכנס .אומר לה שהחדר
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נקי ושהוא יסדר אותו .אמו החלה לחשוד שמשהו אינו כשורה .היא החליטה
לבקר בבית–ספרו במפתיע ולשמוע איך הוא מתנהג בבית–הספר ומיהם חבריו.
"היום בִּלאל לא בא אל בית–הספר ולאחרונה הוא נעדר לעתים קרובות" ,אמר
לה המחנך .האם נבהלה .היא סיפרה למחנך שבִּלאל השתנה לאחרונה והוא
מתנהג מוזר .המחנך אישר את דבריה ואמר שבכיתה ,כשהוא כבר נכנס לשיעורים,
הוא עצבני ורב עם שאר התלמידים .המחנך הזהיר אותו ובִּלאל הבטיח להשתפר
אבל אין שינוי בהתנהגותו.
הוריו של בִּלאל החלו לעקוב אחריו וגילו שהוא מסתובב עם חבורת מתבגרים
מן התיכון שנכנסים לבתים בכפר וגונבים חפצי זהב וכסף ומוכרים אותם .היו
להם כל סוגי המפתחות וכן מכשירים המשמשים לפריצה .כשנכנסו לחדרו של
בִּלאל בהיעדרו מצאו שם את המכשירים וכן רכוש גנוב .ההורים התלבטו אם
לדווח למשטרה על בנם .האב קרא את בִּלאל לשיחה ופתח אותה במשפט" :אך
לא כן החוזרים בתשובה לאחר מכן והמתקנים את דרכם .זאת כי אלוהים
סולח ורחום" .לא היה עליו להוסיף עוד משום שבִּלאל החל לבכות וסיפר
להוריו את הכול.
הסבר" :טוב במאוחר מִֹלא כל עיקר" ,אומר הפתגם העממי .הוריו של בִּלאל
החלו לדאוג לו במאוחר .סביר להניח שהיו סימנים מוקדמים שאינו לומד ,שאינו
הולך לבית–הספר ,שהוא מתחבר עם נערים בעייתיים ,מתבודד בחדרו ואולי גם
יוצא בלילה מן הבית .ככל שהקשר בין ההורים לילדים קרוב יותר הסיכויים
שדבר מעין זה יקרה נמוכים יותר .על כן חשוב שהורים ישמרו על קשר עם
ילדם ,עם חבריו ועם מוריו .אין מדובר בקשר מבקר וחונק אלא בהיכרות
שנובעת מהתעניינות אמתית בחייו של הילד ורצון לעזור לו .יפה עשה האב
שהשתמש בפסוק מן הקוראן ולא פתח בצעקות ועונשים .בִּלאל חש את כאבו
של אביו ואת אכזבתו ממנו .והפסוק החשוב מן הקוראן נתן לבִּלאל תקווה שאם
ישנה את התנהגותו ייסלח לו.
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 .3מה נאמר למי שמתרשם מכוחו של הרע?

ﻗُﻞ ﻻﱠ ﻳَﺴْـﺘَﻮِي اﳋَْﺒِـﻴﺚُ وَاﻟﻄﱠﻴﱢﺐُ وَﻟَﻮْ أَﻋْﺠَـﺒَﻚَ ﻛَﺜْـﺮَةُ اﳋَْﺒِـﻴﺚِ ﻓَﺎﺗﱠـﻘُﻮاْ
اﻟﻠّﻪَ ﻳَﺎ أُوْﻟِﻲ اﻷَﻟْﺒَﺎبِ ﻟَﻌَﻠﱠﻜُﻢْ

ﺗُﻔْﻠِﺤُﻮنَ ) ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة ,آﻳﺔ (100

אמור ,הרע והטוב לא ישוו זה לזה ,ולו גם יפליאך כוחו הרב של
הרע .על כן היו יראים את אלוהים ,אתם נבוני הלב ,למען תעשו חיל
)סורת השולחן הערוך ,פסוק (100

י!סף בן השש–עשרה נוהג לצאת כל ערב לבלות עם החברים שלו .הם מסתובבים
ברחובות ,מעשנים ועושים עוד מעשים שאינם מקובלים .זה כבר את נטש חברו
הטוב ואינו מבקר אותו עוד .הוריו שאלו אותו מדוע זנח את חברו הטוב והצטרף
לחבורה החדשה .י!סף השיב שכך נוהגים רוב תלמידי הכיתה ,יוצאים בחבורה,
מסתובבים ברחובות ,מעשנים ,צוחקים וחוזרים הביתה מאוחר .החבר הטוב,
הוסיף י!סף לספר ,לא מסכים להתנהג כך .הוא נשאר בבית ,מכין שיעורים
ולעתים יוצא לצפות בסרט" .האמת היא שאני הולך עם החברים החדשים אפילו
שאני לא משוכנע במה שהם עושים .אבל אם אני נשאר עם החבר שלי ולא
מסכים לצאת אִתם הם מתחילים לצחוק עלי" ,סיפר להוריו.
הוריו של י!סף שוחחו עם היועץ החינוכי ,וזה הסביר להם שבנם נמצא בגיל
ההתבגרות ובגיל הזה הנערים והנערות מושפעים מאוד מחבריהם .הוא צייד
אותם בפסוק מן הקוראן וביקש שיסבירו לבנם שגם אם רוב הכיתה נוהגת כך
אין פירוש הדבר שזו הדרך הנכונה.
ההורים חזרו הביתה וביקשו מבנם לפתוח את הקוראן בסורת השולחן
הערוך ולקרוא את פסוק  .100י!סף קרא" :אמור ,הרע והטוב לא ישוו זה
לזה ,ולו גם יפליאך כוחו הרב של הרע .על כן היו יראים את אלוהים ,אתם
נבוני הלב ,למען תעשו חיל"" .עכשיו תגיד לנו ,י!סף ,מהי דעתך האמתית?
התנהגותו של מי נכונה לדעתך ,ואנו מבקשים ממך שתסמוך רק על עצמך".
וי!סף אמנם הודה שכוחו של הרע הפליא אותו אבל הוא יודע שאין זו הדרך
הנכונה.
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הסבר :צדק היועץ כשאמר שבגיל ההתבגרות הלחץ הקבוצתי על הפרט גדול
ונערים ונערות רבים עלולים להיות מושפעים ממנו שלא לטובה .הפסוק הקוראני
המזכיר לנו שלעתים דווקא הרע יכול להרשים אותנו מאוד מתאים ביותר למצב
זה .הנערים הולכים ומעשנים ,ייתכן שהם אומרים דברים לא מקובלים לנערות,
ייתכן שהם עושים עוד מעשים אסורים ומרגישים שהרוע מעניק להם כוח .אבל
הקוראן דורש מן הנערים והנערות שלא להתרשם מכוחו של הרע .ואכן ,י!סף
יודע בתוכו את האמת ועל כן אם יפעל על פי הקוראן יהיה נער נבון לב ויעשה
חיל.
 .4מה נאמר לילד שמצטרף לחבורת ילדים רעים?

ﺧُﺬِ اﻟْﻌَﻔْﻮَ وَأْﻣُﺮْ ﺑِﺎﻟْﻌُﺮْفِ وَأَﻋْﺮِضْ ﻋَﻦِ اﳉَْﺎﻫِﻠِﲔَ

) ﺳﻮرة اﻻﻋﺮاف  ,آﻳﺔ (199

נהג בחמלה וצווה לנהוג כראוי וסור מעל הנבערים מדעת )סורת ממרום
החומה ,פסוק (199

יום אחד התקשר אביו של י!סף ,תלמיד כיתה י' ,אל היועצת ואמר לה שהוא
חייב לדבר אִתה בנוגע לבנו .האב סיפר לה כמה הוא מודאג .י!סף אמנם עדיין
תלמיד טוב ,אבל לאחרונה הצטרף לחבורת בחורים שאינם לומדים ,מסתובבים
בכפר ומחפשים להזיק" .כל הכפר אומר לי' :למה י!סף מסתובב עם החבורה
הזאת .היא לא מתאימה לו' .ניסיתי לדבר אתו ,להדריך אותו בדרך הנכונה ,אבל
לאחרונה הוא לא מוכן לשמוע דבר .הוא אומר שהוא נהנה עם החברים האלה
ולדעתו הם אינם ילדים רעים כלל .מה שמעצבן אותי" ,הוסיף האב" ,הוא שיש
לנו שכן ,בן כיתתו של י!סף ,תלמיד למופת ,שמנסה להתקרב אל י!סף מזה זמן
וי!סף דוחה אותו ולא רוצה להתחבר אתו משום שהוא בא ממשפחה ענייה".
היועצת מיהרה להזמין את י!סף אל חדרה .היא סיפרה לו על תלונתו של
אביו .לאחר מכן פתחה את ספר הקוראן בסורת ממרום החומה ,פסוק ,199
וביקשה ממנו לקרוא בקול" :נהג בחמלה וצווה לנהוג כראוי וסור מעל
הנבערים מדעת"" .מה הבנת?" שאלה .י!סף אמר שהקוראן מצווה עליו להתרחק
מחבריו הרעים" .אבל הקוראן מצווה עליך עוד דבר ששכחת" ,אמרה לו" .מה?"
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שאל י!סף" .לרחם על השכן שלך ,שמנסה להתקרב אליך ,ולא להתרחק ממנו
משום שהוא בן למשפחה ענייה".
הסבר :אין כקוראן להטיף למידת הרחמים .הציווי החזק כל כך של הקוראן על
כולנו לרחם על האחר חוזר על עצמו שוב ושוב .אבל הקוראן מציע לי!סף גם
להתרחק מחבריו הרעים .ושתי העצות האלה עשויות לסלול לי!סף את דרכו
בחיים .הפסוק הזה יכול לשרת הורים רבים שבנם או בתם מתחברים עם חברים
לא טובים .הם יכולים להראות להם שמצד אחד ,הם לא סרים מן "הנבערים
מדעת" ומצד אחר ,לא מרחמים על החברים הטובים .רגש הרחמים הוא אחד
הרגשות האציליים הקיימים בחברה הערבית הקולקטיבית והוא מביא את הפרט
ממש להיכנס לעורו של האחר ולחוש את תחושותיו .בחברה מערבית מודרנית
אנשים לא אוהבים כל כך לרחם .הם מוכנים להבין את האחר )אמפתיה( אך לא
ממש להזדהות אתו כפי שמקובל בחברות מסורתיות.
 .5מה נאמר למי שמפיץ שמועות שקר?
ﻟِﻴُﺤِﻖﱠ اﳊَْﻖﱠ وَﻳُﺒْﻄِﻞَ اﻟْﺒَﺎﻃِﻞَ وَﻟَﻮْ ﻛَﺮِهَ اﳌُْﺠْﺮِﻣُﻮنَ )ﺳﻮرة اﻻﻧﻔﺎل ,آﻳﺔ (8
כך יקים את האמת ויסכל את ההבל ,אף אם יתעבו זאת החוטאים
)סורת המלקוח ,פסוק (8

חנין ,תלמידת כיתה ט' ,שמה לב שכל חברותיה מתרחקות ממנה והתלמידים
בכיתה נותנים בה מבטי חשדנות ומתלחשים .היא ניסתה להבין מה קרה ומדוע
כולם מתייחסים אליה כך .היא פנתה אל חברתה הטובה ,וזו סיפרה לה שהפיצו
עליה שמועה בבית–הספר שהיא גנבה שרשרת זהב מאחת מבנות הכיתה .חנין
פרצה בבכי ולא ידעה מה לעשות וכיצד לנהוג .לבסוף פנתה אל המחנכת
וסיפרה לה על השמועות וטענה שמישהו רוצה להכפיש את שמה אבל היא לא
יודעת למה .המחנכת ביקשה מחנין להירגע ולשמור על איפוק עד שהעניין
יובהר והאמת תתגלה .ואם היא בטוחה שלא עשתה כלום מוטב שלא תתייחס
לשמועות.
המחנכת הזמינה את התלמידה שטענה שחנין גנבה ממנה את השרשרת.
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התלמידה סיפרה למחנכת שבמהלך שיעור ספורט היא גילתה פתאום שהשרשרת
איננה בתיק .היא חשדה בחנין משום שזו עמדה בקרבת התיק שלה .המחנכת
שאלה את התלמידה היכן היה התיק .התלמידה סיפרה שהתיק היה ברחבת
בית–הספר ,מתחת לעץ הרימונים .המחנכת ביקשה מן התלמידה שתתלווה אליה
כדי שיערכו חיפוש מתחת לעץ ,אולי נפלה השרשרת וחנין אינה אשמה .התלמידה
התנגדה וטענה שכבר חיפשה שם ולא מצאה דבר .היא שבה והאשימה את חנין.
הפעם חשדה המחנכת שמשהו אינו כשורה .היא חקרה את התלמידה ביסודיות
וגם את כמה מחברותיה ועד מהרה התברר העניין :התלמידה המאשימה אוהבת
את אחד הבנים בכיתה שהוא החבר של חנין והיא מקנאה בה .כך רצתה לנקום
בחנין ולהרחיק ממנה את כולם ,גם את החבר ,בעזרת הפצת שמועות.
המחנכת נזפה בתלמידה והזמינה את חנין לשיחה וסיפרה לה שהאמת יצאה
לאור והוכח שהיא חפה מפשע .היא הוסיפה ואמרה לשתי הבנות שכשיש אמונה
באלוהים האמת תמיד בסוף יוצאת לאור כפי שכתוב בקוראן" :כך יקים את
האמת ויסכל את ההבל ,אף אם יתעבו זאת החוטאים".
הסבר :שמועות שקר מופצות על אנשים לעתים קרובות ויש להיזהר מכך מאוד.
אנשים שיש להם עניין לפגוע במישהו מפיצים עליו כל מיני סיפורים וחצאי
אמִתות .היו מקרים למשל שבנות נרצחו על רקע חילול כבוד המשפחה ואחר כך
התברר שלא היו דברים מעולם .הקוראן מצווה עלינו שוב ושוב לדבוק באמת,
לא להפיץ שקרים ולא להאמין בהם אם אינם נתמכים בבסיס עובדתי מוצק.
ומפיצי השקרים ראויים לעונש כבד .יפה נהגה המחנכת שחקרה את המקרה עד
שגילתה את האמת והציגה אותה לעין כול ,משום שלאחר שחנין סבלה כל כך
היא ראויה שהצדק שלה יצא לאור וכולם ידעו שהיא חפה מפשע.
האמת היא שהפצת השמועות פוגעת קשה בכל החברה .היא גורמת לאנשים
להאמין בדברים שקריים ולא באמת ועל כן היא מחלישה את החברה עד מאוד.
כך כל אדם עלול לפחד מרעהו שיפיץ עליו שמועה כאילו אין אמת ,אין דין ואין
דיין וכל אחד הוא בן ערובה בידי חברו .והנה בא הקוראן ומזהיר אותנו שוב
ושוב שעלינו לדבוק בערך הקדוש הנקרא "אמת".
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 .6מה נאמר למי שגנב מקופת צדקה?

إِﻧﱠﻤَـﺎ اﻟﺼﱠﺪَﻗَـﺎتُ ﻟِﻠْﻔُﻘَـﺮَاء وَاﳌَْﺴَﺎﻛِﲔِ وَاﻟْﻌَـﺎﻣِﻠِﲔَ ﻋَﻠَﻴْـﻬَﺎ وَاﳌُْﺆَﻟﱠﻔَـﺔِ ﻗُﻠُﻮﺑُﻬُﻢْ
وَﻓِﻲ اﻟﺮﱢﻗَـﺎبِ وَاﻟْﻐَﺎرِﻣِﲔَ وَﻓِﻲ ﺳَـﺒِﻴﻞِ اﻟﻠّـﻪِ وَاﺑْﻦِ اﻟﺴﱠﺒِـﻴﻞِ ﻓَﺮِﻳﻀَـﺔً ﻣﱢﻦَ اﻟﻠّﻪِ
وَاﻟﻠّﻪُ ﻋَﻠِﻴﻢٌ ﺣَﻜِﻴﻢٌ ) ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ  ,آﻳﺔ (60

כספי הצדקה נועדו רק לעניים ולנזקקים ולמופקדים עליהם ,ולאשר
יש לקרב את לבו ,ולשחרור עבדים ,ולכורעים תחת נטל החובות,
ולמען אלוהים ,ולהלך בדרכים .כך ציווה אלוהים ,ואלוהים יודע
וחכם )סורת ההצהרה ,פסוק (60
אחמד הוא אחד המורים המובילים בבית–הספר בכל הנוגע ליוזמות בעניינים
חינוכיים .הפעם יזם איסוף כסף כדי לעזור למשפחות רבות של תלמידים שידם
אינה משגת לקנות מחברות וספרי לימוד לילדיהן .הוא הסביר לתלמידים את
חשיבות העניין ושיתף אותם באיסוף התרומות והם נענו לו בהתלהבות .התלמידים
עברו בין משפחות הכפר וכל אחד תרם כפי יכולתו.
אסי ,ילד חרוץ ,לא נח לרגע ואסף סכום כסף גדול .הוא התגאה בכך לפני
חבריו .פאדי ,שנכח במקום ,סיפר זאת לאחיו הגדול ,וזה ביקש לשמוע על כך
עוד פרטים .בערב ניסה אחיו הגדול של פאדי לשכנע את פאדי שייקח את הכסף
מאסי מבלי שאף אחד ידע .אם יעשה כן ייתן לו אחיו את הטלפון הנייד הישן
שלו .באחת ההפסקות ניסה פאדי לגנוב את הכסף מתיקו של אסי אבל העניין
התגלה וסופר למחנך .הוא הזמין לשיחה את פאדי ואת אחיו והסביר להם את
חומרת מעשיהם" .הניסיון לגנוב את הכסף מחבר אין פירושו רק בגידה בחבר",
הסביר להם" .חמור מכך :הכסף מיועד לאנשים שזקוקים לו ובהם יתומים שאין
להם הורים שיקנו להם טלפון נייד כמו שיש לכם" .לסיום הקריא להם המחנך
את פסוק  60מסורת ההצהרה" :כספי הצדקה נועדו רק לעניים ולנזקקים
ולמופקדים עליהם ,ולאשר יש לקרב את לבו ,ולשחרור עבדים ,ולכורעים
תחת נטל החובות ,ולמען אלוהים ,ולהלך בדרכים .כך ציווה אלוהים ,ואלוהים
יודע וחכם".
לא היה צורך להוסיף דבר .פאדי ואחיו התביישו מאוד.
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הסבר :אין כמו הקוראן לחזק את התחושה של אחריות הדדית .איסוף הכסף
מיועד לכל הנזקקים בקהילה ובהם גם ההלך בדרכים שאינו בן המקום .זוהי
רוחו של הקוראן — דאגה לאחר ולחלש גם אם אינו בן משפחה או קרוב .ברוח
זו נהג אחמד המורה ,שאסף כסף למען תלמידים נזקקים ,וברוח זו שיתפו אתו
תלמידיו פעולה .המחנך נזף בפאדי ובאחיו לא רק על הגנבה אלא יותר מזה —
על הפגיעה ברוח האחריות ההדדית והדאגה לחלש .הוא ציטט לפניהם את
הפסוק המתאים מן הקוראן ,המלמד אותם שהם גם פועלים בניגוד להוראותיו
של הקוראן .ייתכן שטוב היה עושה המחנך אילו הטיל עליהם משימה חינוכית
של דאגה לחלש .עזרה בלימודים לאלה שקשה להם למשל או איסוף תרומות
נוסף וכדומה.
 .7כיצד נחזיר למוטב ילד שגנב?

أَﻟَﻢْ ﻳَﻌْﻠَﻤُـﻮاْ أَنﱠ اﻟﻠّﻪَ ﻫُﻮَ ﻳَﻘْـﺒَﻞُ اﻟﺘﱠـﻮْﺑَﺔَ ﻋَﻦْ ﻋِـﺒَـﺎدِهِ وَﻳَﺄْﺧُﺬُ اﻟـﺼﱠﺪَﻗَـﺎتِ وَأَنﱠ
اﻟﻠّﻪَ ﻫُﻮَ اﻟﺘﱠﻮﱠابُ اﻟﺮﱠﺣِﻴﻢُ ) ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ  ,آﻳﺔ (104

האם אינם יודעים כי אלוהים מקבל אליו את עבדיו החוזרים בתשובה
ומקבל את הצדקה ,וכי אלוהים רוצה בתשובת עבדיו ורחום? )סורת
ההצהרה ,פסוק (104

אמו של עאמר ,תלמיד כיתה ה' ,שמה לב בשבוע האחרון שחל שינוי בהתנהגות
של בנה .היא פנתה אל המחנך וביקשה ממנו שיבדוק אם משהו מפריע לעאמר
בבית–הספר .היא סיפרה למחנך שעאמר מתנהג באופן מוזר .למשל ,כשהוא
שוכב במיטתו הוא מכסה את ראשו בשמיכה כאילו הוא מסתתר ,הוא מסרב
ללכת לבדו אל סבתו ועוד.
מחנך הכיתה הזמין את עאמר לשיחה ,ומן השיחה הבין שעאמר היה שותף
בגנבת הכסף המיועד לטיול השנתי מתיקו של התלמיד שאסף את הכסף .בשיחה
נוספת גילה עאמר למחנך ששותפו לגנבה דורש ממנו לשמור את העניין בסוד
אחרת יחטיף לו מכות .עכשיו עאמר ממש רועד בזמן השיחה .הוא מפחד
שהמנהל יזרוק אותו מבית–הספר ואלוהים לא יסלח לו על המעשה משום שהורי
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התלמידים עבדו קשה כדי לתת לילדיהם כסף לטיול .המחנך הסביר לעאמר את
הטעות שעשה .הוא הטיל עליו לבצע עבודות למיניהן לטובת הכלל בבית–הספר
כדי לכפר על מעשיו .אבל המחנך גם הוסיף ואמר שאם אדם עושה טעות
ומתחרט עליה ,אלוהים סולח לו ,כפי שכתוב בסורת ההצהרה ,פסוק :104
"האם אינם יודעים כי אלוהים מקבל אליו את עבדיו החוזרים בתשובה
ומקבל את הצדקה ,וכי אלוהים רוצה בתשובת עבדיו ורחום?" עמאר הבין
את חומרת מעשיו ,ועם זאת חש הקלה משום שהבין שאלוהים יסלח לו.
הסבר :נושא העונש והסליחה דורש איזון .אנו רוצים שעאמר יבין את חומרת
מעשיו אבל אם יפחד מאוד לא נשיג את מטרתנו .עאמר צריך להימנע מגנבה לא
כתוצאה מפחד אלא כתוצאה מהבנה שהמעשה הזה פוגע באחר .אם עאמר לא
יגנוב רק משום שהוא מפחד ,ייתכן שברגע שיחשוב שאיש לא רואה אותו הוא
ינסה לגנוב .על כן הפחד אינו מחנך טוב .ההבדל בין ילד שלא גונב כתוצאה
מפחד ובין ילד שלא גונב משום שהוא לא מוכן לעשות מעשה כזה לאחר הוא
גדול מאוד .הראשון מונע על ידי החוץ והשני מונע על ידי הפנים .אנו מעדיפים
חינוך מופנם שהולך עם הילד לכל מקום ולא תלוי בסביבה ,שעלולה להשתנות.
לאחר שעאמר כבר גנב הוא צריך להיענש בעונש חינוכי .כלומר על התגובה
להיות הולמת את המעשה ומתקנת אותו .למשל ,עבודה למען הקהילה כדי לתקן
את הנזק שעשה לקהילה או פיצוי כספי למי שגנב ממנו את כספו .חשוב שיהיה
ברור הקשר בין מעשהו של עאמר ובין עונשו כדי שיקל על עאמר להפנים כללי
התנהגות חדשים .חשוב לא פחות לתת לעאמר תקווה ,כלומר סליחה שתאפשר
לו לתקן את דרכיו .ללא סליחה ומחילה גם אין לעאמר סיבה לשפר את
התנהגותו .וכאן מראה לנו הקוראן את גדולתו.
 .8ילד שהפלילו אותו בגנבה ,מה עליו לעשות?

إِنﱠ اﻟﻠّﻪَ ﻳَﺄْﻣُﺮُﻛُﻢْ أَن ﺗُـﺆدﱡواْ اﻷَﻣَﺎﻧَﺎتِ إِﻟَﻰ أَﻫْﻠِﻬَﺎ وَإِذَا ﺣَﻜَﻤْـﺘُﻢ ﺑَﻴْﻦَ اﻟﻨﱠﺎسِ
أَن ﺗَﺤْﻜُﻤُﻮاْ ﺑِﺎﻟْﻌَﺪْلِ إِنﱠ اﻟﻠّﻪَ ﻧِﻌِﻤﱠـﺎ ﻳَﻌِﻈُﻜُﻢ ﺑِﻪِ إِنﱠ اﻟﻠّﻪَ ﻛَﺎنَ ﺳَﻤِـﻴﻌًﺎ ﺑَﺼِـﻴﺮًا
) ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ،آﻳﺔ (58
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אלוהים מצווה עליכם להשיב כל פיקדון לבעליו ולשפוט בין האנשים
משפט צדק .מה נאים הדברים שאלוהים דורש מכם ,ואלוהים שומע
ומבחין )סורת הנשים ,פסוק (58
מזה כשבועיים שעלי ,תלמיד כיתה ו' ,מתנהג באופן מוזר בבית–הספר וגם
בבית .כמעט הפסיק לדבר וכל בוקר הוא מתלונן שיש לו כאבי בטן חזקים
ואומר שהוא לא רוצה ללכת לבית–הספר .הוא לא מסביר דבר .כשמכריחים
אותו ללכת לבית–הספר הוא בוכה .לאחרונה הוא גם מתלונן שהוא לא יכול
לקום מן המיטה ולעמוד על רגליו .כשאמו הניחה לו להישאר בבית הוא קם
לאחר כשעה והסתובב בבית כאילו לא קרה דבר .כשהיא רוצה לצאת מן הבית
הוא נצמד אליה ,מבקש שלא תשאיר אותו לבד ולא יוצא לשחק עם חבריו.
כשעלי בא אל בית–הספר הוא מתחיל להתלונן על כאבי בטן לאחר השיעור
השלישי .ואז מתקשרים אל אמו ,והיא באה לקחת אותו הביתה .רואים עליו
שהוא פוחד ,אומרת המחנכת .בלילה שעבר ,סיפרה האם למחנכת ,התעורר
כשהוא רועד ובוכה וגופו רטוב מזיעה .הוא חיבק את אמו ולא נתן לה לשוב אל
מיטתה .רצה שתישן לידו.
המחנכת החליטה להזמין את עלי לשיחה ולברר מה עומד מאחורי השינוי
החריף בהתנהגותו .היא הבטיחה לילד שהיא רוצה בטובתו והיא תעזור לו ואין
לו סיבה לחשוש משום דבר משום שכל צוות בית–הספר רוצה בטובתו .ואז
סיפר עלי איך חבריו גונבים דברים מתלמידים ומחביאים את החפצים בתיק
שלו .ביציאה מבית–הספר הם לוקחים מתיקו את החפצים .הם גם איימו עליו
שאם יספר ינקמו בו.
המחנכת הביטה בעלי היושב מולה כשהוא מפוחד כולו ואמרה לו" :ראשית,
אתה בחור אמיץ שסיפרת את האמת .כל הכבוד לך .ועכשיו אני רוצה להקריא
לך פסוק חשוב מהקוראן" .המחנכת פתחה את סורת הנשים ,פסוק  ,58והקריאה:
"אלוהים מצווה עליכם להשיב כל פיקדון לבעליו ולשפוט בין האנשים
משפט צדק"" .אם פיקדון יש להחזיר ,מה תגיד ,עלי ,על גנבה?" שאלה.
"בפעם הבאה אני לא אפחד" ,אמר עלי" .לא אסכים שיכניסו לתיק שלי שום
דבר ואם יכניסו אני אחזיר את זה למי שגנבו ממנו כמו שכתוב בקוראן"" .יפה,
עלי" ,אמרה המחנכת" .בקוראן באמת כתוב במקומות רבים שמי שאומר את
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האמת אלוהים ישמור עליו ושהוא לא צריך לפחד" .ועכשיו קראה המחנכת
לחבריו של עלי...
הסבר :ילדים רבים בכיתה שבויים בפחדים מפני הילדים החזקים והאלימים .כל
כך חשוב שאנו המורים נגן עליהם ,משום שלא לשם כך הקימו את בית–הספר,
לא כדי שילדים אלימים ינצלו ילדים חלשים מהם .הילדים באים אל בית–הספר
ללמוד וכשמפחדים אי–אפשר ללמוד .חשוב מאוד שהמורה עצמו לא ייכנע
לפחדים שלו ,משום שאם ייכנע לאלימות באופן כלשהו וייתן זכויות יתר לילד
האלים הרי לעולם לא יוכל לומר עוד לתלמידיו שהאלימות לא משתלמת .וכל
הילדים ילמדו שחוק הג'ונגל הוא החוק והחזק מנצח .לכן בכל פעם שמורה חש
שמרחף איום כלשהו בכיתה ,עליו לפעול מיד להסיר איום זה .במקרים קיצוניים,
כשהמורה חש שאינו יכול להשתלט על המצב בעצמו ,אפשר להזמין משטרה או
כל סמכות חיצונית אחרת שיכולה להשליט סדר .דבר אחד אסור :להתעלם מן
האלימות כאילו לא ראינו וכאילו דבר לא קרה.
 .9כיצד מחזירים אדם למוטב מבלי לפגוע בו?

وَﻳَﺎ ﻗَﻮْمِ أَوْﻓُﻮاْ اﳌِْﻜْﻴَﺎلَ وَاﳌِْﻴﺰَانَ ﺑِﺎﻟْﻘِﺴْﻂِ وَﻻَ ﺗَﺒْﺨَﺴُﻮاْ اﻟﻨﱠﺎسَ أَﺷْﻴَﺎءﻫُﻢْ
وَﻻَ ﺗَﻌْﺜَﻮْاْ ﻓِﻲ اﻷَرْضِ ﻣُﻔْﺴِﺪِﻳﻦَ ) ﺳﻮرة ﻫﻮد ,آﻳﺔ (85

בני עמי ,מדדו את מלוא המידה ושמרו על מאזני צדק ,ואל תפחיתו
לאנשים מן המגיע להם ,ואל תחמסו את הארץ )סורת הוד ,פסוק (85
עלי הוא בעל המכולת היחידה בכפר ועל כן הכול קונים אצלו .אנשי הכפר החלו
לחוש שעלי לא שוקל את הסחורה בהגינות .במכולות אחרות הם מקבלים יותר
בעבור אותו הסכום .על כן הם פנו אל שייח' הכפר .השייח' הסביר להם שאסור
לשפוט את האיש מבלי שיהיו להם הוכחות ברורות לכך שהוא מרמה והבטיח
לבדוק את הנושא.
יום אחד ניגש השייח' אל המכולת וקנה מצרכים ,ובדרך אגב שוחח עם עלי
על כך שאסור לרמות בשקילה משום שדת האסלאם וכל שאר הדתות אוסרות
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מעשים אלה" .מי שמרמה" ,אמר השייח'" ,בסופו של דבר מפסיד הכול" .השייח
דיבר באופן כללי ולא הפנה את דבריו אל עלי עצמו ושילב בדבריו פסוק מן
הקוראן" :בני עמי ,מדדו את מלוא המידה ושמרו על מאזני צדק ,ואל
תפחיתו לאנשים מן המגיע להם ,ואל תחמסו את הארץ" .לאחר יומיים ניגש
עלי אל השייח' והתוודה שהוא נהג לרמות בשקילה" .הדברים שאמרת נגעו
במצפון שלי" ,אמר לשייח'" .אנא ,אמור לי ,מה עלי לעשות כדי לכפר על
מעשי?" עלי הוסיף והודה לשייח' על שלא פגע בו אף שידע על מעשיו.
הסבר :חוכמתו של השייח' נוגעת ללב .אילו בא אל עלי וסיפר לו את מה
שאומרים עליו או שהיה תופס אותו בשעת מעשה היה עלי מרגיש שעליו
להתגונן והיה מתקשה להודות .הוא היה מעלה את כל התירוצים בעולם וטוב לא
היה יוצא מזה .אבל השייח' רמז לעלי שהוא יודע מבלי לפגוע בו .וכך העניק
לעלי את האפשרות לבוא בעצמו ולספר את האמת ולבקש סליחה .חוכמת חיים
זו שום בית–ספר לא מלמד חוץ מבית–הספר של החיים .גם עלי וגם השייח'
יודעים אמת אחת — שעלי גונב באמצעות משקל לא הוגן .ואולם לומר זאת
במפורש מותר רק לעלי ,כל אחד אחר אם יאמר את הדברים יפגע בו קשות.
וכך לימד אותנו הקוראן לרדוף צדק ולשמור עליו ,והשייח' הוסיף בחוכמתו
כיצד יש להעביר מסר חשוב זה לאנשים.
 .10מה נאמר למי שמאמין בכל מיני שמועות מבלי לסמוך על עצמו?

وَﻛَﺬَﻟِﻚَ أَﻧﺰَﻟْﻨَﺎهُ ﺣُﻜْﻤـﺎً ﻋَﺮَﺑِﻴّﺎً وَﻟَﺌِﻦِ اﺗﱠﺒَﻌْﺖَ أَﻫْﻮَاءﻫُﻢ ﺑَﻌْـﺪَ ﻣَﺎ ﺟَﺎءكَ ﻣِﻦَ
اﻟْﻌِﻠْﻢِ ﻣَﺎ ﻟَﻚَ ﻣِﻦَ اﻟﻠّﻪِ ﻣِﻦ وَﻟِﻲﱟ وَﻻَ وَاقٍ )ﺳﻮرة اﻟﺮﻋﺪ ,آﻳﺔ (37
כך הורדנוהו ממרומים :חוכמת משפט בלשון ערבית .אם תנהה אחר
משוגות לבם לאחר כל הדעת שהוענקה לך ,לא יקום לך מגן ולא
שומר מפני אלוהים )סורת הרעם ,פסוק (37
מורה אחד הצליח להסית את מנהל בית–הספר נגד מורה אחר .הוא סיפר לו כל
מיני סיפורים על המורה הזה שלא היו ולא נבראו ,והמנהל החל להציק לאותו
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מורה ,שהיה איש מקצוע מסור ומשקיע .עם הזמן גברו הצקותיו של המנהל
למורה והוא ממש מירר את חייו .כששוב לא יכול המורה הטוב לסבול את
ההצקות פנה אל המנהל ושאל אותו למה הוא מתייחס אליו כך אף על פי שהוא
עושה את עבודתו בנאמנות ובמסירות .המנהל פרשׂ לפניו את כל הסיפורים
ששמע על אודותיו מן המורה המסכסך .השיב לו המורה הטוב" :אתה ,כבוד
המנהל ,אדם מלומד ובעל מעמד .איך אתה נגרר אחרי סיפורים כאלה אף
שמעולם לא ראית אותי מתנהג באופן לא נאות?" אבל המנהל בשלו ,מתעקש
וממשיך להאמין בסיפורים ומסרב להשתכנע .ואז פנה אליו המורה הטוב ואמר
לו שאלוהים יודע את האמת ומצפה ממנו שלא להיגרר אחר סיפורים כאלה ,כפי
שכתוב" :כך הורדנוהו ממרומים :חוכמת משפט בלשון ערבית .אם תנהה
אחר משוגות לבם לאחר כל הדעת שהוענקה לך ,לא יקום לך מגן ולא שומר
מפני אלוהים".
הסבר :פעמים כה רבות מושפעים אנשים מסיפורים ואינם מנסים לברר את
האמת .פעמים רבות עוד יותר מפיצים אנשים סיפורים שקריים על אחרים כדי
לפגוע בהם .מפיץ סיפורי השווא ראוי לעונש חמור משום שהוא יכול להביא
לידי פגיעה קשה ואפילו רצח של אדם )למשל כאשר הוא מפיץ שמועה על
בחורה שמחללת את כבוד המשפחה( .אבל גם מי ש"קונה" את הסיפורים האלה
מבלי לבדוק את אמתותם ראוי לעונש משום שהוא נותן את ידו לפשע ומן
הסתם ימשיך ויעביר את השמועות הלאה .יפה נהג המורה הטוב שהזכיר למנהל
שהקוראן מצווה עלינו שלא לנהות אחר סיפורי שווא ,משום שהאל העניק לנו
חוכמה ועלינו להשתמש בה .ציווי זה חיוני כדי לקיים חברה בריאה ולא כזו
השופעת שמועות וסיפורי מעשיות.
 .11מה נאמר לילד שחבריו מעתיקים במבחנים ולכן מקבלים ציונים גבוהים
ממנו?

وَﻟَﻮْ ﻳُـﺆَاﺧِـ ـﺬُ اﻟـﻠّﻪُ اﻟـﻨﱠﺎسَ ﺑِﻈُـﻠْﻤِ ـ ـﻬِﻢ ﻣﱠـ ــﺎ ﺗَﺮَكَ ﻋَـﻠَﻴْ ـ ـﻬَـ ــﺎ ﻣِﻦ دَآﺑﱠﺔٍ وَﻟَـﻜِﻦ
ﻳُﺆَﺧﱢـﺮُﻫُﻢْ إﻟَﻰ أَﺟَﻞٍ ﻣﱡـﺴَﻤًّـﻰ ﻓَﺈِذَا ﺟَـﺎء أَﺟَﻠُﻬُﻢْ ﻻَ ﻳَﺴْـﺘَـﺄْﺧِـﺮُونَ ﺳَﺎﻋَـﺔً وَﻻَ
ﻳَﺴْﺘَﻘْﺪِﻣُﻮنَ ) ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ  ,آﻳﺔ (61
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אילו היה אלוהים דן את האנשים לכף חובה כי היו בני עוולה ,לא
היה מותיר על פני האדמה כל יצור ,ואולם הוא דוחה את דינם לזמן
קצוב ,ובהגיע זמנם ,לא יוכלו לדחותו אף בשעה ,ולא להקדימו )סורת
הדבורה ,פסוק (61

חסן נכנס אל חדרה של היועצת והוא כעוס ועצבני מאוד .הוא התקשה להירגע.
היועצת ביקשה ממנו שישב וינשום עמוק ,ורק לאחר מכן יספר לה מה מרגיז
אותו ומה מפריע לו כל כך" .כל פעם שיש מבחן" ,סיפר חסן" ,אני לומד הרבה
ומשקיע ככל יכולתי .ואמנם אני מצליח לא רע"" .אז מה הבעיה?" שאלה אותו
היועצת" .יש תלמיד אחד בכיתה שלי" ,המשיך חסן" ,שלא קורא ולא לומד
כלום אבל יש לו שיטות העתקה מתוחכמות שהמורים לא עולים עליהן .ולכן
הוא מקבל ציונים גבוהים ממני .וכך אני מתאמץ מאוד ומשקיע הכול ,והוא,
מבלי להזיע מקבל ציונים גבוהים משלי" .היועצת הרגיעה אותו והציעה לו
להמשיך בדרכו הטובה" .כל אחד יבואו יומו" ,אמרה לחסן וביקשה ממנו לקרוא
מסורת הדבורה את פסוק " :61אילו היה אלוהים דן את האנשים לכף חובה
כי היו בני עוולה ,לא היה מותיר על פני האדמה כל יצור ,ואולם הוא דוחה
את דינם לזמן קצוב ,ובהגיע זמנם ,לא יוכלו לדחותו אף בשעה ,ולא
להקדימו"" .אתה מבין מה אומר הפסוק הזה?" שאלה את חסן" .הוא אומר
שבסוף הוא ייתפס ויצטער על כל מעשיו" ,השיב .והיועצת הנהנה בהסכמה.
הסבר :כדאי לעודד ילדים שלא להעתיק לא רק משום שבסוף הם עלולים
להיתפס אלא בעיקר משום שהם אמורים ליהנות מן הלימודים וללמוד מתוך
עניין פנימי שלהם .זהו הדבר החשוב שהולך לאיבוד כשמעתיקים ולא לומדים.
אנו לא רוצים שילד ילמד רק מתוך פחד שאם יעתיק הוא עלול להיתפס .אנו
רוצים שהוא ילמד מתוך הנאה ורצון להבין ולדעת .אנו רוצים שילד ילמד לא
רק בשביל הציונים אלא גם בשביל עצמו .אם יעתיק לא ידע את החומר וזה
ודאי הפסד משום שמקצועות רבים מרחיבים את אופקיו של הילד ופותחים את
ראשו ומכשירים אותו להיות מבוגר מוצלח יותר בחברה .אבל אנו אומרים לו
יותר מזה :אם לא ילמד לא רק שלא ידע ,הוא גם יפסיד את ההנאה מעצם
הלימוד ,ההתמודדות עם נושאים חדשים והבנתם .כדי שילדים יצליחו בלימודיהם
146

פרק ד :מעשים לא ישרים

הלימוד חייב להיות פנימי ולא חיצוני והילד צריך ללמוד מתוך עניין אישי יותר
מאשר מתוך שאיפה לַרצות את ההורה או המורה .מי שלומד כדי לרצות מחקה,
מעתיק ומשנן וחושב פחות באופן עצמאי .היועצת הסתפקה בכך שהתייחסה
לעונש שהתלמיד המעתיק לא יוכל לחמוק ממנו כפי שכתוב בקוראן .ואולם היא
שכחה לומר לחסן שהוא כבר הרוויח הרבה מאופן הלמידה שלו — הוא נהנה
יותר מלימודיו ומוכיח לעצמו שהוא יכול בכל פעם מחדש .פסוקים כאלה
הנוגעים לקבלת אחריות אישית יש רבים בקוראן.
 .12מה נאמר למי שעושה פרוטקציה?

وَأَوْﻓُ ــﻮا اﻟْﻜَﻴْـﻞَ إِذا ﻛِﻠْﺘُـﻢْ وَزِﻧُﻮاْ ﺑِﺎﻟﻘِـ ـﺴْـﻄَﺎسِ اﳌُْﺴْـ ـﺘَـ ـﻘِ ــﻴﻢِ ذَﻟِﻚَ ﺧَـ ـﻴْـ ـﺮٌ
وَأَﺣْﺴَﻦُ ﺗَﺄْوِﻳﻼً ) ﺳﻮرة اﻻﺳﺮاء  ,آﻳﺔ (35

מדדו את מלוא המידה ,ושקלו במאזניים כשרים .טוב הדבר ומשתלם
יותר )סורת המסע הלילי ,פסוק (35
סמירה ,בת חמש–עשרה ,תלמידת כיתה ט' ,נחשבת לתלמידה חכמה וחרוצה
המקובלת על התלמידים והמורים כאחד .לחדרה של היועצת היא הגיעה כשהיא
נאנחת ובוכה.
יועצת :תנוחי ,תבכי אם זה עושה לך טוב ואחר כך נדבר .אל תדאגי ,יהיה
בסדר.
סמירה :הייתי עכשיו בשיעור אנגלית שאני מאוד אוהבת .במהלך השיעור
התפתחה קטטה בין הבנות בקשר לשיעור מתמטיקה .המורה למתמטיקה
קלטה שכמה בנות העתיקו בבחינה .היו להן תשובות זהות וגם שגיאות
זהות .אני יושבת ליד אחת הבנות שהשתתפו בקטטה .המורה לאנגלית
ראה את הבלגן וזרק חמש בנות החוצה .אבל את בתו של המנהל הוא
לא זרק החוצה אף שהיא הובילה את הקטטה .אני לא הייתי מעורבת לא
בקטטה ולא בהעתקה .פשוט לא הייתי קשורה לעניין .אמרתי למורה
שאני לא מעורבת ושהוא מוציא אותי בגלל מעשה שבכלל לא עשיתי...
הוא צעק" ,תסתלקי מכאן במהירות! אני רוצה להמשיך בשיעור".
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יועצת:
סמירה:
יועצת:
סמירה:
יועצת:

אפילו הבנות שהוצאו אמרו שאני בכלל לא הייתי מעורבת .כואב לי
מאוד אופן ההתייחסות שלו אלי ולכן באתי להתייעץ אתך.
אל תדאגי .אני תמיד אהיה לצדך ואכוון אותך בכל מה שתבקשי.
אבל אני מפחדת שהוא יכעס עלי בגלל שפניתי אלייך.
אל תדאגי ,אני אטפל בנושא.
אבל אני מפחדת.
אל תפחדי ,תסמכי עלי.

היועצת הזמינה את המורה לשיחה .היא אמרה לו שלא קראה לו כדי להטיף
לו מוסר ,אלא כדי לספר לו שנעשה עוול לסמירה והיא מרגישה מאוד מסכנה
ופגועה .וחוץ מזה ,העובדה שלא הוציא מן הכיתה את בתו של המנהל עוררה
תחושה של הפליה וקיפוח בין הבנות .היא הציעה למורה להזמין לשיחה את
סמירה ולשוחח אִתה בעדינות ,גם מפני שהיא מתבגרת ורגישה וגם מפני שהיא
נפגעה מאוד" .היא תלמידה טובה וחכמה ואנחנו רוצים להשקיע בה עוד ועוד
כדי שתהיה עוד יותר נפלאה" ,אמרה למורה" .והכי חשוב ,אל תשכח את ציווי
הקוראן' :מדדו את מלוא המידה ,ושקלו במאזניים כשרים .טוב הדבר ומשתלם
יותר'".
הסבר :ליועצת היה ברור מיד שסמירה דוברת אמת והיא נענשה על לא עוול
בכפה .היא ביקשה מסמירה שתסמוך עליה שהיא תסדר בעבורה את העניינים.
היועצת קיבלה על עצמה סיכון מסוים ,משום שלא תמיד יועץ או מחנך או מורה
יכולים לסדר לתלמיד את העניינים .ומה הייתה עושה היועצת לולא קיבל המורה
לאנגלית את גרסתה של סמירה? יש להיזהר אפוא בהבטחות .היועצת הזמינה
את המורה לאנגלית ואמרה לו שהיא לא רוצה להטיף לו מוסר אך לאמתו של
דבר היא הטיפה לו מוסר ועוד בעזרת הקוראן .איננו יודעים כיצד הגיב המורה.
נקווה שיש לו די ביטחון עצמי להודות בטעותו כפי שמצווה הקוראן וגם לקבל
את הנחיית הקוראן לנהוג בצדק .יפה נהגה היועצת שהציעה למורה לשוחח
בעדינות עם סמירה כדי שהוא יהיה זה שיעזור לה להתפתח ולהתקדם.
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 .13האם דרך הישר משתלמת?

ﻗُﻞ ﻻﱠ ﻳَﺴْﺘَﻮِي اﳋَْﺒِﻴﺚُ وَاﻟﻄﱠﻴﱢﺐُ وَﻟَﻮْ أَﻋْﺠَـﺒَﻚَ ﻛَﺜْﺮَةُ اﳋَْﺒِﻴﺚِ ﻓَﺎﺗﱠﻘُﻮاْ اﻟﻠّﻪَ
ﻳَﺎ أُوْﻟِﻲ اﻷَﻟْﺒَﺎبِ ﻟَﻌَﻠﱠﻜُﻢْ ﺗُﻔْﻠِﺤُﻮنَ )ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة ,آﻳﺔ (100

אמור ,הרע והטוב לא ישוו זה לזה ,ולו גם יפליאך כוחו הרב של
הרע .על כן היו יראים את אלוהים ,אתם נבוני הלב ,למען תעשו חיל
)סורת השולחן הערוך ,פסוק (100

עלי ,תלמיד כיתה י"א ,מתווכח עם אביו כל הזמן" .למה אנו לא עשירים כמו
משפחות אחרות בכפר?" הוא שואל את אביו בכעס" .הם סוחרי סמים וכולם
נותנים להם כבוד .תראה איזה מכוניות יש להם ובאיזה בתים הם גרים ולנו אין
כלום .אף אחד לא מעניש אותם" ,מוסיף עלי" .להפך ,אלוהים נותן להם הכול:
ילדים בריאים ,משפחה מאושרת והרבה רכוש".
אביו של עלי נבהל מדברי בנו .רק בכיתה י"א וכבר מדבר כך?! הוא ניסה
לשכנע אותו שהאנשים האלה לא הולכים בדרך הנכונה ויום יבוא והם יתחרטו
על מעשיהם .הוא פנה אל מחנך הכיתה בבקשת עזרה .המחנך הזמין את עלי
והקריא לו את פסוק  100מסורת השולחן הערוך'" :אמור ,הרע והטוב לא
ישוו זה לזה ,ולו גם יפליאך כוחו הרב של הרע .על כן היו יראים את
אלוהים ,אתם נבוני הלב ,למען תעשו חיל' .עלי ,עליך להבין שאנשים טובים
ואנשים רעים אינם שווים בפני אלוהים והסוף שלהם שונה" ,הסביר לו המחנך.
ועלי הקשיב והבין.
הסבר :עלי מקנא במשפחות העשירות .לא קשה להבין אותו .הוא רואה כמה
קשה לאביו ולאמו לפרנס את המשפחה ביושר וכמה הם עובדים קשה והנה
לאנשים אחרים יש דרכים קלות להרוויח כסף ועוד הם זוכים לכבוד מסביבתם.
היה קשה לאביו של עלי להסביר לבנו מדוע משתלם להיות ישר אבל כשנפתח
ספר הקוראן ונמצא שם כתוב "הרע והטוב לא ישוו זה לזה" ,והרי עלי יודע
מיהם הטובים ומיהם הרעים ,לא היה צורך להכביר מילים.
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 .14מה נאמר לרכלן?

ﻟِﻴُﺤِﻖﱠ اﳊَْﻖﱠ وَﻳُﺒْﻄِﻞَ اﻟْﺒَﺎﻃِﻞَ وَﻟَﻮْ ﻛَﺮِهَ اﳌُْﺠْﺮِﻣُﻮنَ

) ﺳﻮرة اﻻﻧﻔﺎل  ,آﻳﺔ (8

כך יקים את האמת ויסכל את ההבל ,אף אם יתעבו זאת החוטאים
)סורת המלקוח ,פסוק (8

יונס ,מורה בבית–הספר ,אינו אהוד על שאר המורים משום שהוא צבוע .לעולם
אינו מביע את דעתו באופן ברור ומדויק ,תמיד שומר לעצמו פתח לשנות את
דעתו בהתאם למה שכדאי לו .כזה הוא יונס ,איש רב–פרצופים.
בחדר המורים התנהל דיון מהו המקום המתאים והמועדף לטיול השנתי ,ואם
כדאי להוציא את כל התלמידים יחד או לחלק אותם לשתי קבוצות .כל המורים
הביעו את דעתם חוץ מיונס ,שעמד והסתכל מן הצד .לבסוף פנתה אליו אחת
המורות ושאלה" :יונס ,מה דעתך ,מה אתה אומר?"
יונס :אני לא אומר כלום .תחליטו מה שאתם רוצים ואני מסכים עם הרוב.
המורה :בסדר ,אבל אל תגיד בסוף שלא שאלנו אותך.
יונס :בסדר ,בסדר.
אחר כך נכנס יונס אל חדרו של המנהל סיפר לו מה אמר כל מורה והוסיף,
"ולי לא נתנו לבחור ולא נתנו לי לומר מילה"" .בסדר" ,אמר המנהל" ,אחר כך
אבדוק את העניין ,אל תדאג".
בסוף היום כינס המנהל את המורים לישיבה פתאומית ושאל אם יש הסכמה
בנוגע לטיול השנתי .המורים הסתכלו זה על זה .הם ידעו שהמנהל נתן להם זמן
עד סוף השבוע כדי להחליט ומה קרה פתאום...
היועצת :יש לנו זמן עד סוף השבוע ,עדיין יש התלבטויות בין המורים.
המנהל :שאלתם את כולם?
היועצת :כן ,הייתי בישיבה וכולם נשאלו.
המנהל :שמעתי שלא שאלתם את כולם!
מורה :מי אמר לך שלא שאלנו את כולם?
המנהל :אני רק שואל.
היועצת :עד סוף השבוע תהיה תשובה סופית באשר למקום ולזמן.
המנהל :בסדר ,אבל תשתפו את כולם.
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מורה :בסדר ,בסדר ,תמיד אנחנו משתפים את כולם.
כשכולם התפזרו ביקש המנהל מן היועצת להישאר.
היועצת :כן ,מה הבעיה?
המנהל :המורה יונס נכנס לחדר שלי וריכל על המורים .אמר שהם לא שיתפו
אותו בהחלטה .האם זה נכון?
היועצת :אתה רוצה לשמוע את האמת? יונס שיקר לך .כולם שאלו אותו אבל לו
יש הרבה פרצופים.
המנהל :מה אני צריך לעשות עכשיו ,מה אגיד לו?!
היועצת :ראשית ,עליך לומר לו שאסור לו לרכל .כולם יודעים שהוא מרכל על
כולם.
המנהל :אני אדבר אתו ,אבל אני לא יודע איך להסביר לו.
היועצת :תקריא לו את פסוק  8מסורת המלקוח" :כך יקים את האמת ויסכל את
ההבל ,אף אם יתעבו זאת החוטאים" .ותסביר לו את הפסוק — הוא
חייב לשנות את התנהגותו.
הסבר :לרכל על מישהו פירושו לדבר מאחורי גבו בנימה שלילית .ברכילות
ודאי שאין הכוונה לומר את האמת כפשוטהּ אלא לצבוע אותה בצבעים המועדפים
על המספר .כך נהג יונס ,אם כדי למשוך את המנהל לצדו ואם כדי להניע אותו
לחשוב רעות על המורים .רכילות פוגעת בחברה משום שהיא גורמת לאנשים
להאמין בדברים שאינם נכונים ויוצרת בריתות על בסיס שקרי .לצערנו,
המניפולציה הזאת נפוצה .והנה בא הקוראן ומדגיש שעל אפו וחמתו של הרכלן
אלוהים ידאג שהאמת תצא לאור והשקר יסוכל .יפה נהגה היועצת שפתרה את
מצוקתו של המנהל במשפט אחד פשוט מן הקוראן .כעת יוכל גם המנהל לומר
ליונס משפט יחיד שיעשה סדר בכל המהומה שיצר.
 .15מה נאמר למי שמשקר במצח נחושה?

ذَﻟِﻚَ وَﻣَﻦ ﻳُﻌَﻈﱢﻢْ ﺣُـﺮُﻣَﺎتِ اﻟـﻠﱠﻪِ ﻓَﻬُـﻮَ ﺧَﻴْـﺮٌ ﻟﱠﻪُ ﻋِﻨﺪَ رَﺑﱢﻪِ وَأُﺣِﻠﱠﺖْ ﻟَﻜُﻢُ اﻷَْﻧْﻌَـﺎمُ
إِﻻﱠ ﻣَـﺎ ﻳُﺘْﻠَﻰ ﻋَﻠَﻴْـﻜُﻢْ ﻓَـﺎﺟْﺘَـﻨِ ُﺒـﻮا اﻟﺮﱢﺟْﺲَ ﻣِﻦَ اﻷَْوْﺛَﺎنِ وَاﺟْـﺘَﻨِﺒُـﻮا ﻗَـﻮْلَ اﻟﺰﱡورِ
) ﺳﻮرة اﳊﺞ  ,آﻳﺔ (30
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כך יהיה ,וכל המוקיר את קודשי אלוהים ,בזאת ייטב לו אצל ריבונו.
הותר לכם המקנה ,זולת הסוגים אשר שמם נקרא בפניכם .רחקו מעל
טומאת הפסילים ,ורחקו מדבר שקר )סורת העלייה לרגל ,פסוק (30
חסן ,תלמיד כיתה ח' ,טוען שהמורה לשפה הערבית משתמש במתכוון במילים
שאינן מובנות לו .על כן החליט לנקום בו .בנו של המורה ,הלומד בכיתה ט' ,גם
הוא תלמידו של המורה .האב הכשיל את בנו במבחן אמצע הסמסטר והבן טען
לפני כולם שאביו הכשילו בכוונה.
עם תום השיעור החמישי יצא חסן לחניון והסתתר מאחורי אחת המכוניות.
הוא המתין עד שהחצר התרוקנה מתלמידים .ואז מיהר ושרט כמה שריטות
עמוקות במכוניתו של המורה .למחרת החלו המנהל והמורים לחקור את המקרה.
חסן אמר למחנך כיתתו שהוא יודע מי עשה זאת .הוא סיפר שראה במו עיניו את
בנו של המורה לערבית שורט את המכונית במסמר.
המחנך שאל אותו מתי בדיוק קרה הדבר ואם יש לו עדים .חסן התלבט לרגע
ואז השיב שחברו מכיתה ח' נכח אתו במקום עם תום השיעור החמישי וגם הוא
ראה .בסיום השיעור רץ חסן אל חברו והשביע אותו שיאשר את גרסתו .הוא
הנחה אותו מה לומר בדיוק.
לאחר ההפסקה קרא המנהל לחסן ולחברו וביקש מהם לחזור על גרסתם .הם
סיפרו לו שראו במו עיניהם את בנו של המורה לערבית שורט את המכונית של
אביו .המנהל הזמין אליו את בנו של המורה לערבית ושאל אותו היכן היה
אתמול עם תום השיעור החמישי .הבן השיב שנשאר בכיתה ושוחח עם המורה
למתמטיקה .המנהל בדק את הדברים עם המורה למתמטיקה וזה אישר שבנו של
המורה לערבית שוחח אתו בהפסקה .ואז קרא המנהל שוב לחסן ולחברו .הוא
פתח את ספר הקוראן וביקש מהם לקרוא בקול מסורת העלייה לרגל את פסוק
" :30ורחקו מדבר שקר"" .אתם נאשמים שניכם במעשה שקר" ,הוסיף המנהל.
ואז החל חברו של חסן לבכות וסיפר שחסן הכריח אותו לשקר .המנהל הטיל
עליהם לחשוב במשך שלושה ימים לאיזה עונש הם ראויים על מעשיהם ולאחר
מכן הוא יחליט בדבר.
הסבר :קשה לדמיין את שיעור הנזק שהיה יכול חסן לגרום למורה לערבית
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ולמשפחתו חוץ מן הנזק שגרם למכונית לולא התגלה השקר .הוא היה עלול
לסכסך בין בני משפחה .המורה לערבית כנראה השתמש בכיתה במילים שחסן
אינו מכיר כדי שחסן ילמד אותן ויעשיר את ידיעותיו בשפה הערבית אולם חסן
פירש זאת משום מה כרצון לפגוע בו .אנו מתרשמים שאין זה מומלץ שמורה
ילמד בכיתה שלומד בה בנו ,משום שייתכן שהציפיות של המורה מבנו יהיו
גבוהות מדי או שהוא יחוש שבנו מבייש אותו משום שלא השיג הישגים גבוהים
דיים .ואילו הבן נושא בעול של ציפיות שאין הוא יכול לעמוד בהן .בקיצור,
מצב עניינים לא רצוי .יפה נהג המנהל שבירר את העניין עד תום ומנע פגיעה
בחפים מפשע ויפה נהג כשהשתמש בפסוק מן הקוראן כדי להסביר לחסן
ולחברו שהם עברו עברה חמורה .גם הרעיון לתת לחסן ולחברו לחשוב בעצמם
איזה עונש מגיע להם הוא טוב ,משום שיהיה עליהם לחשוב במשך שלושה ימים
על מעשיהם .עצם ההמתנה לעונש ,לא רק שהיא פעולה חינוכית ,אלא כידוע לנו
היא לעתים העונש הכבד ביותר.
 .16כיצד צריך לנהוג אדם השומע רכילות?

وَاﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﻫُﻢْ ﻋَﻦِ اﻟﻠﱠﻐْـﻮِ ﻣُﻌْـﺮِﺿُﻮنَ * وَاﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﻫُﻢْ ﻟِﻠﺰﱠﻛَـﺎةِ ﻓَﺎﻋِﻠُﻮنَ * وَاﻟﱠﺬِﻳﻦَ
ﻫُﻢْ ﻟِﻔُﺮُوﺟِـﻬِﻢْ ﺣَﺎﻓِﻈُﻮنَ * إِﻻﱠ ﻋَﻠَﻰ أَزْوَاﺟِﻬِﻢْ أوْ ﻣَﺎ ﻣَﻠَﻜَـﺖْ أَﻳْﻤَﺎﻧُﻬُﻢْ ﻓَﺈِﻧﱠﻬُﻢْ
ﻏَـﻴْـﺮُ ﻣَﻠُﻮﻣِﲔَ * ﻓَـﻤَﻦِ اﺑْﺘَـﻐَﻰ وَرَاء ذَﻟِﻚَ ﻓَـﺄُوْﻟَﺌِﻚَ ﻫُﻢُ اﻟْﻌَـﺎدُونَ * وَاﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﻫُﻢْ
ﻷَِﻣَــﺎﻧَﺎﺗِﻬِـﻢْ وَﻋَ ـﻬْ ـﺪِﻫِﻢْ رَاﻋُــﻮنَ * وَاﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﻫُـﻢْ ﻋَﻠَﻰ ﺻَﻠَﻮَاﺗِﻬِـﻢْ ﻳُﺤَــﺎﻓِﻈُﻮنَ *

أُوْﻟَﺌِﻚَ ﻫُﻢُ اﻟْﻮَارِﺛُﻮنَ * اﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﻳَﺮِﺛُﻮنَ اﻟْﻔِـﺮْدَوْسَ ﻫُﻢْ ﻓِﻴﻬَـﺎ ﺧَﺎﻟِﺪُونَ

) ﺳﻮرة

اﳌﺆﻣﻨﻮن  ,آﻳﺔ (11-3

והאוטמים אוזנם מפני לזות שפתיים ,והמקיימים את המצוות הזכאת,
והשומרים על תומת ערוותם ,למעט עם נשותיהם או עם השפחות אשר
בבעלותם ,ועל כך לא יגונו — ואולם החומד מעבר לכך ,כל אלה פרוצים
הם — והשומרים נאמנה על פקדונות וחוזים ,והמקפידים על תפילתם,
הם היורשים ,אשר יירשו את פרדסי גן עדן ,ושם יהיו לעולמי–עד
)סורת המאמינים ,פסוקים (11-3
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סוניא היא נערה נעימה ופיקחית הלומדת בכיתה י' .מול בית הוריה גרה שכנה
שנוהגת לבוא אליהם ולספר לאמה כל מיני סיפורים על כולם .היא צוחקת על
כל בני הכפר ומרכלת עליהם בלי סוף .השכנה אמנם מבקרת בביתם כל יום
אולם סוניא שומעת אותה רק ביום שישי ,כשהיא בבית .לאחרונה נמאס לה
לשמוע את הסיפורים האלה .היא התחננה לפני אמה שלא תקשיב למילותיה של
השכנה משום שאלוהים לא אוהב רכלנים.
סוניא פנתה אל יועצת בית–הספר וסיפרה לה כמה ביקוריה של השכנה
הרכלנית מציקים לה .היועצת הציעה לה שבפעם הבאה כשתבוא השכנה ,תצטט
לפניה את פסוק  3מסורת המאמינים" :והאוטמים אוזנם מפני לזות שפתיים
] [...הם היורשים ,אשר יירשו את פרדסי גן עדן ,ושם יהיו לעולמי–עד".
ייתכן שהדבר יגרום לה לחזור בתשובה.
ביום שישי הגיעה השכנה לבקר בבית אמה של סוניא והחלה לרכל כהרגלה.
ואז ניגשה אליה סוניא ואמרה לה" :והאוטמים אוזנם מפני לזות שפתיים ][...
הם היורשים ,אשר יירשו את פרדסי גן עדן ,ושם יהיו לעולמי–עד" .השכנה
נדהמה .איך נערה צעירה יחסית מבינה יותר ממנה?! היא נבוכה מאוד והחליטה
שלא לרכל עוד על אנשים.
הסבר :תרבות זו שמייצגת השכנה המבזבזת את זמנה ברכילות גורמת לכל בני
הכפר להיראות רע ולהרגיש רע .אין היא נותנת דבר זולת סיפוק רגעי לרכלנים,
שהופכים את כולם לרעים ומושחתים ואז משתפר לכאורה מצבם היחסי .ברור
שהרכלן מרגיש חלש ועל כן הוא רוצה להחליש את כולם .הוא לא מתעסק
בענייניו הוא אלא באופן קבוע בעניינם של אחרים .ויש לו גם מטרה נבזית:
להעלות את מעמדו בעזרת מידע שקרי שהוא מפיץ הגורם לבני סביבתו להתלכד
סביבו ולהודות לו על גילוייו המרעישים והמעניינים .יפה נהגה היועצת שהשתמשה
בפסוק הנכון מן הקוראן כדי למגר את התופעה המכוערת הזאת .ויפה נהגה
סוניא שלא היססה להשתמש במשפט זה אף נגד אישה שגילה כגיל אמה.
 .17מה נאמר למי שמקיים יחסי מין שלא במסגרת הנישואים?

وَﻟْﻴَ ـﺴْـﺘَـﻌْ ـﻔِﻒِ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﻻَ ﻳَﺠِ ـﺪُونَ ﻧِﻜَﺎﺣـﺎً ﺣَ ـﺘﱠﻰ ﻳُﻐْﻨِﻴَ ـﻬُﻢْ اﻟﻠﱠﻪُ ﻣِﻦ ﻓَ ـﻀْﻠِﻪِ
وَاﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﻳَﺒْ ـﺘَـﻐُــﻮنَ اﻟْﻜِﺘَـﺎبَ ﻣِ ـﻤﱠـﺎ ﻣَﻠَﻜَﺖْ أَﻳْـﻤَـﺎﻧُﻜُﻢْ ﻓَﻜَـﺎﺗِﺒُـﻮﻫُﻢْ إِنْ ﻋَﻠِﻤْ ـﺘُﻢْ
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ﻓِـﻴﻬِـﻢْ ﺧَﻴْـﺮاً وَآﺗُﻮﻫُﻢ ﻣﱢﻦ ﻣﱠـﺎلِ اﻟﻠﱠﻪِ اﻟﱠﺬِي آﺗَﺎﻛُﻢْ وَﻻَ ﺗُﻜْﺮِﻫُـﻮا ﻓَﺘَـﻴَـﺎﺗِﻜُﻢْ ﻋَﻠَﻰ
اﻟْﺒِﻐَﺎء إِنْ أَرَدْنَ ﺗَﺤَﺼﱡﻨـﺎً ﻟﱢﺘَﺒْﺘَﻐُﻮا ﻋَﺮَضَ اﳊَْﻴَـﺎةِ اﻟﺪﱡﻧْﻴَﺎ وَﻣَﻦ ﻳُﻜْﺮِﻫﻬﱡﻦﱠ ﻓَﺈِنﱠ اﻟﻠﱠﻪَ
ﻣِﻦ ﺑَﻌْﺪِ إِﻛْﺮَاﻫِﻬِﻦﱠ ﻏَﻔُﻮرٌ رﱠﺣِﻴﻢٌ )ﺳﻮرة اﻟﻨﻮر ,آﻳﺔ (33

אשר אין ידו משגת להינשא ,ירחק מהפריצות עד אשר יעשירנו
אלוהים בברכה אשר ירעיף עליו .העבדים אשר בבעלותכם ,אם ירצו
לפדות עצמם ,כתבו להם את תנאי הפדות ,אם יודעים אתם כי הם
ישרים .העניקו להם מרכוש אלוהים אשר העניק לכם .אל תכפו על
שפחותיכם את הזנות ,אם ירצו לשמור על תומתן ,בבקשכם להפיק מהן
רווח בעולם הזה .כל הכופה עליהן ,הנה אלוהים ,אם כפו עליהן ,סולח
ורחום )סורת האור ,פסוק (33
סעיד הוא בחור חסר השכלה וגם חסר עבודה .אין לו בית משלו והוא חי בעוני
מקצבת ביטוח לאומי .על כן אינו יכול להתחתן ולהקים משפחה .אבל סעיד הוא
בחור צעיר וככל בני גילו יש לו דחפים מיניים והוא רוצה לספק את עצמו .על
כן הוא מחפש בחורות כדי לקיים אִתן יחסי מין ולעתים הוא מבזבז את מעט
הכסף שיש לו והולך לזונות .העובדת הסוציאלית שפגשה את סעיד פתחה את
הפגישה בציטוט מן הקוראן .היא הקריאה לו את פסוק  33מסורת האור" :אשר
אין ידו משגת להינשא ,ירחק מהפריצות עד אשר יעשירנו אלוהים בברכה
אשר ירעיף עליו"" .זוהי המלצת הקוראן" ,אמרה לו" .המלצה זו שומרת עליך
מפני הידבקות במחלות מין קטלניות .אבל אם חס וחלילה אינך מקיים אותה
משום שדחפיך משתלטים עליך ,אתה חייב להיזהר בעת קיום יחסי מין ולאחוז
באמצעי הגנה נאותים כדי שלא תדבק במחלות מין )כמו איידס ,עגבת ,הרפס
ועוד( .במקרים אלה עליך להשתמש תמיד בקונדום כדי להגן על חייך .כך גם
תגן על הבחורה בפני הדבקה" .סעיד הבין את חשיבות המסר של העובדת
הסוציאלית והבטיח לה שישתדל להתאפק ושבכל מקרה לא יסכן את חייו ואת
חיי הבחורות בשום אופן ובשום צורה.
הסבר :הקוראן מתנגד לקיום יחסי מין מחוץ למסגרת הנישואים .יש לכך סיבות
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למיניהן החל בחשש שייוולדו ילדים שאין להם זוג הורים שיוכלו לגדל אותם
באופן הולם וראוי ובכך יסבלו הילדים ותסבול החברה וכלה בחשש מהידבקות
במחלות מין למיניהן ,מהן קטלניות .יפה נהגה העובדת הסוציאלית שהשתמשה
בפסוק המתאים מן הקוראן כדי להעביר לסעיד את המסר ,ועם זאת גם הדריכה
אותו כיצד ישמור על בריאותו וחייו אם לא יקיים את הוראת הקוראן .בימינו
אנו ,כשמחלת האיידס מפילה מיליוני חללים בכל מיני מקומות בעולם ,הדרכתה
של היועצת היא ממש בבחינת הצלת נפשות .מובן שהנחיות הקוראן והנחיות
העובדת הסוציאלית תקפות גם לנשים.
 .18כיצד נשבור את מעגל המעשים הרעים והעונשים?

ﻣَﻦ ﺟَـﺎء ﺑِﺎﳊَْـﺴَﻨَﺔِ ﻓَﻠَﻪُ ﺧَـﻴْـﺮٌ ﻣﱢﻨْﻬَﺎ وَﻣَـﻦ ﺟَﺎء ﺑِﺎﻟـﺴﱠﻴﱢـﺌَـﺔِ ﻓَﻠَﺎ ﻳُﺠْـﺰَى اﻟﱠﺬِﻳﻦَ
ﻋَﻤِﻠُﻮا اﻟﺴﱠﻴﱢﺌَﺎتِ إِﻻﱠ ﻣَﺎ ﻛَﺎﻧُﻮا ﻳَﻌْﻤَﻠُﻮنَ ) ﺳﻮرة اﻟﻘﺼﺺ  ,آﻳﺔ (84

לגומל הטובה תושב טובה גדולה ממנה ,ולגומל הרעה — הנה לעושי
הרעות לא יושב בלתי אם כפועלם )סורת סיפור המעשה ,פסוק (84
עבד הוא ילד שובב מאוד .הוא מפריע למורים ולתלמידים ,מרביץ ,שובר
חלונות וגורם נזקים רבים .המורים כבר לא יודעים מה לעשות בו .באחד הימים
שבר עבד את רגלו ונאלץ להישאר בבית כשבוע ימים .פתאום היה שקט
בבית–הספר ,בכיתה ובחדר המורים .ואז החלו חבריו של עבד בכיתה לשאול
לשלומו ולתהות למה הם לא הולכים לבקר אותו .המחנכת החליטה לארגן
משלחת גדולה מבית–הספר שתבוא לבקר את עבד .היא גייסה לשם כך את
תלמידי הכיתה ,כמה מורים שמלמדים את עבד ,את היועצת וגם את המנהל .כך,
ביום רביעי ,לאחר השיעור השישי ,הגיעו כולם ,בתיאום עם הוריו של עבד,
לביקור פתע בביתו .כשראה עבד את כולם החל לבכות .כולם חיבקו אותו
ואמרו לו שהוא לא צריך לבכות .המנהל הוציא את ספר הקוראן והקריא לעבד
מסורת סיפור המעשה את פסוק " :84לגומל הטובה תושב טובה גדולה ממנה,
ולגומל הרעה — הנה לעושי הרעות לא יושב בלתי אם כפועלם" .עבד הבין
את משמעות הפסוק ועל כן אמר" :אני מבטיח לכם שמהיום והלאה אהיה תלמיד
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טוב ,לא אציק ולא אפריע ,משום שעל מעשה טוב כשלכם עלי לגמול לכם רק
טובה".
הסבר :עבד ודאי נענש פעמים רבות על מעשיו ,אולם השיפור המיוחל בהתנהגותו
לא קרה .מה שחולל את השינוי הוא דווקא התנהגות טובה ולא צפויה מצד
הנהלת בית–הספר וחבריו של עבד .הרי המורים יכלו לומר" ,אה ,סוף–סוף קצת
שקט .בואו נשכח קצת מעבד וניהנה מהשלווה" .אבל הם לא ויתרו על עבד .הם
הלכו לבקרו ועוד עשו לו מחווה והגיעו כולם יחד בהפתעה .כעת יקשה על עבד
הרבה יותר לפגוע במורים ובתלמידים .המחנכת בחוכמתה שברה את מעגל
הקסמים הידוע של מעשה רע ועונש ,והשתמשה בפסוק החשוב מן הקוראן אבל
הפעם מבעד לעיניו של עבד ,ועזרה לו להשתנות .אם כתוב בקוראן שלגומל
הטובה תושב טובה גדולה ממנה ,חושב עבד לעצמו ,מי הוא שלא ימלא אחר
פסוק זה.
 .19מה נאמר להורה שמצווה עלינו לחטוא?

وَوَﺻﱠﻴْﻨَﺎ اﻹِْﻧﺴَـﺎنَ ﺑِﻮَاﻟِﺪَﻳْﻪِ ﺣُﺴْﻨﺎً وَإِن ﺟَﺎﻫَﺪَاكَ ﻟِﺘُﺸْـﺮِكَ ﺑِﻲ ﻣَﺎ ﻟَﻴْﺲَ ﻟَﻚَ
ﺑِﻪِ ﻋِﻠْﻢٌ ﻓَﻠَﺎ ﺗُﻄِﻌْـﻬُﻤَـﺎ إِﻟَﻲﱠ ﻣَـﺮْﺟِﻌُﻜُﻢْ ﻓَـﺄُﻧَﺒﱢﺌُﻜُـﻢ ﺑِﻤَﺎ ﻛُﻨﺘُﻢْ ﺗَﻌْـﻤَﻠُﻮنَ ) ﺳﻮرة
اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت  ,آﻳﺔ (8

ציווינו על האדם לגמול חסד עם הוריו .אך אם ידחקו בך שניהם
לצרף לי שותפים אשר אינך יודע דבר עליהם ,אל תישמע להם.
לבסוף תוחזרו אלי ,ואז אודיע לכם את אשר עשיתם )סורת העכביש,
פסוק (8

אמה של עליא ,תלמידת כיתה ח' ,עובדת כמוכרת בחנות בגדים .מבלי שבעל
החנות ידע היא דורשת מלקוחות שבאים לקנות מחיר גבוה מן המחיר שנקבע
לכל בגד ומשלשלת את ההפרש לכיסה .באחד הימים ביקשה אמה של עליא
מבתה שתחליף אותה בחנות .היא ציוותה על עליא לנהוג כמוה ולהעלות את
מחיר הבגדים במקצת .עליא סירבה ואמרה לאמה שאלוהים לא אוהב התנהגות
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שכזאת" .עזבי את אלוהים .אנו רוצים לחיות" ,השיבה לה האם .עליא הייתה
המומה ומבולבלת ולא ידעה מה לעשות .מצד אחד ,היא אוהבת את אמה ומצד
אחר ,היא אוהבת את אלוהים ,מאמינה בו ויודעת שאסור לעשות מעשים כאלה
והוא עלול להעניש אותה בגין התנהגות כזאת.
עליא פנתה אל המחנכת שלה כדי שתעזור לה להתמודד עם המצב ותכוון
אותה לכיוון הנכון .ואז פתחה המחנכת את ספר הקוראן של הכיתה המונח דרך
קבע על שולחנה והקריאה לעליא את פסוק  8מסורת העכביש" :ציווינו על
האדם לגמול חסד עם הוריו .אך אם ידחקו בך שניהם לצרף לי שותפים
אשר אינך יודע דבר עליהם ,אל תישמע להם .לבסוף תוחזרו אלי ,ואז
אודיע לכם את אשר עשיתם"" .הקוראן מצווה עלינו שלא לשמוע בקול
הורינו כשהם מורים לנו לעשות מעשים רעים ועם זאת הקוראן תמיד מצווה
עלינו לכבדם" ,הסבירה המחנכת לעליא" .כלומר ,עלייך להשיב לאמך בנימוס
ובכבוד שאין את מוכנה לעשות כמצוותה משום שהדבר מנוגד לרצון אלוהים".
עתה חשה עליא שבידה התשובה הנכונה כיצד עליה לנהוג במצב עניינים לא קל
זה.
הסבר :הורים רבים מצווים על ילדיהם לעבור עברות בכל מיני תחומים.
במקרים רבים הילדים מצייתים להוריהם משום שאין להם הורה אחר שיכול
להדריך אותם בדרך הנכונה .ואולם אלוהים הוא האב הגדול של כולנו ,גם של
הורינו ,ועל כן אנו מצ!וים לציית לו .והנה מצווה עלינו הקוראן לכבד את הורינו
תמיד אבל אין פירוש הדבר שעלינו להיענות לכל בקשותיהם .אם בקשותיהם
מנוגדות לציווי אלוהים והן בגדר חטא אל לאדם להיענות להן אולם גם אז
מצופה ממנו להעביר להוריו את סירובו בנימוס ובכבוד .הוראה זו של הקוראן
חשובה במיוחד לילדים רבים שלצערנו אין הוריהם יכולים לשמש להם דוגמה.
ואז מעודד אותם הקוראן להשתמש בציווייו של אלוהים כדוגמה .ועל כן יפה
נהגה היועצת שהשתמשה בפסוק המתאים מן הקוראן כדי לתת לעליא כוחות
להתמודד עם אמה בכבוד ובנימוס.
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 .20מה נאמר למי שמרבה לשקר?

ﻟِﻴَـﺠْـﺰِيَ اﻟﻠﱠﻪُ اﻟﺼﱠـﺎدِﻗِﲔَ ﺑِـﺼِـﺪْﻗِﻬِـﻢْ وَﻳُﻌَـﺬﱢبَ اﳌُْﻨَﺎﻓِـﻘِﲔَ إِن ﺷَـﺎء أَوْ ﻳَﺘُـﻮبَ
ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ إِنﱠ اﻟﻠﱠﻪَ ﻛَﺎنَ ﻏَﻔُﻮراً رﱠﺣِﻴﻤﺎً ) ﺳﻮرة اﻻﺣﺰاب  ,آﻳﺔ (24

יגמול אלוהים לאנשי האמת את האמת אשר בפיהם ,ואם יחפוץ,
יעניש את המתחסדים או ישוב מכעסו עליהם .אלוהים סולח ורחום
)סורת המחנות ,פסוק (24

נור ,תלמידת כיתה ה' ,נוהגת לשקר בהזדמנויות רבות ,גם בבית–הספר וגם
בבית .מחנכת הכיתה ניסתה לשנות את התנהגותה של נור בכל מיני דרכים אך
ללא הצלחה .יום אחד נודע למחנכת על ספר שכתבו סטודנטים בדווים שלומדים
במסלול לייעוץ חינוכי והמרצה שלהם ושמו" :הקוראן — לחינוך הילד ,בליווי
דוגמאות והסברים פסיכולוגיים" .בספר הזה מוצגים פסוקים חינוכיים למיניהם
מן הקוראן .לכל פסוק מצורף סיפור מחיי היומיום שמדגים כיצד אפשר להעביר
את המסר החינוכי המקופל בפסוק הקוראני לילד ולסיום גם הסבר פסיכולוגי
קצר באשר למשמעות הפסוק הקוראני והמסר המצוי בו .המחנכת רכשה את
הספר וחיפשה בתוכן פסוקי קוראן וסיפורים שקשורים בעידוד אמירת האמת.
היו שם רבים כאלה .אחד הפסוקים היה פסוק  24מסורת המחנות" :יגמול
אלוהים לאנשי האמת את האמת אשר בפיהם ,ואם יחפוץ ,יעניש את
המתחסדים או ישוב מכעסו עליהם .אלוהים סולח ורחום" .המחנכת הזמינה
את נור לשיחה .כשנכנסה נור לחדר היא מצאה על השולחן את הספר
"הקוראן — לחינוך הילד ,בליווי דוגמאות והסברים פסיכולוגיים" כשהוא פתוח,
ובראש העמוד מצאה פסוק קוראני המדבר על חשיבות אמירת האמת .יותר לא
היה צריך להוסיף .נור הבטיחה למחנכת שמעתה ואילך היא תאמר אך ורק את
האמת .המחנכת הטילה עליה להעביר בכיתה בשעת החינוך הבאה שיעור על
חשיבות אמירת האמת על פי הקוראן .באותו היום ,כשנכנסה המחנכת לכיתה,
היא מצאה פלקטים גדולים על הקירות ועליהם כתוב" :יגמול אלוהים לאנשי
האמת את האמת אשר בפיהם ,ואם יחפוץ ,יעניש את המתחסדים או ישוב
מכעסו עליהם .אלוהים סולח ורחום" .נור העבירה שיעור מאלף הכולל דוגמאות
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רבות הנוגעות לחשיבות אמירת האמת .מקצת הדוגמאות שהביאה היו עליה
עצמה.
הסבר :הקוראן אינו אלא שם נרדף לאמירת האמת .הקוראן מעודד את האדם
לדבוק באמת גם אם לעתים זו משימה קשה .מדוע אפוא משקרת נור לעתים
קרובות? ייתכן שהיא משקרת משום שהיא מפחדת שיאשימו אותה בכל מיני
דברים .ייתכן שהיא רוצה שיחשבו עליה דברים טובים ועל כן היא מספרת
דברים שלא היו ולא נבראו .מה שברור הוא שהאמת ,כלומר המציאות ,קשה
וכואבת לה יותר מדי והיא רוצה לשנות אותה ,לייפות אותה ,לעתים פשוט
להתגונן .ילדים רבים משקרים אבל אין זה עושה אותם ילדים רעים .הם פשוט
חלשים ומתגוננים ורוצים להרשים וכיוצא בזה .אבל הקוראן מצווה עלינו
לדבוק באמת ,במציאות ,לא לשגות באשליות ולא לטפח אשליות באחר .עלינו
לעזור לנור לקבל את עצמה ,להבין שאין לה ממה לחשוש כל כך ואז תוכל
לומר את האמת ביתר קלות .יפה נהגה המחנכת שהעבירה לנור את המסר מן
הקוראן בדרך יצירתית — הציגה לפניה ספר חדש וגם נתנה לה משימה להעביר
לאחרים את המסר .ידוע לנו שכשאנו מלמדים את האחר החומר מיטיב להתבהר
גם לנו עצמנו .כעת נור אינה רק תלמידה שנדרשת לומר את האמת ,היא גם זו
שמלמדת את חברותיה לדבוק באמת .ייתכן שיש מקום גם להפנות אותה אל
היועצת כדי שתשוחח אִתה קצת על הרגשתה ותעזור לה לקבל את עצמה ופחות
לחשוש משום שכך יקל עליה לומר את האמת.
 .21מה עונשו של מי שמפיץ שמועות שקר?

ﻟَﺌِﻦ ﻟﱠﻢْ ﻳَﻨﺘَﻪِ اﳌُْﻨَﺎﻓِـﻘُﻮنَ وَاﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﻓِﻲ ﻗُﻠُﻮﺑِﻬِﻢ ﻣﱠﺮَضٌ وَاﳌُْﺮْﺟِـﻔُﻮنَ ﻓِﻲ اﳌَْﺪِﻳﻨَﺔِ
ﻟَﻨُﻐْﺮِﻳَﻨﱠﻚَ ﺑِﻬِﻢْ ﺛُﻢﱠ ﻻَ ﻳُﺠَﺎوِرُوﻧَﻚَ ﻓِﻴﻬَﺎ إِﻻﱠ ﻗَﻠِﻴﻼً ) ﺳﻮرة اﻻﺣﺰاب  ,آﻳﺔ (60

אם המתחסדים ואלה אשר פשה הנגע בלבם ומפיצי השמועות בעיר
לא יחדלו ממעשיהם ,נשסה אותך בהם ,ועד מהרה לא יוסיפו עוד
לגור בה בשכנותך )סורת המחנות ,פסוק (60
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סועאד היא מורה בבית–ספר יסודי ומחנכת של אחת הכיתות .מנהל בית–הספר
הוא ידיד המשפחה והוא בא לעתים לבקר את בני משפחתה של סועאד בביתם
והם מתארחים לעתים בביתו .גם בבית–הספר היחסים בין השניים טובים מאוד.
אבל מורי בית–הספר לא רואים את הקשר ביניהם בעין יפה ובמיוחד חברתה
של סועאד — המורה עביר .היא מקנאת מאוד בסועאד על הקשר שיש לה עם
המנהל .על כן החלה להפיץ שמועות שהקשר ביניהם אינו קשר של ידידות אלא
קשר רומנטי .השמועות החלו בין כותלי בית–הספר ועד מהרה עשו להן כנפיים
וכל הכפר דיבר על כך שהקשרים בין סועאד למנהל הם יותר מאשר קשרי
עבודה וידידות .בתחילה חשה סועאד אי–נוחות ,אחר כך חשה מבוכה בתוך
משפחתה ולבסוף גם החלו בעיות עם בעלה.
כשלא יכלה סועאד לשאת עוד את המצב התייצבה יום אחד בחדר המורים
וספר הקוראן בידה" .אני רוצה להקריא לכולכם פסוק חשוב מאוד מן הקוראן",
אמרה להם .הס הושלך בחדר" .אם המתחסדים ואלה אשר פשה הנגע בלבם
ומפיצי השמועות בעיר לא יחדלו ממעשיהם ,נשסה אותך בהם ,ועד מהרה
לא יוסיפו עוד לגור בה בשכנותך" .כשסיימה סועאד להקריא את הפסוק איש
לא נע ולא זע.
למחרת ניגשה עביר אל המנהל וביקשה להתפטר מעבודתה בבית–הספר.
כששאל אותה המנהל מדוע השיבה לו" ,משום שפגעתי כל כך קשה בחברתי
סועאד".
הסבר :קל מאוד להפיץ שמועות ,קל מאוד להכפיש את שמו של אדם ,ובמיוחד
קל לעשות זאת בחברה שבה אנשים רבים לא בודקים את האמת אלא ניזונים
משמועות .הקוראן אמנם מאיים בעונש כבד על אלה שמפיצים שמועות אולם יש
לזכור ששמועות לא היו נפוצות לולא האמינו אנשים רבים במסר השקרי
ושיתפו פעולה .על כן ,חובה מוטלת על כולנו להיות זהירים מאוד בשמו של
אדם ולא להאמין לשמועות שאינן נסמכות על עובדות מוצקות .שומה עלינו
להיות חשדנים בנוגע לשמועות ,ואל לנו לשכוח שאלה הביאו לא אחת לידי
רציחות ,למשל שמועות הנוגעות לחילול כבוד המשפחה .יפה נהגה סועאד
שגייסה את הקוראן כדי לומר את האמת שלה בפני כולם ללא חשש .יפה נהגה
עביר ,שקיבלה על עצמה את מלוא האחריות למעשיה.
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 .22מה נאמר למי שכל האזהרות שהוא מקבל לא עוזרות?

وَﻫُﻢْ ﻳَﺼْﻄَﺮِﺧُـﻮنَ ﻓِـﻴـﻬَـﺎ رَﺑﱠﻨَﺎ أَﺧْـﺮِﺟْﻨَﺎ ﻧَﻌْـﻤَﻞْ ﺻَـﺎﳊِـﺎً ﻏَـﻴْـﺮَ اﻟﱠﺬِي ﻛُﻨﱠﺎ ﻧَﻌْـﻤَﻞُ
أَوَﻟَﻢْ ﻧُﻌَـﻤﱢـﺮْﻛُﻢ ﻣﱠـﺎ ﻳَﺘَﺬَﻛﱠـﺮُ ﻓِـﻴـﻪِ ﻣَﻦ ﺗَﺬَﻛﱠـﺮَ وَﺟَـﺎءﻛُﻢُ اﻟﻨﱠﺬِﻳﺮُ ﻓَـﺬُوﻗُﻮا ﻓَـﻤَـﺎ
ﻟِﻠﻈﱠﺎﳌِﲔَ ﻣِﻦ ﻧﱠﺼِﻴﺮٍ ) ﺳﻮرة ﻓﺎﻃﺮ  ,آﻳﺔ (37

הם ישוועו בתוכה לעזרה באומרם ,ריבוננו ,הוציאנו ,ואז נעשה את
הטוב ,ולא את אשר נהגנו לעשות — .וכי לא הארכנו את חייכם די
והותר כדי שייזכר כל הרוצה להיזכר? ואף בא אליכם המזהיר! טעמו
זאת! אין מושיע לבני העוולה )סורת היוצר ,פסוק (37
בשבועות האחרונים השתנתה ה!דא ,בזאת כולם מסכימים .היא התחברה לפאיזה
וח'ולה ,שהתנהגותן אינה הולמת בנות חמש–עשרה שמכבדות את עצמן .הן
מעשנות ,שותות אלכוהול ומדברות בטלפון הנייד עם בנים מבוגרים מהן.
הכול החל בצחוק .ה!דא ניסתה לעשן כדי להרשים את חברותיה ,להיות אחת
מהן ושלא יגידו עליה כל הזמן שהיא "חרשנית" .כך נסחפה למעגל הבנות
המעשנות בכיתה .בסופי שבוע הלכה אִתן למסיבות ושם הציעו לה לשתות
אלכוהול .ניסתה אפילו שהטעם היה נורא .אמרה לעצמה שהיא חייבת כדי
להצטרף לחבורה .אחר כך החלה להתלבש בלבוש חושפני יותר .ההורים העירו
לה על התנהגותה אבל היא הייתה משיבה להם בצרחות שנמאס לה שאומרים
לה מה לעשות .היא כבר ילדה גדולה ויודעת כיצד עליה להתנהג .אחר כך ניסו
גם המחנך והיועצת לשוחח אִתה אך לשווא .לבסוף ניגשה אליה סבתה והסבירה
לה שכולם כבר פנו אליה והזהירו אותה והיא מחזיקה בדעתה ואינה שומעת
לאחרים ולאחר מכן תצטער על מעשיה .ועוד הוסיפה" :וכי לא הארכנו את
חייכם די והותר כדי שייזכר כל הרוצה להיזכר? ואף בא אליכם המזהיר!
טעמו זאת! אין מושיע לבני העוולה" .אבל ה!דא בשלה — מעשנת ,מתלבשת
בלבוש לא צנוע ומאחרת לשוב הביתה.
עברו עוד כמה שבועות וערב אחד צלצל הטלפון בביתם .האם הרימה את
השפופרת .מעברו השני של הקו היה שוטר .הוא ביקש מן האם המודאגת
שתבוא אל תחנת המשטרה משום שבתה מעורבת בענייני סמים.
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הסבר :הסיפור הזה שכיח בקרב בני נוער ,שנסחפים למעשים שפוגעים בהם
כדי להתקבל על ידי אחרים ולחוש שהם חלק מן הקבוצה .קשה מאוד לנער או
נערה שנמצאים בחברת מעשנים למשל לסרב לעשן .לשם כך נדרשים כוחות
חזקים במיוחד ומוטב אפוא להתרחק מקבוצות אלה .העישון יש בו משהו מושך,
הוא נותן למעשן הרגשה שהוא גדול ומבוגר ,ואיזה נער או נערה לא רוצים
הרגשה מדומה זו? השתייה יכולה להפיג בקלות מתחים פנימיים אולם הסכנה
בה רבה .לבוש חשוף גם הוא נותן לנערה תחושה של חופש ליהנות מגופה
ולהראות לכולם כמה היא יפה אולם גם במקרה הזה התוצאות יכולות להיות
קשות .הנערה משדרת מיניות ,לרגע היא חשה שיש לה כוח אולם בהתאם לכך
גם תתייחס אליה הסביבה .הנערים בני גילה לא יראו בה תלמידה טובה שיש לה
שכל ואולי היא גם יפה ,אלא יימשכו אליה מינית ובגיל זה ,כאשר הם מוצפים
יצרים ,הם עלולים לראות בה אובייקט מיני ותו לא .יפה נהגה סבתה ,שניסתה
לספר לנכדתה בעזרת פסוק מן הקוראן על כל אותם אנשים שככל שאתה מזהיר
אותם שום דבר לא עוזר .ואכן ,זה היה גם גורלה של ה!דא.
 .23כיצד נרחיק ילד מחברים רעים?

ﻗُﻞْ أَرَأَﻳْﺘُﻢْ ﺷُـﺮَﻛَـﺎءﻛُﻢُ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﺗَـﺪْﻋُﻮنَ ﻣِـﻦ دُونِ اﻟﻠﱠﻪِ أَرُوﻧِﻲ ﻣَـﺎذَا ﺧَﻠَﻘُـﻮا ﻣِﻦَ
اﻷَْرْضِ أَمْ ﻟَﻬُﻢْ ﺷِـﺮْكٌ ﻓِﻲ اﻟﺴﱠـﻤَـﺎوَاتِ أَمْ آﺗَﻴْﻨَﺎﻫُ ْﻢ ﻛِـﺘَـﺎﺑﺎً ﻓَـﻬُﻢْ ﻋَﻠَـﻰ ﺑَﻴﱢﻨَﺔٍ ﻣﱢﻨْﻪُ
ﺑَﻞْ إِن ﻳَﻌِﺪُ اﻟﻈﱠﺎﳌُِﻮنَ ﺑَﻌْﻀُﻬُﻢ ﺑَﻌْﻀﺎً إِﻻﱠ ﻏُﺮُوراً ) ﺳﻮرة ﻓﺎﻃﺮ  ,آﻳﺔ (40

אמור ,ראו את השותפים אשר אליהם תתפללו מבלעדי אלוהים :הראו לי
מה בראו בארץ ,או שמא שותפים הם לשמים ,או אולי הענקנו להם כתב
עדות ,והם מחזיקים בו כראיה? נהפוך הוא! בני העוולה לא יבטיחו דבר
זה לזה מלבד תעתוע )סורת היוצר ,פסוק .(40
חסן ,תלמיד כיתה ז' ,הוא ילד רזה ונמוך קומה ,וחבריו מכנים אותו על שום כך
"קטנצ'יק" .יש לו לב זהב בכל דבר ועניין ,זאת יודעים כולם.
"חסן ,חסן ,ההורים שלך בבית–הספר!" קרא אחד הילדים .חסן ענה" :שלי?
איפה הם?" "נכנסו אל חדר היועצת" ,השיב לו החבר .חסן המתין להם מעבר
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לדלת וכמה מילים הגיעו לאוזניו" :יש לחסן אופי חלש" ,אמרה אמו .עכשיו
הבין על מה משוחחים הוריו עם היועצת ובלבו התפתח כעס רב עליהם משום
ששיקרו לו .הם אמרו לו שהם באים לבית–הספר לשלם תשלומי חובה ולדבר
עם המחנך על תלמיד שמפריע לו .הם לא אמרו לו מילה על כך שהם באים אל
היועצת כדי לדון באישיותו .באותו הרגע גמלה בלבו של חסן ההחלטה לשנות
את התנהגותו ולהשתייך לקבוצת החזקים.
בבית–הספר ישנה קבוצה של תלמידים שנקראים "הדובים" .הם התלמידים
החזקים ביותר בבית–הספר ואיש לא מפריע להם משום שהכול פוחדים מהם.
חסן ניגש אל מנהיג הקבוצה וביקש להצטרף אליהם .המנהיג צחק ואמר:
"אתה?" חסן השיב" :כן ,בבקשה"" .אבל אתה קטן וחלש" ,אמר לו המנהיג.
לרגע עמד חסן דומם וחש נבוך על קומתו הנמוכה ועל גופו הדל ואז צעק" ,אני
יכול ללמוד להיות חזק ,בבקשה! אתם תעזרו לי ותלמדו אותי .אני אלמד מהר
וטוב"" .טוב ,טוב ,אל תבכה .אין בעיה" ,השיב לו המנהיג.
חסן הצטרף אל קבוצת הדובים והחל להכות את כל מי שהפריע לו .הוא למד
לשקר וקילל בכל הזדמנות אבל בתוך–תוכו ידע כל הזמן שהוא לא כזה .אט–אט
למד לחזק את שקריהם של חבריו כפי שהם חיזקו את שקריו .הוא החל לחוש
חזק וכולם פחדו ממנו .פעם הרביץ חסן למורה פאיז ,פעם ניקב את צמיג
מכוניתו של מאלכְּ.
המחנך הזמין את חסן לכמה שיחות ולאחר מכן את הוריו .הוא דיווח להם על
השינוי לרעה שחל בהתנהגותו של חסן .הוא גם איים עליהם שחסן יגורש
מבית–הספר אם ימשיך בדרכו .אחר כך נזכר המחנך שעד לא מזמן היה חסן
אחר ולא הבין מה קרה לו" .היית ילד בעל לב זהב ,דובר אמת ,מדוע לא תחזור
להיות כשהיית?" שאל אותו .ואז פתח המחנך את ספר הקוראן בסורת היוצר,
פסוק  ,40והקריא בקול" :בני העוולה לא יבטיחו דבר זה לזה מלבד תעתוע".
כששמע חסן את הפסוק פרץ בבכי .הוא הודה בפני המחנך ובפני הוריו שהוא
לא ילד שמשקר ומרביץ והעמדת הפנים שלו מפריעה לו כל הזמן .ואז הבטיח
חסן לכולם לחזור ולהיות "הקטנצ'יק" שדובר אמת ומתנהג יפה.
הסבר :חסן הוא ילד בגיל ההתבגרות שקומתו נמוכה .לא קל לבנים כאלה
שחבריהם רובם כבר גבהו וגופם נעשה חסון ואילו הם נראים קטנים וחלשים.
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ואכן ,אנו שומעים שיש ילד שמציק לחסן .הוריו של חסן טעו בכך שלא אמרו
לו את האמת .ראשית ,חסן עלול להיעלב מאוד אם ייוודע לו )כפי שאכן קרה(
שמדברים על אישיותו שלא בפניו .שנית ,חסן צריך להיות שותף בוגר בפתרון
כל בעיה הקשורה אליו .קשה לחזק "אופי" של ילד רק מבחוץ ,על ידי אחרים,
מבלי לשתפו .ואכן ,חסן ,שבבסיסו הוא ילד טוב ,רצה מאוד להיות חזק והיה
מוכן לעשות לשם כך מעשים לא מקובלים .המחנך שוחח אתו כמה פעמים אך
לשווא .מה ששינה את התנהגותו היה הפסוק הקוראני המדבר על השקר והתעתוע
שמבטיחים האנשים הרעים זה לזה .כשהקריא לו המחנך את הפסוק הבין פתאום
חסן שהוא חי בעולם של שקר ותעתוע ופרץ בבכי .כזה הוא כוחו של הקוראן,
ויפה נהג המחנך שהשתמש בו כדי להיטיב את דרכיו של חסן.
 .24מה נאמר לאדם שנתפס בגנבה לאחר שכבר הוזהר?

وَأَﻗْـﺴَ ـﻤُـﻮا ﺑِﺎﻟﻠﱠﻪِ ﺟَـﻬْ ـﺪَ أَﻳْﻤَـﺎﻧِﻬِﻢْ ﻟَﺌِـﻦ ﺟَـﺎءﻫُﻢْ ﻧَﺬِﻳﺮٌ ﻟﱠﻴَﻜُـﻮﻧُﻦﱠ أَﻫْﺪَى ﻣِﻦْ
إِﺣْﺪَى اﻷُْﻣَﻢِ ﻓَﻠَﻤﱠﺎ ﺟَﺎءﻫُﻢْ ﻧَﺬِﻳﺮٌ ﻣﱠﺎ زَادَﻫُﻢْ إِﻻﱠ ﻧُﻔُﻮراً ) ﺳﻮرة ﻓﺎﻃﺮ  ,آﻳﺔ (42

הם נשבעו באלוהים בהן צדק ,כי אם יבוא אליהם מזהיר ,יישירו
לכת יותר מאשר אחת האומות .ואולם משבא אליהם מזהיר ,לא
הוסיף להם הדבר בלתי אם תיעוב )סורת היוצר ,פסוק (42
בכיתה ו' בבית–הספר "השלום" רבו לאחרונה הגנבות .ילדים רבים מתלוננים
שנגנבו דברים מתיקם .המחנך כבר ביקש כמה פעמים שמי שגנב יחזיר את
הדברים בסתר כך שאיש לא ידע .אבל דבר לא קרה.
סאמר שומע את דברי המחנך ולא מפחד מדבר .פעם אחת ,בזמן שהיה
בכיתה לבדו ,חיטט בתיקי התלמידים והוציא מהם דברים ,ופתאום נכנס לכיתה
חברו אסעד .סאמר התבלבל ולא ידע מה לעשות .הוא התנצל בפני אסעד וביקש
ממנו שלא יספר לאיש" .אני מבטיח שלא אגנוב יותר" ,נשבע .אסעד ריחם עליו
והשיב" :תשמע ,אני רק רוצה להזהיר אותך ,אם המחנך ידע ,אתה תיענש עונש
גדול .אל תבנה את חייך על גנבה".
עבר שבוע ימים ואיש בכיתה לא התלונן .יום אחד ראה סאמר שאחת מבנות
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הכיתה שמה את הכסף שאספה מן התלמידים לטיול השנתי בתיקה .הוא חיכה
להפסקה וכאשר יצאו התלמידים מן הכיתה נכנס בשקט ושלח ידו אל תיקה ,ואז
נכנס לכיתה המחנך.
סאמר הופתע ולא ידע מה לעשות .המחנך אמר לו" :הם נשבעו באלוהים
בהן צדק ,כי אם יבוא אליהם מזהיר ,יישירו לכת יותר מאשר אחת האומות.
ואולם משבא אליהם מזהיר ,לא הוסיף להם הדבר בלתי אם תיעוב".
הסבר :למה ילדים גונבים? שלל סיבות לדבר ,החל בילדים שבאמת אין להם
והם באים ממשפחות מצוקה וקשה להם להתאפק וכלה בילדים שיש להם הכול
ובכל זאת הם גונבים בכל הזדמנות .אכן ,לעתים גנבה היא לא רק חומרית אלא
גם רגשית .ילד שחש שהוא מקופח וחושב שלחבריו יש הכול ולו אין כלום —
אף שאין זה כך אבל עם רגשות קשה כידוע להתווכח — עלול לגנוב כדי לחוש
שיש לו .רכוש קשור לחוויה של "יש" ושל "ערך" ,ומי לא רוצה להרגיש בעל
ערך? בייחוד ילדים שחשים מקופחים .איננו יודעים למה גונב סאמר .האם חסר
לו אוכל בביתו ואולי דווקא יש בשפע? היה חשוב לדעת כדי שנוכל לעזור לו.
אם חסר אוכל בבית הרי המשפחה זקוקה לעזרה כלכלית ואם חש סאמר מקופח
הרי כדאי לשוחח על כך עם הוריו ואתו כדי לשפר את תחושתו בביתו .קיימים
לא מעט מקרים שילד אחד מבין כל הילדים חש דחוי ויש לטפל בהרגשתו
ברגישות משום שאיש לא מרוויח מתחושות אלה .יפה נהג המחנך שהעביר את
המסר הכל כך חשוב שאסור לגנוב ועשה זאת באמצעות פסוק מן הקוראן,
שהשפעתו רבה.
 .25מה נאמר לילד שמשקר להוריו?

رَبﱢ ﻫَﺐْ ﻟِﻲ ﻣِﻦَ اﻟﺼﱠﺎﳊِﲔَ

) ﺳﻮرة اﻟﺼﺎﻓﺎت  ,آﻳﺔ (100

ריבוני ,הענק לי בן אשר יהיה בישרים )סורת הערוכים ,פסוק (100

אחת האמהות פנתה אל מחנך כיתה י"א שבה לומדת בתה בבקשת עזרה .היא
סיפרה לו שלאחרונה מאחרת בתה לשוב הביתה לעתים תכופות והיא משקרת
לה בכל מיני דברים" .אולי עובר עליה משהו שהיא לא רוצה לספר לי" ,אמרה
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האם למחנך" .אולי אתה תוכל לעזור לי ולשוחח אִתה" .המחנך הקשיב יפה
לאם ,הוסיף ושאל אותה שאלות רבות הנוגעות לקשר שלה עם הילדה ולבסוף
הבטיח לה שיטפל בנושא.
למחרת הזמין את התלמידה לשיחה .הוא התעניין בשלומה ,שאל על אופן
הכנת השיעורים ועל המקצועות שהיא אוהבת יותר ופחות ,שוחח אִתה על
חברותיה ולבסוף הדגיש כמה חשוב לומר את האמת ,בפרט להורים .הוא הסביר
לתלמידתו שחשוב מאוד לשתף את ההורים במה שעובר עלינו משום שהורינו
הם האנשים החשובים לנו ביותר .ולסיום פתח את ספר הקוראן בסורת הערוכים
והקריא לה את פסוק  ,100שהוא בקשתו של כל הורה" :ריבוני ,הענק לי בן
אשר יהיה בישרים".
הסבר :ואכן ,איזה הורה אינו רוצה שילדיו ינהגו בו ביושר ובכנות? ובכל זאת
בגיל ההתבגרות ילדים לא מעטים נמצאים בעימות עם הוריהם .מדוע? משום
שהנער או הנערה כבר התפתחו פיזית והם בוגרים בגופם ,והם חשים פתאום
שהם בוגרים גם בנפשם ואינם זקוקים להוריהם כבעבר .כדי לעבור את הגיל
הזה בשלום דרושה רגישות מצד שני הצדדים .על ההורים להיזכר בילדותם
שלהם כדי להבין את ילדיהם .גם הם לא היו מלאכים ,גם להם היו רצונות
משלהם שהסתירו מהוריהם וכדומה .חוץ מזה יש פער בין הדורות והעולם הולך
ומשתנה וילדינו גדלים בעולם שונה מן העולם שאנו גדלנו בו ובאמת יש דברים
שאנו מודעים להם פחות ומבינים אותם פחות מילדינו .במובן הזה חשוב שלהורה
תהיה מידה של צניעות ולא יחשוב שהוא באמת יודע הכול שהרי אמנם יש לו
יותר ניסיון חיים מאשר לילדו אבל עדיין אין זה כל הסיפור .יש הורים שבאמת
לא רוצים שילדיהם יעלו עליהם וזה חבל משום שהם מתאמצים להשאיר אותם
קטנים מתוך מחשבה שאם יהיו טובים מהם בדברים מסוימים שוב לא יכבדו את
הוריהם .ולעומת זאת ,הורים אחרים רק מבקשים שילדיהם יממשו את משאלותיהם
שלא התמלאו ויעלו עליהם .יפה נהג המחנך שהזמין את התלמידה לשיחה
והשתמש בפסוק מן הקוראן כדי להמחיש לה כמה הוריה דואגים לה ומייחלים
שתהיה נערה ישרה שאומרת להם את האמת .כדי לרדת לעומק הקושי היה
צורך לשוחח עם שני הצדדים ולנסות להבין מה באמת מפריע לבת כל כך עד
שאינה מספרת להוריה את האמת.
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 .26מה נאמר לשותף שמרמה אותנו?

ﻗَـﺎلَ ﻟَـﻘَـﺪْ ﻇَﻠَﻤَﻚَ ﺑِﺴُ ـﺆَالِ ﻧَﻌْـﺠَ ـﺘِﻚَ إِﻟَﻰ ﻧِﻌَــﺎﺟِـﻪِ وَإِنﱠ ﻛَـﺜِـﻴــﺮاً ﻣﱢﻦْ اﳋُْﻠَﻄَﺂءِ
ﻟَﻴَـﺒْﻐِـﻲ ﺑَﻌْﻀُـﻬُﻢْ ﻋَﻠَﻰ ﺑَﻌْﺾٍ إِﻻﱠ اﻟﱠﺬِﻳـﻦَ آﻣَﻨُﻮا وَﻋَﻤِﻠُـﻮا اﻟﺼﱠﺎﳊَِـﺎتِ وَﻗَﻠِﻴﻞٌ
ﻣﱠﺎ ﻫُﻢْ وَﻇَﻦﱠ دَاوُودُ أَﻧﱠﻤَﺎ ﻓَﺘَﻨﱠﺎهُ ﻓَﺎﺳْﺘَﻐْﻔَﺮَ رَﺑﱠﻪُ وَﺧَﺮﱠ رَاﻛِﻌﺎً وَأَﻧَﺎبَ ) ﺳﻮرة ص  ,آﻳﺔ
(24

אמר )דוד( ,אכן גרם לך עוול בבקשו להוסיף את כבשתך אל כבשיו.
שותפים מרבים להתנכל זה לזה ,אך לא המאמינים והעושים את
הטוב .ואולם מה מעטים המה .לבסוף הבין דוד כי רק לנסותו ביקשנו.
אז ביקש את מחילת ריבונו ונפל אפיים ארצה ,וחזר בתשובה )סורת צ,.
פסוק (24

ג'מאל וי!סף הם שני אחים בעלי עסק משותף ולשניהם ילדים בגיל בית–הספר.
הם חינכו את ילדיהם להיות קרובים ולעזור זה לזה .ואכן ,ילדיהם משחקים יחד
באותה חצר ובאותם צעצועים וגם לומדים יחד.
יום אחד נפל י!סף למשכב ובאין בררה הכניס את בנו לעסק כדי שיעזור
לדודו .האחיין החל אט–אט להיכנס לעניינים וגילה שדודו מרמה את אביו .הבן
ניסה לשוחח עם אביו על כך אבל י!סף כעס וטען שהדבר לא ייתכן והוא לא
מאמין.
בהדרגה החל העסק להתדרדר .כשפנה הבן אל דודו הזהיר אותו הדוד שאם
יעלה שוב את העניין יגרש אותו מהעסק" .זה לא קשור אליך ואסור לך
להתערב במה שאינו עניינך" ,אמר לו .הבן נעלב מאוד .הוא הרגיש שדודו
משתנה לנגד עיניו וגם ילדיו החלו להתרחק ממנו וממשפחתו .הוא גם התרשם
שבני משפחת הדוד ממש מחפשים מריבות ועושים בעיה ועניין מכל דבר קטן
שעולה ביניהם.
כשניסה י!סף לשוחח עם אחיו על השינוי הדרמטי שהתחולל בין משפחותיהם
התעלם ממנו ג'מאל ואפילו חדל לבקר אותו .כשפנה י!סף אל אחיו כדי לדעת
מה חלקו בעסק ולהבטיח את עתיד משפחתו שוב התעלם ממנו אחיו .עכשיו גם
הילדים משתי המשפחות מסוכסכים אלה עם אלה.
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אמרו שי!סף נפטר מהעצב שגרם לו התקף לב ,ולא ממחלתו .ילדיו של י!סף
פנו אל הדוד וביקשו את חלקם בירושה .הוא השיב להם שהוא לא חייב להם
כלום .אבל העסק משגשג והדוד פתח עוד עסק באותו התחום בעבור אחד מבניו.
ילדיו של י!סף פנו אל נכבדי הכפר וביקשו עזרה .הנכבדים הזמינו את ג'מאל
והבהירו לו כמה חמורים מעשיו וכמה שנואים הם על אלוהים .לבסוף קם אחד
הנכבדים ובידו ספר הקוראן והקריא לג'מאל את פסוק  24מסורת צ" :.שותפים
מרבים להתנכל זה לזה ,אך לא המאמינים והעושים את הטוב".
הסבר :י!סף וג'מאל לא היו סתם שותפים ,הם היו בראש ובראשונה אחים ,ולא
סתם אחים אלא אחים שחיים יחד כמשפחה אחת כך שבגידתו של ג'מאל קשה
וכואבת שבעתיים .ואכן ,הקוראן אומר לנו שהערובה לכך ששותפים לא ירמו
זה את זה היא היותם מאמינים .הדבקות באמונה ובאלוהים היא הדבקות באמת.
לכל אדם יש הזדמנויות רבות בחייו לרמות ,לשקר ולגנוב והדבר היחיד שמונע
מאנשים לעשות כן ,על אף הפיתוי ,הוא ההפנמה של ערכי האמת ,היושר
והצדק .כשערכים אלה נמצאים בתוכנו הם כבר שלנו וגם אם איש לא רואה
אותנו ואין סיכוי שיתפסו אותנו אנו לא נרמה ולא נגנוב .אבל מי מייצג את כל
הערכים החשובים האלה אם לא אלוהים? עתה ברור לנו שלג'מאל לא היה
אלוהים .יפה נהגו נכבדי הכפר שהשתמשו בפסוק זה מן הקוראן כדי להעביר
לג'מאל את המסר שהוא אינו בין המאמינים .נקווה שבכוחם לא רק להשמיע את
הצדק אלא גם לכפות אותו על ג'מאל כדי שכולם יראו שיש אלוהים.
 .27מה נאמר למי שניכר בו שהוא משקר?

وَﻣَـﺎ ﻛُـﻨﺘُﻢْ ﺗَﺴْـﺘَ ـﺘِـﺮُونَ أَنْ ﻳَـﺸْـﻬَـﺪَ ﻋَـﻠَﻴْﻜُﻢْ ﺳَ ـﻤْـﻌُﻜُﻢْ وَﻻَ أَﺑْﺼَــﺎرُﻛُﻢْ وَﻻَ
ﺟُﻠُﻮدُﻛُـﻢْ وَﻟَﻜِﻦ ﻇَﻨَﻨـﺘُﻢْ أَنﱠ اﻟﻠﱠﻪَ ﻻَ ﻳَﻌْـﻠَﻢُ ﻛَ ـﺜِ ـﻴــﺮاً ﻣﱢ ـﻤﱠـﺎ ﺗَـﻌْ ـﻤَﻠُﻮنَ ) ﺳـﻮرة
ﻓﺼﻠﺖ ,آﻳﺔ (22

מעולם לא יכולתם להסתתר ולמנוע בעד אוזניכם ועיניכם ועורכם
מהעיד עליכם ,ואולם אתם חשבתם כי מרבית מעשיכם לא ייוודעו
לאלוהים )סורת המוצגים אחד אחד ,פסוק (22
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בחופשת הקיץ סיפר סעיד להוריו שהוא הולך לעבוד כדי לחסוך כסף .הוא אמר
להם שהוא מתכוון לקנות את הציוד הלימודי שהוא יזדקק לו בשנה הבאה וגם
בגדים לחורף ולא לבקש מהם כסף .סעיד עדיין צעיר ואסור לו לעבוד אבל אביו
קיבל את הרעיון.
כל יום היה סעיד יוצא לעבודה וחוזר מאוחר בלילה ,ואז היה נותן לאמו כסף
כדי שתשמור לו אותו .היו ימים שנתן לה מאתיים שקל והיו ימים שנתן לה
שלוש–מאות שקל .אמו שמחה מאוד ולא שאלה אותו במה בדיוק הוא עובד.
כשאביו שאל אותו כמה פעמים במה הוא עובד התלבט סעיד ולבסוף השיב,
"בשוק הירקות" ,בהזדמנות אחרת אמר" ,בניקיון" .אביו האמין לו ושמח על כך
שהוא מוצא תמיד עבודה.
יום אחד חזר סעיד לביתו מאוחר בלילה כשהוא כולו רועד .הוא נכנס אל
חדרו ונעל את הדלת .לאחר כמה דקות הגיעה ניידת משטרה ומתוכה יצאו
שוטרים והקישו על הדלת .אביו של סעיד נדהם כשראה את השוטרים" .הבן
שלך צולם במצלמה כשהוא גונב באחת מחנויות הקניון .הוא גנב וברח ואנחנו
סוברים שהוא משתייך לכנופיה של גנבים" ,אמרו לו .אביו של סעיד דפק על
דלת חדרו של בנו ,נכנס והתבונן בו .הוא ראה את הפחד בעיניו ואמר" ,אני
שואל אותך שוב ,במה עבדת?" סעיד השיב" ,הרי אמרתי לך ,בכל מיני עבודות".
אביו סיפר לו על דברי השוטרים אך סעיד הכחיש כל קשר לגנבות ,וגופו רעד
כולו .אז אמר לו אביו" :מעולם לא יכולתם להסתתר ולמנוע בעד אוזניכם
ועיניכם ועורכם מהעיד עליכם ,ואולם אתם חשבתם כי מרבית מעשיכם לא
ייוודעו לאלוהים".
הסבר :פתגמים רבים מדברים על כך שהשקר ניכר בפנים ,כזה הוא המקרה של
סעיד .מדוע גנב סעיד? ייתכן שרצה להרשים את הוריו ולהראות שהנה הוא
עובד ומרוויח ,ייתכן שלהורים באמת חסר כסף והם מתקשים לקנות לו ספרי
לימוד ,ייתכן שרצה להוכיח לחבריו ולעצמו שהוא לא מפחד מדבר .הסיבות
לגנבה יכולות להיות רבות וכדאי לברר אותן עם סעיד .רק אם נבין את מקור
הקושי נוכל לטפל בו כך שלא יחזור שנית .אין דין גנבה אחת כדין אחרת.
למשל ,ילד שגונב לחם משום שאין לו אוכל בבית אין דינו כדין ילד שגונב כדי
להרשים את חבריו ולהוכיח להם שאינו חושש מדבר .יפה נהג אביו של סעיד
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שעימת את בנו עם האמת ולא נרתע מלומר לו בעזרת הפסוק הקוראני שניכר
בפניו שהוא משקר .האב הזכיר גם לבנו בעזרת הפסוק הזה שאלוהים בכל
מקרה רואה הכול ויודע הכול.
 .28מה יאמר המחנך לתלמידו שמאמין לשמועות ולא בודק אותן?

ﻳَﺎ أَﻳﱡﻬَـﺎ اﻟﱠﺬِﻳـﻦَ آﻣَﻨُﻮا إِن ﺟَـﺎءﻛُﻢْ ﻓَـﺎﺳِﻖٌ ﺑِﻨَـﺒَـﺄٍ ﻓَـﺘَـﺒَـﻴﱠﻨُﻮا أَن ﺗُﺼِـﻴ ـﺒُـﻮا ﻗَـﻮْﻣـﺎً
ﺑِﺠَﻬَﺎﻟَﺔٍ ﻓَﺘُﺼْﺒِﺤُﻮا ﻋَﻠَﻰ ﻣَﺎ ﻓَﻌَﻠْﺘُﻢْ ﻧَﺎدِﻣِﲔَ ) ﺳﻮرة اﳊﺠﺮات  ,آﻳﺔ (6

הוי המאמינים ,בבוא אליכם איש מופקר ובפיו הודעה ,בררו את
הדבר ,פן תפגעו באנשים בשוגג ,ותתחרטו על כל שעוללתם )סורת
החדרים ,פסוק (6

סאמי ,תלמיד בכיתה ו' ,תפס את אחד מחבריו בהפסקה ,קילל אותו והכה אותו
בפראות .הוא הובא לפני המחנך לבירור העניין .מתברר שסאמי שמע שאותו
חבר קילל אותו ואת אמו והפיץ עליו כל מיני שמועות .המחנך הזמין גם את
הילד המוכה ,והתברר שמה שסופר לסאמי לא היה אמת .חברו לא אמר דבר
עליו או על אמו .ילד אחר הלעיט את סאמי בשקרים .ואז פתח המחנך את ספר
הקוראן והקריא לסאמי את פסוק  6מסורת החדרים" :הוי המאמינים ,בבוא
אליכם איש מופקר ובפיו הודעה ,בררו את הדבר ,פן תפגעו באנשים בשוגג,
ותתחרטו על כל שעוללתם" .המחנך הסביר לסאמי כמה חשוב לוודא את
העובדות לפני כל פעולה שעושים בדיוק כמו בבית–משפט .ושיש להיזהר מאוד
פן נעשה מעשים שנתחרט עליהם אחר כך.
הסבר :הקוראן מזהיר אותנו שלא לחרוץ דין מבלי להכיר את העובדות באופן
מספק .כך נוהג כל שופט הוגן במשפט וכך צריך לנהוג כל אדם בחייו .יש לשים
לב במיוחד לכלל זה בחברה שבה נוהגים להפיץ שמועות ורכילויות על אנשים.
אם לא נבדוק את האמת אנו עלולים להאמין בדברים שלא היו ולא נבראו
ולפעול על פיהם .זה מה שקרה לסאמי .יפה נהג המחנך שלימד את סאמי את
הכלל החשוב הזה שלפני שפועלים מבררים את העובדות בירור רציני ומעמיק
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ולא מסתפקים בפחות מכך .כעת יהיה על סאמי לגשת אל חברו ולהתנצל בפניו
ולקוות שיסלח לו על שהכה אותו ללא שום הצדקה .כמו כן ,טוב יעשה המחנך
אם ישוחח עם הילד שאמר לסאמי דבר שקר ויסביר לו מה עולל .בכל מקרה,
דיון כזה לפני כל הכיתה ,שוודאי הייתה עדה לאירוע ,עשוי ללמד את הילדים
כמה כללים חשובים במיוחד בנוגע לצורך שלא להאמין מיד לכל שמועה.
 .29מה נאמר למי שמנצל את ידיעותיו כדי לפרוץ למחשב אחר ולגנוב
מידע?

ﻳَﺎ أَﻳﱡـﻬَــﺎ اﻟﱠﺬِﻳـﻦَ آﻣَﻨُﻮا اﺟْـ ـﺘَﻨِﺒُ ــﻮا ﻛَـ ـﺜِ ـﻴ ــﺮاً ﻣﱢﻦَ اﻟﻈﱠـﻦﱢ إِنﱠ ﺑَﻌْﺾَ اﻟﻈﱠـﻦﱢ إِﺛْﻢٌ وَﻻَ
ﺗَﺠَﺴﱠﺴُﻮا وَﻻَ ﻳَﻐْﺘَﺐ ﺑﱠﻌْﻀُﻜُﻢ ﺑَﻌْﻀﺎً أَﻳُﺤِﺐﱡ أَﺣَﺪُﻛُﻢْ أَن ﻳَﺄْﻛُﻞَ ﳊَْﻢَ أَﺧِﻴﻪِ
ﻣَﻴْﺘﺎً ﻓَﻜَﺮِﻫْﺘُﻤُﻮهُ وَاﺗﱠﻘُﻮا اﻟﻠﱠﻪَ إِنﱠ اﻟﻠﱠﻪَ ﺗَﻮﱠابٌ رﱠﺣِﻴﻢٌ ) ﺳﻮرة اﳊﺠﺮات  ,آﻳﺔ (12

הוי המאמינים ,אל תרבו לחשוד ,כי לעיתים חשדנות היא חטא .אל
תרגלו זה אחר זה ,ואל תלכו רכיל .האם רוצים אתם לאכול את בשר
אחיכם המת? הן לא תרצו בזאת! היו יראים את אלוהים ,כי אלוהים
רוצה בתשובת עבדיו ורחום )סורת החדרים ,פסוק (12
נאסר הוא סטודנט מצטיין למחשבים באוניברסיטה .חבריו פונים אליו בכל
שאלה או בעיה והוא עוזר להם ברצון .יום אחד הגיש פארוק ,חברו של נאסר,
עבודה באחד הקורסים .כמה ימים אחר כך הזמין אותו המרצה לשיחה ואמר לו
שעבודתו נפסלה והוא יצטרך לעמוד לפני ועדת משמעת של האוניברסיטה
משום שהוא העתיק את העבודה.
פארוק התפלא מאוד .הוא הסביר למרצה שהוא כתב את עבודתו לבדו ולא
הראה אותה לאיש .המרצה הציג לפניו מול צוות החוג עבודה זהה לשלו שקיבל
לפני כשבוע מסטודנט אחר .פארוק לא האמין למראה עיניו .הוחלט שעליו
לחזור על הקורס.
פארוק החליט שעליו לפתור את התעלומה ,כיצד הגיש סטודנט אחר את
העבודה שלו ללא ידיעתו .הוא החל לברר באוניברסיטה מי עוד לומד אצל אותו
מרצה ואילו עבודות הגישו סטודנטים אחרים שלו .לבסוף הגיע אל סטודנט שלא
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הכיר .פארוק שאל אותו אם הוא יכול לעזור לו להשיג עבודות מוכנות לקורס
של המרצה הזה והסטודנט נתן לו מספר טלפון של סטודנט שמוכר עבודות
מוכנות.
פארוק היה מבולבל מאוד .הוא התיישב ליד הטלפון וחייג למוכר העבודות.
קול מוכר ענה לו .הוא שאל אותו אם יש לו עבודות מוכנות .האיש שאל אותו
מה שם הקורס ומה נושא העבודה .פארוק נתן לו את שם המרצה ואת נושא
העבודה שהוא הגיש לו .האיש השיב לו" ,תוך יומיים היא אצלך .אבל תצטרך
לשלם לי קודם" .פארוק שאל אותו היכן ייפגשו והאיש השיב" ,בקפטריה של
האוניברסיטה ,בשעה אחת–עשרה".
בזמן המיועד ישב נאסר בפינת הקפטריה ובידו עבודה מוכנה ללקוח שלו.
והנה הבחין בו פארוק ועשה את עצמו כעובר באקראי .נאסר החוויר .עכשיו
התיישב לידו פארוק .הפעם נאסר ממש נבהל" .תסלח לי אבל יש לי פגישה
אישית עם חבר ,כשאסיים אגש אליך" ,אמר נאסר לפארוק.
פארוק :אה ,באמת? אני לא יכול להצטרף?
נאסר :לא ,זה עניין אישי.
פארוק :ומה אם אגיד לך שאני הסטודנט שאתה מחכה לו? אתי יש לך עניין
אישי ביותר.
נאסר :זה לא הזמן לבדיחות .באמת יש לי פגישה.
פארוק :אני יודע ,לכן באתי .אני רוצה לקנות את העבודה שלי ממך ,היא
מוכנה?
נאסר :על מה אתה מדבר?
פארוק :על זה שגנבת ממני .השתמשת בידע שלך בתחום המחשבים ,פרצת
למחשב שלי וגנבת את עבודתי .אתה ,חברי הטוב ,עשית כסף על
חשבוני ואותי הכשילו בקורס .כל הכבוד לך .כך אתה נוהג בחברים
שלך .אם תמשיך כך לא יישארו לך חברים .אינני יודע אם אני האדם
הראשון שאתה גונב ממנו אבל ברצוני לתת לך עצה אחת לפני שאני
עוזב אותך" :אל תרגלו זה אחר זה ,ואל תלכו רכיל".
הסבר :בעידן המחשבים אנו צריכים להסתגל למצבים חדשים שלא היו בעבר.
המחשב הוא המגירה הסודית שלנו שבה אנו מניחים את כל רעיונותינו הכתובים
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ואת עבודתנו שלעתים נעשתה בעמל רב .פריצה למחשב והעתקת קבצים כמוה
כפריצה לביתו של האחר וגנבת רכוש .נאסר ניצל את מומחיותו במחשבים כדי
לפרוץ למחשבי חבריו ,לגנוב עבודות שהם כתבו ולמכור אותן לאחרים .יפה
נהג פארוק שלא ויתר .הוא היה יכול להשלים עם עונשו ועם גורלו ולא לעשות
דבר .ואולם הוא נלחם כדי למצוא את העבריין ובכך דאג שאחרים לא ייפגעו
כמוהו .הוא ודאי גם פנה אל ראשי החוג וסיפר להם את אשר גילה .לא אליו
מכוון פסוק קוראני חשוב זה .הוא עשה טוב שבלש וריגל ופענח את התעלומה.
פסוק זה מיועד כמובן לנאסר ,שריגל אחר אחרים במטרה להזיק להם .הפסוק
הזה מיועד לכל אלה שמרגלים ,עוקבים ובולשים אחר האחר ללא סיבה מוצדקת
או למטרת רכילות.
 .30כיצד יעודד מחנך את תלמידו להתרחק מחברה רעה?

ﻓَﻠَﺎ ﺗُﻄِﻊِ

اﳌُْﻜَﺬﱢﺑِﲔَ ) ﺳﻮرة اﻟﻘﻠﻢ  ,آﻳﺔ (8

אל תישמע אפוא למכחישים! )סורת הקולמוס ,פסוק (8

אמו של סלאח ,תלמיד כיתה י' ,פנתה אל המחנך והתלוננה שבנה מבלה שעות
רבות ביום עם חברים מפוקפקים .הוא נוהג לשוב הביתה מאוחר בלילה והיא
לא יודעת מה עושים הוא וחבריו .לאחרונה אמר לה סלאח שהוא רוצה לעזוב
את בית–הספר משום שחבריו הציעו לו לעבוד אִתם .האם חוששת מאוד לגורל
בנה המתבגר ומבקשת מן המחנך שיעזור לה .המחנך הזמין את סלאח לשיחה
והם דיברו על רצונותיו ועתידו ,על גיל ההתבגרות ,שהוא גיל לא קל לנערים
רבים ,ולבסוף הגיעו למסקנה שעל הנער להתרחק מן החברים האלה ולמצוא לו
חברים טובים יותר .כדי לתת משנה תוקף לדבריו פתח המחנך את ספר הקוראן
והקריא לסלאח את פסוק  8מסורת הקולמוס" :אל תישמע אפוא למכחישים!"
המחנך לא היה צריך להוסיף דבר .סלאח אמנם אישר שהנערים האלה ,חבריו,
מכחישים את כל הכתוב בקוראן והולכים בדרכים רעות .הוא הבטיח שמעתה לא
יקשיב להם וישתדל להתרחק מהם ככל יכולתו.
הסבר :איזה הורה לא מודאג לנוכח המחשבה עם מי בנו או בתו מסתובבים
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ומיהם חבריהם .הדאגה הזאת היא במקומה משום שילדים לומדים הרבה מחבריהם,
לטוב ולרע .בגיל ההתבגרות מחריפה שאלה זו משום שבני הנוער נסחפים
לעבריינות מכל מיני סוגים ויש בכוחם לבצע מעשים המנוגדים לחוק שלא יכלו
לבצע בהיותם ילדים קטנים .יפה נהג המחנך ששוחח אם סלאח על קשייו ועודד
אותו להתרחק מחבריו הרעים בעזרת פסוק חשוב מן הקוראן המטיף לכולנו
שלא להקשיב לאלו שמכחישים את דברי הקוראן.
 .31כיצד נעודד אנשים שלא לומר דברים רעים על חברם מאחורי גבו?

ﻳَﺎ أَﻳﱡـﻬَـ ــﺎ اﻟﱠﺬِﻳـﻦَ آﻣَﻨُـﻮا إِذَا ﺗَﻨَـﺎﺟَ ـ ـﻴْ ـ ـﺘُﻢْ ﻓَـﻠَﺎ ﺗَـﺘَﻨَﺎﺟَـ ـ ـﻮْا ﺑِﺎﻹِْﺛْﻢِ وَاﻟْـﻌُ ـ ـﺪْوَانِ
وَﻣَـﻌْـﺼِ ـﻴَﺖِ اﻟﺮﱠﺳُـﻮلِ وَﺗَﻨَﺎﺟَ ـﻮْا ﺑِﺎﻟْﺒِـﺮﱢ وَاﻟﺘﱠ ـﻘْـﻮَى وَاﺗﱠﻘُـﻮا اﻟﻠﱠﻪَ اﻟﱠـﺬِي إِﻟَﻴْـﻪِ
ﺗُﺤْ ـﺸَ ـﺮُونَ * إِﻧﱠﻤَــﺎ اﻟﻨﱠﺠْ ـﻮَى ﻣِﻦَ اﻟﺸﱠ ـﻴْﻄَﺎنِ ﻟِﻴَ ـﺤْـﺰُنَ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ آﻣَـﻨُﻮا وَﻟَﻴْﺲَ
ﺑِﻀَﺎرﱢﻫِﻢْ ﺷَـﻴْﺌﺎً إِﻻﱠ ﺑِﺈِذْنِ اﻟﻠﱠﻪِ وَﻋَﻠَﻰ اﻟﻠﱠﻪِ ﻓَﻠْﻴَـﺘَﻮَﻛﱠﻞِ اﳌُْﺆْﻣِﻨُﻮنَ

) ﺳﻮرة اﺠﻤﻟﺎدﻟﺔ ,آﻳﺔ

(10-9

הוי המאמינים ,בהמתיקכם סוד ,אל תמתיקו סוד כדי לפשוע ולהתנכל
ולהפר את דבר השליח .המתיקו סוד למען מעשים טובים ויראת
שמים ,והיו יראים את אלוהים אשר אליו תאספו .ההסתודדות מן
השטן היא ,כדי לצער את המאמינים ,אך הוא לא יכול להזיק להם
כמלוא נימה אלא אם ירשה אלוהים .על אלוהים ייסמכו המאמינים )סורת
המתנצחת ,פסוקים (10-9

י!סף ,תלמיד כיתה ה' ,נפגש עם חבריו כל ערב בביתו שלו .הם באים אליו
ומשחקים במשחקי וידאו ומשחקי מחשב .לאחרונה החלו החברים לדבר על
י!סף מאחורי גבו ולומר שהוא ילד שחצן שמביט עליהם בהתנשאות .לא עבר
זמן רב וי!סף שמע מאחד מחבריו שהילדים מדברים עליו ואומרים שהוא מפונק
וחושב שהוא טוב מכולם .י!סף נפגע מאוד ממה ששמע .הוא פנה אל מורה הדת
בבית–הספר ,סיפר לו את הסיפור ושאל אותו אם נכונים הדברים שאומרים עליו
חבריו .י!סף אוהב את המורה לדת ועל כן הרגיש נוח לשוחח אתו על כך .י!סף
סיפר לו שהוא אוהב את חבריו ונותן להם לשחק במשחקיו ללא הגבלה.
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המורה החליט לערוך פגישה בין הילדים כדי לפתור את הבעיה .כשנכנסו
הילדים לחדר הם מצאו כתובת על הלוח" :הוי המאמינים ,בהמתיקכם סוד ,אל
תמתיקו סוד כדי לפשוע ולהתנכל ולהפר את דבר השליח .המתיקו סוד למען
מעשים טובים ויראת שמים ,והיו יראים את אלוהים אשר אליו תאספו.
ההסתודדות מן השטן היא"  .הילדים הבינו את המסר של המורה והתנצלו לפני
י!סף .ואז הסכימו כולם כמה חשוב שלא לרכל על האחר מאחורי גבו .שבועיים
אחר כך שוב הסתודדו החברים בקשר לי!סף אבל הפעם עשו זאת כדי לתכנן
מסיבת הפתעה ליום הולדתו.
הסבר :ילדים ,אבל לא רק ילדים ,נוהגים להסתודד רבות ולרכל על חבריהם.
הדיבור על האחר ללא נוכחותו מעניק לדוברים כוח מדומה .הנה הם יכולים
לומר על פלוני כל מה שהם רוצים .על כן ,אנשים רבים נוהגים לרכל .הרכילות
מעניקה להם חשיבות .הנה הם יודעים סודות על חברם ויכולים לספר אותם
לאחרים .כולם רוצים לשמוע את הרכילות האחרונה וכדומה .לעתים אנשים
מרכלים על מי שהם מקנאים בו ,ומשחירים אותו כדי להתמודד עם הקנאה.
ייתכן שכך קרה עם י!סף ,שלביתו הם נהגו לבוא ולשחק במשחקיו .מובן שיש
לנהוג ביתר סלחנות כשמדובר במשובות ילדים מאשר במעשי מבוגרים .יפה
נהג המורה לדת שהעביר באמצעות משפט מן הקוראן את המסר החשוב שאין
לומר על אנשים דברים רעים מאחורי גבם .יפה נהגו החברים שהתנצלו והכינו
לי!סף כפיצוי מסיבת הפתעה יפה ליום הולדתו.
 .32כיצד נזהה את האשם?

وَإِذَا رَأَﻳْﺘَﻬُﻢْ ﺗُﻌْﺠِﺒُﻚَ أَﺟْﺴَﺎﻣُﻬُﻢْ وَإِن ﻳَﻘُﻮﻟُﻮا ﺗَﺴْﻤَﻊْ ﻟِﻘَﻮْﻟِﻬِﻢْ ﻛَﺄَﻧﱠﻬُﻢْ ﺧُﺸُﺐٌ
ﻣﱡﺴَﻨﱠﺪَةٌ ﻳَﺤْـﺴَﺒُـﻮنَ ﻛُﻞﱠ ﺻَﻴْـﺤَﺔٍ ﻋَﻠَﻴْـﻬِﻢْ ﻫُﻢُ اﻟْﻌَﺪُوﱡ ﻓَـﺎﺣْﺬَرْﻫُﻢْ ﻗَـﺎﺗَﻠَﻬُﻢُ اﻟﻠﱠﻪُ
أَﻧﱠﻰ ﻳُﺆْﻓَﻜُﻮنَ ) ﺳﻮرة اﳌﻨﺎﻓﻘﻮن  ,آﻳﺔ (4

בראותך אותם ,יקסימך יפי תוארם ,ובדברם ,אתה מטה אוזן לדברם,
ואולם הם כקרשים שהושארו ליד הקיר .הם חושבים כי כל צעקה נגדם
היא .הם האויב ,לכן הישמר מפניהם ,ומי ייתן ויכחידם אלוהים .כיצד זה
ישגו בשקרים? )סורת המתחסדים ,פסוק (4
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יַזַן הוא תלמיד בעייתי מאוד ,שנוהג להפריע ולחבל ברכוש בית–הספר וכל
השיחות שנועדו להביא אותו לשנות את התנהגותו לא הועילו עד כה .יום אחד
נכנס יַזַן לחדר המחשבים בבית–הספר ,שיחק במחשבים ,עשה בלגן וחזר אל
כיתתו בלי שאף אחד הרגיש .כשהגיעה המורה למחשבים אל החדר היא נדהמה:
"מי עשה את הבלגן הזה ,מי אחראי לכך?!" צעקה .היא פנתה אל המנהל
וסיפרה לו על המהפכה שעשו בחדר המחשבים.
מנהל :זה ודאי אחד התלמידים ,כי השער נעול ולא יכולים להיכנס מבחוץ.
המורה :איך נגלה מי זה? יש כל כך הרבה תלמידים.
מנהל :את צודקת .אני מציע שניעזר ביועצת.
המנהל הלך אל היועצת וסיפר לה מה שקרה .היועצת הבטיחה שתעבור
כיתה–כיתה ותשוחח עם התלמידים .כך עברה היועצת בין הכיתות ושאלה את
התלמידים אם הם יודעים מי נכנס ללא רשות לחדר המחשבים או אם ראו
משהו .היא הגיעה אל הכיתה של יַזַן ואמרה" :ילדים ,אחד התלמידים נכנס
לחדר המחשבים ועשה שם בלגן .מישהו יודע או ראה משהו? ואז החל יַזַן
לצעוק" ,אני לא עשיתי את זה .אני לא עשיתי את זה ,אתם תמיד מאשימים
אותי".
יועצת :למה אתה צועק ,יַזַן? אני רק שאלתי שאלה ,לא האשמתי אף אחד.
אבל בטח אתם תאשימו אותי.
יַזַן:
יועצת :יַזַן ,אתה היית שם בחדר המחשבים?
את רואה ,את מאשימה אותי כמו האחרים.
יַזַן:
יועצת :תשמע ,יַזַן ,אני רוצה להקריא לך פסוק מהקוראן ונראה מה תגיד עליו.
אני מתכוונת לפסוק  4מסורת המתחסדים" :הם חושבים כי כל צעקה
נגדם היא" .אתה יודע ,אולי אתה מרגיש שאתה לא בסדר ולכן מיד
אתה מתגונן וצועק כאילו מישהו התכוון אליך.
הפעם שתק יַזַן.
הסבר :חוכמת החיים הזאת של הקוראן נכונה במקרים לא מעטים .אנשים
שעברו עברה נוטים להתגונן לנוכח האשמות בעזרת צעקות ומלחמות .ואילו
אנשים שלא עברו את העברה ובקושי מבינים במה מדובר ייטו להשיב ביתר
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שקט אל מול האשמות שלא ברורות להם .ואכן ,היועצת עברה כיתה–כיתה
וכשהגיעה אל כיתתו של יַזַן היה הוא בטוח שמדברים אליו אישית ועל כן
התגונן .מובן שיש להיזהר וכשמישהו צועק שהוא חף מפשע ודאי אין זו הוכחה
שהוא אשם .ואולם מעניין לשים לב לתגובות של אנשים שונים להאשמות
כלפיהם ולאחר שאנו יודעים מיהו העבריין לחזור ולבדוק אם ההשערה נכונה.
למותר לציין שהקוראן מחייב אותנו שלא להסיק שום מסקנה ללא הוכחות
ברורות.
 .33מה נאמר למי שמאמין לרמאי?

وَﻻَ ﺗُﻄِﻊْ ﻛُﻞﱠ ﺣَﻠﱠﺎفٍ ﻣﱠﻬِﲔٍ

) ﺳﻮرة اﻟﻘﻠﻢ  ,آﻳﺔ (10

אל תישמע לכל מפזר הבטחות נקלה )סורת הקולמוס ,פסוק (10

כל שבוע מגיע אל הכפר מוכר בשמים .הנשים קונות ממנו ומאמינות לו משום
שהוא תמיד אומר להן" ,אני נשבע לכן בחיי ובחיי הילדים שלי שזה בושם
אמתי ולא מזויף .הוא מרוכז במאה אחוז ,לא כמו המים שמוכרים לכן בחנות".
והנשים ,הן קנו ממנו בשמחה.
יום אחד הסתכלה אחת השכנות על בקבוק הבושם וקראה את הכתוב על
התווית .אלה היו מי בושם ולא בושם מרוכז" .איך אתה מעז לומר שזה בושם
אמתי?! זה מזויף!" המוכר היה מבוהל ונבוך" .כנראה זאת טעות ולא שמתי
לב" ,גמגם .ואז פנתה האישה אל כל חברותיה ואמרה להן'" ,אל תישמע לכל
מפזר הבטחות נקלה' .עליכן ללמוד לקרוא מה שכתוב על המוצר ולא להאמין
לכל אחד שמבטיח לכן דברים" .מאותו היום החלו הנשים בשכונה לקרוא את
כל התוויות שעל המוצרים.
הסבר :מי מאתנו לא ראה מקרים כאלה .רבים מאתנו רומו על ידי מוכר כלשהו
משום שהאמינו לו ולא קראו את התווית .נכון ,העניין דורש השקעה ומאמץ .לא
תמיד קל לקרוא את האותיות הקטנות ולא תמיד המידע ברור דיו .כך הוא הדבר
למשל באשר למוצרי מזון רבים שעליהם מתנוסס בגדול הכיתוב "טבעי".
כשקוראים את הכתוב מתברר שהרכיבים לאו דווקא טבעיים .חובה עלינו אפוא,
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אם איננו רוצים שירמו אותנו ,לקרוא את הכתוב על התווית .על מוצרים רבים
יש פיקוח והיצרן אינו יכול לכתוב ככל העולה על רוחו .בכל מקרה ,הקריאה
הופכת אותנו לצרכנים חכמים במקום פתאים .יפה נהגה השכנה שקראה את
הכתוב על המוצר והוסיפה לכך את בקיאותה בקוראן כדי להעביר את המסר
הנכון לחברותיה השכנות.
 .34מה נאמר למי שמרבה לשקר?

وَﻻَ ﺗُﻄِﻊْ ﻛُﻞﱠ ﺣَﻠﱠﺎفٍ ﻣﱠﻬِﲔٍ

) ﺳﻮرة اﻟﻘﻠﻢ  ,آﻳﺔ (10

אל תישמע לכל מפזר הבטחות נקלה )סורת הקולמוס ,פסוק (10

לרשא ,תלמידת כיתה ה' ,יש נוהג מוזר שכולם כבר מכירים אותו וצוחקים לו.
לפני שהיא מתחילה לספר משהו היא אומרת" ,אני נשבעת" .מאז תחילת השנה
החריפה התופעה וכל משפט אצלה מתחיל במילים "אני נשבעת" .מאחר שדברים
רבים שהיא מספרת מתבררים אחר כך כשקרים ובדותות הפסיקו חבריה לכיתה
להאמין לה .כל פעם שרשא מתחילה להגיד" ,אני נשבעת" ,כולם צוחקים .רשא
נעלבת מזה מאוד ולאחרונה הולכת בראש מורכן מרוב בושה .היא גם ממעטת
לדבר כדי שלא יצחקו לה שוב .מחנך הכיתה שם לב שמשהו אינו כשורה ושאל
אותה אם יש בעיה כלשהי .תחילה ניסתה רשא להתחמק אבל לבסוף סיפרה לו
כמה היא נעלבת מחבריה לכיתה .המחנך שאל אותה אם היא יודעת למה
החברים מתנהגים אליה כך .רשא השיבה שהיא אינה יודעת .המחנך הבטיח
לברר את הנושא .לאחר כיומיים הוא קרא לה והסביר לה שחבריה לכיתה
צוחקים משום שהיא נשבעת כל הזמן .הוא הוסיף והסביר לה שאנשים לא
מאמינים למי שנשבע כל הזמן ללא סיבה .ואז פתח המחנך את ספר הקוראן
בסורת הקולמוס ,פסוק  ,10והקריא לרשא" :אל תישמע לכל מפזר הבטחות
נקלה".
לרשא לא היה קל לשמוע את הפסוק הזה אולם מאותו היום היא הפסיקה
להישבע וגם החלה לומר את האמת .השינוי שחל בה היה כה דרמטי ,שחבריה
לכיתה התקשו להאמין .אכן ,הייתה זו רשא אחרת .לאחת מחברותיה היא סיפרה
שפסוק  10מסורת הקולמוס הוא שהבהיר לה שעליה להשתנות מיד.
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הסבר :מדוע נהגה רשא לשקר? ומדוע נשבעה כל הזמן כדי שיאמינו לה? קשה
לדעת .אנו לא מיטיבים מספיק להכיר את רשא כדי לענות על שאלה זו .ואולם
ישנם ילדים שנוטים לשקר לעתים קרובות משום שהם רוצים להרשים את
חבריהם בסיפוריהם .הם מרגישים שהמציאות משעממת מדי ואיש לא יתעניין
בסיפוריהם אם הם ישקפו אך ורק את האמת .אבל חבריה הבינו את הצורך שלה
להרשים וצחקו לה .כך קורה שדווקא ילדה שצריכה תשומת לב ומתאמצת
להרשים את סביבתה מזמינה מבלי משים את ההפך .ייתכן שגם בביתה רשא לא
חשובה דיה והיא רוצה לחוש חשובה יותר בכיתה .גם במקרה זה היא בעצם
מזמינה את האחרים לפגוע בה כפי שייתכן שקורה בביתה .התערבותו של
המחנך והפסוק הקוראני שהקריא לה היו חזקים במיוחד .ואולם רשא הגיבה
היטב לפסוק .היא הצליחה לראות את החיובי שבו ולא להיעלב ממנו או
מהמחנך ולא נסגרה כפי שקרה לה עם חבריה לכיתה.
 .35מה נאמר לחבר כדי שלא יאמין לכל שמועה?

وَﻻَ ﺗُﻄِﻊْ ﻛُﻞﱠ ﺣَﻠﱠﺎفٍ ﻣﱠﻬِﲔٍ * ﻫَﻤﱠﺎزٍ ﻣﱠﺸﱠﺎء ﺑِﻨَﻤِﻴﻢٍ

) ﺳﻮرة اﻟﻘﻠﻢ  ,آﻳﺔ (11-10

אל תישמע לכל מפזר הבטחות נקלה ,מלעיז הולך רכיל )סורת הקולמוס,
פסוקים (11-10

אחמד ,איה וסמר הם שלושה ידידים שלומדים בכיתה י' בבית–הספר התיכון
בכפר .הם נוהגים לעשות יחד את עבודותיהם ולעזור זה לזה ואם אחד מהם
מתקשה בנושא כלשהו מיד יעזרו לו השניים האחרים .מַארי ,בת כיתתם ,מנסה
תמיד להתקרב אליהם אבל הם לא מעוניינים בחברתה ומתרחקים ממנה משום
שהיא סכסכנית .באחד הימים שאלה מַארי את אחמד שאלה במתמטיקה .באותו
הזמן עברו לידם סמר ואיה .ראה אחמד את ידידותיו והצטרף אליהן .למחרת
בבוקר אמרה מַארי לסמר שאחמד סיפר לה כמה שהיא ,סמר ,חוצפנית .היא
הוסיפה שאחמד אמר שהוא רוצה להתרחק מסמר אך היא תמיד "נדבקת" אליו
ולא עוזבת אותו .סמר חשה שלא בנוח מסיפור זה והייתה מאוכזבת .היא סיפרה
לאיה את הסיפור וזו צחקה ואמרה לה" :אוי ,סמר ,את מאמינה לסכסכנית
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הזאת?! לא ראית אתמול איך אחמד הצטרף אלינו כשעברנו לידו? לא ראית את
דף המתמטיקה שאכן החזיק בידו?
סמר ואחמד פנו לעבר מַארי ובידם דף המתמטיקה" .זה באמת נכון מה
שסיפרת לי ,אחמד דיבר עלי בזמן שעזר לך במתמטיקה" ,אמרה לה סמר .מַארי
הסמיקה מאוד ולא ידעה מה לומר .אחר כך שאל אחמד את סמר אם היא מכירה
את פסוקים  11-10מסורת הקולמוס .וזו השיבה לו" :אל תישמע לכל מפזר
הבטחות נקלה ,מלעיז הולך רכיל"" .יפה" ,השיב אחמד" ,ואני מציע לך לזכור
אותם".
הסבר :בהרבה חברות מסורתיות שבהן הקבוצה חיה יחד נפוצה הרכילות .אצל
ילדים בכיתה הרכילות נפוצה עוד יותר .אבל רכילות אפשר למצוא בכל חברה
ובכל גיל .והנה מנסה מַארי לסכסך ,אולי מתוך קנאה ,ומספרת לסמר שאחמד
דיבר עליה .עכשיו מַארי מרגישה חזקה .מדוע היא מתנהגת כך? אולי משום
שהיא חשה דחויה ורוצה גם היא להיות חלק מן הקבוצה ,אולי משום שהיא
חשה חלשה וכך יש לה פתאום כוח .מכל מקום ,טוב שסמר התייעצה עם איה
וטוב שהיא ואחמד התעמתו עם מַארי ובדקו את העניין .ולסיום ,יפה נהג אחמד
שהזכיר לסמר את הפסוק החשוב בקוראן המצווה על כולנו להתרחק מכל
רכילות ולא להאמין בה.
 .36כיצד נעודד אדם שלא להיגרר אחר מעשים רעים?

ﻓَﺎﺻْﺒِﺮْ ﳊُِﻜْﻢِ رَﺑﱢﻚَ وَﻻَ ﺗُﻄِﻊْ ﻣِﻨْﻬُﻢْ آﺛِﻤﺎً أَوْ

ﻛَﻔُﻮراً ) ﺳﻮرة اﻻﻧﺴﺎن  ,آﻳﺔ (24

שא בעוז רוח את דין ריבונך ,ואל תישמע לשום חוטא או כופר
מקרבם )סורת האדם ,פסוק (24
עבדאללה ,תלמיד כיתה ט' ,נכנס אל חדר היועצת וסיפר לה שאביו נוזף בו
וצועק עליו בזמן האחרון והוא לא סובל את זה .היועצת שאלה לסיבת הנזיפות
ועבדאללה סיפר שאביו טוען שהוא הולך ומשתנה משום שהתחבר לקבוצת
ילדים בעייתיים .היועצת ביקשה את רשותו של עבדאללה להזמין את אביו כדי
לשמוע כיצד הוא רואה את בנו .עבדאללה הסכים מיד.
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האב סיפר ליועצת שבנו היה בחור מצוין ,מתפלל כל יום ,לא יוצא לפאבים
ולא שותה אלכוהול .ואולם מאז התחבר לקבוצת החברים החדשים הוא הפסיק
להתפלל וחוזר כל לילה מאוחר כשהוא שיכור" .זה לא מתאים לי ואני לא
מסכים להתנהגות כזאת" ,הסביר האב והביע משאלה שבנו יחזור למוטב.
היועצת ביקשה עכשיו את רשותו של האב להזמין גם את בנו להשתתף
בשיחה .האב הסכים מיד .היועצת סיפרה לעבדאללה שאביו אמר שחל בו שינוי
לרעה .היא שאלה אותו מדוע הוא השתנה .עבדאללה השיב לה שהוא פשוט
רוצה לראות את החיים האחרים .מה עושים בפאבים ואיך מתנהגים כשמשתכרים,
זה הכול" .החברים שלי כל הזמן לחצו עלי לצאת אִתם אז הסכמתי" ,הוסיף .ואז
פתחה היועצת את ספר הקוראן בסורת האדם ,פסוק  ,24והקריאה לעבדאללה:
"שא בעוז רוח את דין ריבונך ,ואל תישמע לשום חוטא או כופר מקרבם".
היא הסבירה לו שהקוראן מצווה עלינו להתאפק ולא להיגרר אחרי הפיתויים
של חברינו החוטאים ,והביעה את תקוותה שהוא ישוב להיות ילד טוב כפי שהיה
בעבר.
הסבר :נראה שעבדאללה הוא ביסודו ילד טוב .הוא הולך ומשתף את היועצת
בקשייו ונותן בה אמון .הוא נותן אמון בעולם המבוגרים ,כנראה משום שיש לו
אמון בסיסי באביו .יפה נוהגת היועצת שמבקשת את רשותו של עבדאללה
להזמין את אביו .הרי הוא נתן בה אמון וכעת לא יהיה נכון להזמין את אביו בלי
להתייעץ אתו ולשמוע את רצונו .ואכן ,עבדאללה שוב נותן אמון ביועצת ובאביו
ונענה בחיוב להצעה .אביו מספר את עמדתו וכעת שוב מבקשת היועצת רשות
לצרף לשיחה את הבן .טוב ששאלה משום שאולי האב אינו רוצה בכך מסיבה
כלשהי .כולם נותנים אפוא באמת אמון בכולם .עבדאללה אומר את האמת ,כמו
נערים רבים בני גילו הוא רוצה להתנסות בכל מיני דברים .ואולם ברור לכולנו
שלא בכל דבר בחיים יש להתנסות .יש דברים מסוכנים ואחרים שאינם מוסריים.
אנו רוצים שילדינו יגדלו וילמדו ויכירו את העולם אולם בתוך הגבולות השומרים
עליהם ומתוך הבנה שלא הכול מותר .והנה מקריאה היועצת לעבדאללה פסוק
יפה מן הקוראן המלמד אותו שבמקרים רבים אל לו להקשיב לחבריו ועליו
לשמור על עצמו מכל משמר אף שלא תמיד זה קל.
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 .37מה נאמר למי שמעתיק בבחינות ורוצה ללמד אותנו את שיטותיו?

ﻗُﻞْ ﻳَﺎ أَﻳﱡﻬَﺎ اﻟْﻜَﺎﻓِﺮُونَ * ﻻَ أَﻋْﺒُﺪُ ﻣَﺎ ﺗَﻌْﺒُﺪُونَ * وَﻻَ أَﻧﺘُﻢْ ﻋَﺎﺑِﺪُونَ ﻣَﺎ أَﻋْﺒُﺪُ
* وَﻻَ أَﻧَﺎ ﻋَـﺎﺑِﺪٌ ﻣﱠـﺎ ﻋَـﺒَـﺪﺗﱡﻢْ * وَﻻَ أَﻧﺘُﻢْ ﻋَـﺎﺑِﺪُونَ ﻣَـﺎ أَﻋْـﺒُـﺪُ * ﻟَﻜُﻢْ دِﻳﻨُﻜُﻢْ
وَﻟِﻲَ دِﻳﻦِ ) ﺳﻮرة اﻟﻜﺎﻓﺮون  ,آﻳﺔ (6-1

אמור ,הוי הכופרים ,לא אעבוד את אשר תעבדו ,ולא אתם עובדים
את אשר אעבוד ,ולא אני עובד את אשר עבדתם ,ולא אתם עובדים
את אשר אעבוד .לכם דתכם ולי דתי )סורת הכופרים ,פסוקים (6-1
רים לומדת קשה לפני כל מבחן אולם אינה מקבלת ציונים גבוהים והדבר נמאס
עליה .היא מצאה שיטה .היא כותבת את החומר על פתקים ומדביקה אותם אל
חולצתה .כך היא לא צריכה לזכור הרבה ומצליחה יפה במבחנים .ח'לוד ועמרה,
חברותיה של רים ,החלו לשאול אותה מה קרה לאחרונה ,איך יכול להיות שהיא
לא לומדת עוד כמו בעבר אבל מצליחה הרבה יותר.
לאחר שחקרו אותה החברות שוב ושוב הסכימה רים לגלות להן את הסוד
בתנאי שלא יספרו לאיש .הבנות הבטיחו .הן קבעו להיפגש אצלה בבית אחר
הצהריים ושם היא תסביר להם כיצד היא עושה זאת .למפגש הגיעה אִתן גם
דינה .רים שאלה את החברות בשקט אם היא יכולה לסמוך עליה שלא תלשין
באוזני המחנכת ועמרה השיבה לה שהיא יכולה לסמוך עליה בעיניים עצומות
משום שהיא חברה שלה כבר שנים ומעולם לא בגדה בה בשום דבר ועניין.
רים הדגימה לחברותיה את השיטה והסבירה כיצד היא מכינה את הפתקים
ומחברת אותם לחולצה .הפתק צריך להיות בצבע החולצה ,לימדה אותן ,והכתוב
עליו גם הוא צריך להיות בצבע שמשתלב בחולצה .הבנות התלהבו מאוד .הן
חשבו שמעתה לא יצטרכו ללמוד כל כך קשה לפני כל מבחן .דינה עמדה בצד
ולא אמרה דבר .היא חשה שזו רמאות והיא אינה רוצה להתנהג כך .היא שתקה
משום שחששה שאם תאמר את דעתה יכעסו עליה הבנות.
כשפנתה אליה רים ושאלה אותה לדעתה על השיטה הזאת השיבה לה דינה:
"אמור ,הוי הכופרים ,לא אעבוד את אשר תעבדו ,ולא אתם עובדים את
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אשר אעבוד ,ולא אני עובד את אשר עבדתם ,ולא אתם עובדים את אשר
אעבוד .לכם דתכם ולי דתי" .הבנות היו המומות .דינה הסבירה להן שהיא לא
מוכנה להעתיק בבחינות וודאי גם אלוהים לא אוהב מעשים אלה.
הסבר :קשה לדעת אם הפסוק הקוראני שכנע את הבנות שלא להעתיק .בפסוק
החשוב הזה אפשר להשתמש כל אימת שאדם חוטא מזמין אותנו להצטרף
למעשיו .יפה נהגה דינה שלא נגררה אחר חברותיה ולא היססה לעמוד מולן
ולומר את דעתה ועוד באמצעות פסוק מן הקוראן .הפסוק הזה עשוי לתת כוח
לנערים ונערות רבים שלא להיגרר אחר אלכוהול ,סמים ,גנבות ועברות אחרות.
על הנער לומר לחבריו המפתים אותו לדבר עברה פסוק זה כדי שהוא והם יבינו
שהוא נפרד ושונה מהם .וכל אחד חייב לבחור את דרכו בחיים ולקבל אחריות
למעשיו.
 .38כיצד אפשר להבחין בין הסתודדות טובה להסתודדות רעה?

ﻳَﺎ أَﻳﱡـﻬَـ ــﺎ اﻟﱠﺬِﻳـﻦَ آﻣَﻨُـﻮا إِذَا ﺗَﻨَـﺎﺟَ ـ ـﻴْ ـ ـﺘُﻢْ ﻓَـﻠَﺎ ﺗَـﺘَﻨَﺎﺟَـ ـ ـﻮْا ﺑِﺎﻹِْﺛْﻢِ وَاﻟْـﻌُ ـ ـﺪْوَانِ
وَﻣَـﻌْ ـﺼِـﻴَـﺖِ اﻟﺮﱠﺳُـﻮلِ وَﺗَﻨَـﺎﺟَـﻮْا ﺑِﺎﻟْﺒِ ـﺮﱢ وَاﻟﺘﱠ ـﻘْـﻮَى وَاﺗﱠﻘُـﻮا اﻟﻠﱠـﻪَ اﻟﱠﺬِي إِﻟَﻴْـﻪِ
ﺗُﺤْﺸَﺮُونَ ) ﺳﻮرة اﺠﻤﻟﺎدﻟﺔ  ,آﻳﺔ (9

הוי המאמינים ,בהמתיקכם סוד ,אל תמתיקו סוד כדי לפשוע ולהתנכל
ולהפר את דבר השליח .המתיקו סוד למען מעשים טובים ויראת
שמים ,והיו יראים את אלוהים אשר אליו תאספו )סורת המתנצחת ,פסוק (9
בחדר המורים ישבו המורים כמו בכל הפסקה לשתות כוס קפה יחד ולשוחח.
המורים שוחחו על כל מיני נושאים ומחנכת אחת סיפרה על אחד מתלמידיה.
היא סיפרה שמשפחתו "לא בסדר .האב מכור לסמים והאם אינה הולכת בדרך
הנכונה .אין מי שיחנך את הילדים ואין מי שידאג להם" .המנהל ,שנכח במקום,
ביקש מן המורה להתלוות אליו .בחדרו הזכיר לה שאסור למורים לגלות את
סודות תלמידיהם .הם מקבלים מידע זה מן ההורים ומבית–הספר כדי לעזור
לתלמידים ולא כדי לרכל עליהם .המחנכת הנבוכה השיבה למנהל שאכן זאת
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הייתה כוונתה .היא רצתה להתייעץ עם שאר המורים כיצד אפשר לעזור לתלמיד
זה שהוא גם תלמידם ולא הייתה לה שום כוונה רעה .כדי לתת משנה תוקף
לדבריה ולהדגיש שהיא יודעת את ההבדל בין הסתודדות חיובית להסתודדות
שלילית היא ציטטה באוזני המנהל את פסוק  9מסורת המתנצחת" :הוי המאמינים,
בהמתיקכם סוד ,אל תמתיקו סוד כדי לפשוע ולהתנכל ולהפר את דבר
השליח .המתיקו סוד למען מעשים טובים ויראת שמים" .כששמע המנהל את
הפסוק הזה השתכנע שכוונת המחנכת הייתה טובה וביקש את סליחתה.
הסבר :שאלות מסוג זה שכיחות מאוד בין מורים .הם מקבלים מידע על התלמידים
מכל מיני מקורות כדי לעזור להם .התלמיד מספר להם את סודותיו ,וההורים
משתפים אותם בעניינים למיניהם כדי להתייעץ אִתם .בישיבות מורים שוב
נחשפים המורים לפרטים הקשורים למשפחתו של הילד וכל זאת כדי לעזור
לילד ולקדמו .ואולם לא אחת משתמשים המורים בידע שמגיע אליהם למטרות
רכילות ולא למטרה שלשמה ניתן להם .יפה נהג המנהל שבדק אם אכן המורה
מסתודדת לטובת התלמיד ויפה נהגה המחנכת שהשיבה למנהל בפסוק מן הקוראן
שהמחיש לו שאכן ,כוונתה הייתה טובה .מעבר לכך ,על התלמיד ועל המשפחה
לדעת שהמורה שהם מספרים לו את סודותיהם ישתמש בידע הזה רק לטובתם
ומעילה באמונם היא חמורה במיוחד ,משום שעל האמון הזה מבוססת היכולת
לעזור לתלמיד.
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 .1האם מקור התוקפנות של הילד עשוי להיות ביתו?

وَإِذْ أَﺧَـﺬْﻧَﺎ ﻣِ ـﻴـﺜَـﺎقَ ﺑَﻨِﻲ إِﺳْ ـﺮَاﺋِﻴﻞَ ﻻَ ﺗَﻌْـﺒُ ـﺪُونَ إِﻻﱠ اﻟﻠّﻪَ وَﺑِﺎﻟْﻮَاﻟِﺪَﻳْﻦِ إِﺣْ ـﺴَـﺎﻧﺎً
وَذِي اﻟْﻘُﺮْﺑَـﻰ وَاﻟْﻴَﺘَﺎﻣَﻰ وَاﳌَْـﺴَﺎﻛِﲔِ وَﻗُﻮﻟُﻮاْ ﻟِﻠﻨﱠـﺎسِ ﺣُﺴْﻨﺎً وَأَﻗِﻴـﻤُﻮاْ اﻟـﺼﱠﻼَةَ
وَآﺗُﻮاْ اﻟﺰﱠﻛَـﺎةَ ﺛُﻢﱠ ﺗَﻮَﻟﱠﻴْـﺘُﻢْ إِﻻﱠ ﻗَـﻠِﻴـﻼً ﻣﱢﻨﻜُﻢْ وَأَﻧﺘُﻢ ﻣﱡـﻌْـﺮِﺿُـﻮنَ

) ﺳـﻮرة اﻟﺒـﻘـﺮة ،آﻳﺔ

(83

כרתנו ברית עם בני ישראל :לא תעבדו אלא את אלוהים ,וגמלו חסד עם
אביכם ואמכם ועם קרובי משפחתכם ועם היתומים והנזקקים ,ואמרו
דברי נועם לבריות ,וקיימו את התפילה ותנו זכאת .לאחר מכן פניתם
עורף ,חוץ ממתי מעט ,ונותרתם קשי עורף )סורת הפרה ,פסוק (83
בית–ספר מסודר ,סביבה נקייה ,עצים ירוקים סובבים את החצר ,קשה להאמין
איך השקט צועק במקום מלא תלמידים .הייתה הפסקת צהריים ,המורים הסתובבו
בחצר ובמסדרון וכמה מהם ישבו בחדר המורים כשהם משוחחים ומחליפים
דעות ,ומנהל בית–הספר ישב בחדר הסמוך .פתאום נשמעו צעקות רמות אשר
שברו את הדממה ...הורה של אחד התלמידים נכנס בדלת כשהוא צועק ,מאיים
ומשמיע מילים גסות כלפי אחד המורים.
המורה הזמין את ההורה לשבת ולדבר בשקט .דומה שבקשת המורה הזמינה
את ההורה לצעוק עוד יותר .התלמידים הסתכלו ,המורים הופתעו והמנהל לא
האמין למראה עיניו והזמינו לחדרו עם המורה" :אתה יכול ללוות אותי לחדרי
כדי שנבין בדיוק מה הבעיה ונבדוק אם אנחנו יכולים לעזור לך" ,אמר לו .בחדר
המנהל הסביר ההורה שהבן שלו קיבל ציון נכשל בבחינה במתמטיקה אף שהוא
תלמיד נבון וחרוץ" .המורה אשם ,הוא הכשיל אותו בכוונה בגלל בעיות המשמעת
שלו" ,כעס ההורה .המורה השיב לאב שנכון שהבן שלו הוא ילד נבון אבל יש
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לו בעיות משמעת רבות הקשורות לחבריו לכיתה ,הוא לא מתרכז בשיעורים
ולכן החלו ציוניו לרדת" .לאחרונה הוא נעשה תוקפן במיוחד" ,הוסיף המורה,
"אבל הוא קיבל את הציון שמגיע לו על פי עבודתו וידיעתו ולא על פי
התנהגותו".
האב ביקש סליחה מן המורה והסביר שהבן שלו תיאר מצב אחר לגמרי.
"היה עלי לשאול אותך לפני שצעקתי" ,הוסיף .ואז פנה המנהל אל האב ושוחח
אתו על השינוי לרעה שחל בבנו בעת האחרונה .המנהל הוסיף ואמר שהוא יודע
מהו שורש הבעיה ושרק הוא ,האב ,יוכל לעזור לבנו .האב הביט במנהל וביקש
שיאמר לו מה בדיוק יעזור לבן שלו להיות ילד רגוע וחביב וירחיק אותו מן
התוקפנות ומבעיות המשמעת.
המנהל הסביר לו שהרבה ילדים הם הבבואה של ההורים" .הילד מחקה את
התנהגותך ,אם אתה נוהג בו בתוקפנות ינהג הוא בתוקפנות כלפי סביבתו .אני
חושב שהדרך שלך ,האופן שבו נכנסת אל בית–הספר ,היא הדרך שאותה עלול
בנך לאמץ .חשוב מאוד לנהוג באדיבות כלפי אחרים ולדבר במילים יפות ,כפי
שכתוב בקוראן בסורת הפרה ,פסוק ' :83אמרו דברי נועם לבריות'".
הסבר :אכן צדק המנהל .סביר להניח שהאב הזה נוהג באופן דומה בבני
משפחתו אף על פי שכלפי חוץ נראה שהוא מגן על בנו .מכל מקום ,הבן צופה
בהתנהגות אביו ורואה בה מודל לחיקוי ואין פלא שהוא נוהג באופן דומה
בחבריו לכיתה .לא תמיד קל לשמור על איפוק .ודאי לא כשאנו מתוסכלים
וכועסים כפי שקרה לאב .בזכות התגובות המתונות והמאופקות של המורה
והמנהל היה האב יכול להירגע .אילו השיבו המנהל והמורה בתוקפנות על
תוקפנותו של האב היה המצב מידרדר עוד יותר .האב הכועס פגש בעיניים
רגועות ואולי אפילו עצובות של המורה והמנהל .עצובות על כך שהוא ,האב,
מרגיש כך .ברגעים אלו של סערה הזכרת המשפט הקוראני "אמרו דברי נועם
לבריות" עשויה להרגיע ולשנות את כל מערכת היחסים לטובה .אחר כך יהיה
אפשר לדון באווירה שונה בילד ובקשייו ולטקס עצה כיצד אפשר לעזור לו.
בשעת הכעס אי–אפשר לדון בדבר.
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 .2האם מותר לאב לנהוג בבני משפחתו בקמצנות?

ﻻَ ﺟُﻨَﺎحَ ﻋَـﻠَﻴْﻜُﻢْ إِن ﻃَﻠﱠـﻘْ ـﺘُﻢُ اﻟﻨﱢﺴَــﺎء ﻣَــﺎ ﻟَـﻢْ ﺗَﻤَ ـﺴﱡــﻮﻫُﻦﱡ أَوْ ﺗَﻔْـ ـﺮِﺿُــﻮاْ ﻟَﻬُﻦﱠ
ﻓَﺮِﻳﻀَﺔً وَﻣَﺘﱢﻌُﻮﻫُﻦﱠ ﻋَﻠَﻰ اﳌُْﻮﺳِﻊِ ﻗَﺪَرُهُ وَﻋَﻠَﻰ اﳌُْﻘْﺘِـﺮِ ﻗَﺪَرُهُ ﻣَﺘَﺎﻋًﺎ ﺑِﺎﳌَْﻌْﺮُوفِ
ﺣَﻘًّﺎ ﻋَﻠَﻰ اﳌُْﺤْﺴِﻨِﲔَ ) ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ،آﻳﺔ (236

לא יהיה עוון עליכם אם תגרשו נשים בטרם תקרבו אליהן ובטרם
תפסקו להן )מוהר( .ואולם העניקו להן כדי צורכיהן — בעל האמצעים
כמידת יכולתו ,ודל האמצעים כמידת יכולתו — כדי צורכיהן כדת
וכדין ,כי זו חובת המטיבים )סורת הפרה ,פסוק (236
רימה היא אם לשלושה ילדים ,היא מטפלת בהם ודואגת להם כמו כל האמהות
בכל אשר יחפצו ולא חוסכת שום מאמץ למענם ולמען בעלה וביתה .לקראת סוף
שנת הלימודים ביקש ממנה בנה סמיר הלומד בכיתה א' שתתלווה אליו לטיול
השנתי של בית–הספר .זהו טיול שאליו יוצאים הורים ותלמידים גם יחד .רימה
סירבה .זו הייתה הפעם הראשונה שהיא מאכזבת את בנה בדבר שכל כך חשוב
לו .היא המציאה כל מיני תירוצים מדוע אינה יכולה להצטרף לטיול והבטיחה
לבנה שבשנה הבאה תצטרף לטיול השנתי שלו .סמיר סיפר למחנכת שאמו לא
תוכל להשתתף בטיול אבל לא ידע לומר את הסיבה .המחנכת הזמינה את האם
לשיחה ,אולם האם לא באה לפגישה .המחנכת התקשרה אל רימה כדי להבין
מדוע אינה מצטרפת לטיול כשאר האמהות .לאם היו תירוצים רבים הנוגעים
לכך שהיא עסוקה ובאותו יום יש לה דברים חשובים אחרים .המחנכת לא
השתכנעה וביקשה לבקר את האם בביתה ולשוחח אִתה בארבע עיניים .מיד
כשהגיעה אל הבית הבחינה המחנכת באיזה מצב חיה רימה .בבית היו חסרים
דברים בסיסיים כמו מקרר ושולחן .רימה סיפרה למחנכת שאין לה כסף להצטרף
לטיול ,שלא לדבר על כסף לקניית בגדים ונעליים ,כדי שתוכל להיראות בטיול
כשאר האמהות .היא סיפרה למחנכת כמה היא מתביישת להופיע במראה עלוב
מול ההורים והתלמידים .המחנכת הבינה שהעניין אינו נובע ממחסור בכסף,
המשפחה אינה ענייה ,אלא שבעלה נוהג בה ובמשפחה בקמצנות ושומר את כל
הכסף לעצמו.
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המחנכת פנתה אל השירות הפסיכולוגי כדי לקבל סיוע בפתרון הבעיה .אחת
הדרכים שהציעו לה הייתה לשוחח עם האב ולהבהיר לו שכלכלת המשפחה הנה
אחריותו האישית .לכל אדם יש חובות וזכויות ועל הגבר מוטלת החובה לפרנס
את בני משפחתו ובמיוחד את אשתו כפי שכתוב בפסוק  236בסורת הפרה:
"העניקו להן ]לנשים[ כדי צורכיהן — בעל האמצעים כמידת יכולתו ,ודל
האמצעים כמידת יכולתו — כדי צורכיהן כדת וכדין ,כי זו חובת המטיבים".
עתה הזמינה המחנכת בביטחון את האב לשיחה ביודעה שיש לה מה לומר לו
ויש לה על מה להסתמך.
הסבר :מדוע מסרב האב לספק לבני משפחתו את צורכיהם אף על פי שיש
באפשרותו לעשות זאת? איננו יודעים .ייתכן שאביו נהג כמותו והתעלל בו כפי
שהוא מתעלל כעת בילדיו ובאשתו .ייתכן שיש לו חרדות למיניהן מכל הוצאה
כספית פן לא יישאר לו משום שהוא עצמו גדל בעוני .וייתכן גם שהוא מתעלל
בבני משפחתו בכל מיני אופנים .לקמצנות יכולות להיות סיבות רבות .ואולם
לפני שננסה להבין את האב ,מה עובר עליו ומדוע הוא מתנהג כפי שהוא מתנהג
יש לדאוג לסמיר ולרימה .הפסוק המצוטט מן הקוראן מעמיד את האב במקומו
ומחייב אותו לדאוג לצורכי משפחתו .רק כעת ,לאחר שהבין את המוטל עליו
במסגרת הציווי מן הקוראן ,נוכל להתפנות ולשוחח אתו שיחה עמוקה ,לנסות
ולהבין את ילדותו ואת פשר קמצנותו וייתכן שנוכל לעזור לו להעניק למשפחתו
בלב שלם ואף ליהנות מן הנתינה.
 .3האם מותר לשפוט ילדה על פי מעשי אביה?

ﻟﱠﻴْﺲَ ﻋَﻠَﻴْـﻚَ ﻫُﺪَاﻫُﻢْ وَﻟَﻜِﻦﱠ اﻟﻠّﻪَ ﻳَﻬْ ـﺪِي ﻣَﻦ ﻳَﺸَـﺎء وَﻣَـﺎ ﺗُﻨﻔِـﻘُــﻮاْ ﻣِﻦْ ﺧَـﻴْـﺮٍ
ﻓَﻸﻧﻔُﺴِﻜُﻢْ وَﻣَﺎ ﺗُﻨﻔِـﻘُﻮنَ إِﻻﱠ اﺑْﺘِﻐَﺎء وَﺟْﻪِ اﻟﻠّﻪِ وَﻣَﺎ ﺗُﻨﻔِـﻘُﻮاْ ﻣِﻦْ ﺧَﻴْﺮٍ ﻳُﻮَفﱠ
إِﻟَﻴْﻜُﻢْ وَأَﻧﺘُﻢْ ﻻَ ﺗُﻈْﻠَﻤُﻮنَ ) ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ،آﻳﺔ (272

לא עליך להנחותם; אלוהים הוא שינחה את אשר יחפוץ .כל הטוב אשר
תוציאו ,לטובת עצמכם הוא; לא תוציאוהו כי אם למען חלות את פני
אלוהים .כל הטוב שתוציאו ,תושב לכם תמורתו במלואה ,ולא תקופחו
)סורת הפרה ,פסוק (272
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יוסרה היא תלמידת כיתה ט' ,שקטה ומנומסת בהתנהגותה ,ואין לה הרבה
חברות .הישגיה הלימודיים בינוניים .לאחרונה חלה התדרדרות בציוניה והיא
נוטה להתרחק מחברותיה .היא נראית בודדה ומיואשת ואפילו החלה להזניח את
עצמה.
אביה נכנס לבית–הסוהר .זאת כנראה הסיבה שבגללה איבדה את הביטחון
העצמי והחלה לסבול מרגשי נחיתות ולחוש שהיא שונה משאר בנות כיתתה.
כשהתלמידים מביטים בה היא חשה דחויה ומבוישת .חברותיה לא ויתרו עליה
והן מנסות לעודד אותה ,למעט חברה טובה אחת שהחלה להתרחק ממנה משום
שאמה לוחצת עליה להתרחק" .אין זה מכובד שיראו אתכן יחד" ,היא אומרת
לבתה.
המחנכת החליטה להזמין את חברותיה של יוסרה לדון במצבה ולחשוב כיצד
אפשר לעזור לה .היא פתחה את הדיון בהקראת פסוק  272מסורת הפרה" :כל
הטוב אשר תוציאו ,לטובת עצמכם הוא; לא תוציאוהו כי אם למען חלות את
פני אלוהים .כל הטוב שתוציאו ,תושב לכם תמורתו במלואה ,ולא תקופחו".
המורה הסבירה לבנות שכשהן עוזרות ליוסרה הן בעצם עוזרות לעצמן .כמה מן
הבנות לא הבינו למה המורה מתכוונת .המורה דיברה על ההרגשה הטובה
שתהיה לבנות לאחר שיעזרו לחברתן בתוספת לתגמול השמור להן אצל אלוהים
על מעשיהן .ומי בכלל יודע מה יהיה בעתיד ומי עשוי להזדקק למי ,הוסיפה .כל
אותה העת ישבה החברה שאמה דרשה ממנה להתרחק מיוסרה ושתקה .ואז קמה
ואמרה" ,כעת אני יודעת מה לומר לאמי ,אני אקריא לה את פסוק  272מסורת
הפרה .זה מה שישכנע אותה להרשות לי להמשיך ולהיפגש עם יוסרה" .המורה
חיזקה את דבריה והדגישה שהרבה יותר חשוב מה שתגיד היא עצמה ממה
שיגידו אחרים ובעיקר מה תרגיש הודות לכך שעזרה לחברתה.
למחרת שמע המנהל על הפעילות של המורה .הוא הזמין אותה לחדרו ,הוציא
גם הוא את ספר הקוראן והקריא למורה את פסוק  272מסורת הפרה" .גם לך
מגיעה המחמאה הזאת" ,אמר לה.
הסבר :נערה צעירה שאביה נכנס לבית–הסוהר ,אין זו חוויה קלה בעבורה.
החברה נוטה לעתים קרובות להכתים את כל המשפחה באומרה שוודאי הבת
אינה שונה הרבה מאביה .התייחסות זו עלולה דווקא לדחוף את הבת להתנהגות
190

פרק ה :ההורה כמודל

עבריינית כשל אביה משום שהסביבה נוטשת אותה .ואז לא נותר לה אלא לחפש
את הסביבה העבריינית שמקבלת אותה ולנסות ולהתנקם בחברה שדחתה אותה.
אין זה נכון שהבת חייבת להיות דומה לאביה .במקרים רבים אפשר להתרשם
דווקא שההפך הוא הנכון .ישנם ילדים להורים עבריינים שמתנהגים למופת
ותורמים לחברה .כך שהכללות מסוג זה אינן הוגנות וגם מזיקות .זאת ועוד ,יש
לעודד את יוסרה ככל האפשר שלא להתבייש במעשי אביה .אלו הם מעשיו ולא
מעשיה ובמקומות אחרים בקוראן נמצא פסוקים ברורים מאוד המדגישים את
העובדה שכל אחד אחראי למעשיו .במקרה זה הדגישה המורה עניין חשוב
ביותר והוא שכשאנו עושים טובה לאחר אנו בעצם עושים טובה לעצמנו .אנו
מתפייסים עם החולשה שלנו ומבינים שגם אנו זקוקים לעזרה ולא רק האחר.
ככה זה כשאנו נותנים לאחר — בעצם אנו נותנים לעצמנו ומקבלים את העובדה
שאיננו מושלמים .זהו תהליך פסיכולוגי רב–משמעות שעליו מצביע הקוראן
בפסוק זה.
 .4האם היתום זכאי ללמוד?

وَآﺗُﻮاْ اﻟْـﻴَ ـﺘَ ــﺎﻣَﻰ أَﻣْـ ـﻮَاﻟَﻬُﻢْ وَﻻَ ﺗَﺘَـ ـﺒَ ـﺪﱠﻟُـﻮاْ اﳋَْ ـﺒِ ــﻴﺚَ ﺑِﺎﻟـﻄﱠﻴﱢﺐِ وَﻻَ ﺗَﺄْﻛُـﻠُﻮاْ
أَﻣْﻮَاﻟَﻬُﻢْ إِﻟَﻰ أَﻣْﻮَاﻟِﻜُﻢْ إِﻧﱠﻪُ ﻛَﺎنَ ﺣُﻮﺑًﺎ ﻛَﺒِﻴﺮًا) ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ،آﻳﺔ (4
תנו ליתומים את רכושם ,ואל תמירו את הטוב ברע ,ואל תאכלו את
רכושם עם רכושכם ,כי פשע חמור הוא )סורת הנשים ,פסוק (2
רים היא נערה יתומה הלומדת בכיתה י"ב .כשהייתה בת עשר נפטרה אמה
ואביה התחתן בשנית .אשתו השנייה היא אישה רעה שאוהבת רק את עצמה
ונוהגת להעליב את בעלה על שום שהוא אוהב את רים ומפנק אותה .מאז לא
היה קשה להתרשם שרים ממש השתנתה .היא הייתה ילדה שמחה ,עליזה
ואוהבת חיים ועכשיו היא יושבת בכיתה ללא חיוך .המחנכת ,שנכנסה לכיתה
יום אחד ,מצאה אותה צועקת ובוכה" ,למה אמא עזבה אותי? למה? לא מגיע לי?
למה דווקא אני?" היא ניסתה להרגיע את רים אך ללא הועיל .ואז שלחה אותה
אל יועצת בית–הספר.
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יועצת:
רים:
יועצת:
רים:
יועצת:

רים:

יועצת:
רים:
יועצת:
רים:

יועצת:
רים:
יועצת:

רים ,מה הביא אותך אלי?
המחנכת שלחה אותי .אני לא רציתי לבוא.
למה? מה קרה?
אני כועסת מאוד ולא בא לי לדבר .צעקתי בכיתה אז המחנכת שלחה
אותי אלייך )בכעס(.
את לא חייבת לספר לי מה שאת לא רוצה אבל אני פה כדי לעזור לך.
ואת יכולה לסמוך עלי שכל מה שתספרי לי אשמור בסוד והדברים לא
יגיע לאוזני מי שלא צריך לדעת.
)מספרת בכאב( אני יתומה ,אמא חסרה לי ,אבא היה טוב אלי אבל מאז
שהתחתן הכול השתנה .אמי החורגת היא זו ששולטת בבית ואבא שומע
בקולה .אני מרגישה לבד ,אבודה ,בלי אמא )בוכה(.
קרה משהו לאחרונה שעורר את הרגשות הקשים האלה?
ביקשתי כסף לקורס הכנה לפסיכומטרי אבל אבא סירב לתת לי.
אולי אין לו כסף?
אבי הוא איש עשיר משום שהוא קיבל הרבה כסף מאמי .אמא באה
ממשפחה עשירה ונתנה לאבא את כל הכסף .עכשיו הוא קונה לאשתו
בגדים ותכשיטים יקרים .אבל זה בעצם כסף ששייך לי ,ולי הוא לא
נותן כלום )בכעס(.
רים ,האם פנית אל אבא ישירות וביקשת ממנו כסף?
כן .דיברתי וביקשתי ממנו אך הוא טען שאין לו.
רים ,אני רוצה לבקר בבית שלך כשאבא נמצא עם אשתו ובדרך עקיפה
ננסה לדבר אתו.

רים הסכימה והיועצת תיאמה עם האב מועד פגישה.
יועצת :באתי לבקר אצלכם משום שאנו מבקרים אצל תלמידי כיתות י"ב
ומשוחחים עם הוריהם כדי לעודד אותם לרשום את ילדיהם לאוניברסיטה
ולהמשיך בלימודים גבוהים.
רים :אני מחכה שאבא ישלם בשבילי לקורס הכנה לפסיכומטרי.
יועצת :מתי אתה מתכוון לרשום אותה?
האב שתק והביט באשתו ,שהייתה מופתעת ופניה נצבעו באדום וצהוב.
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יועצת :יש פסוק מן הקוראן שתמיד נוגע ללבי .זה פסוק  2מסורת הנשים:
"תנו ליתומים את רכושם ,ואל תמירו את הטוב ברע ,ואל תאכלו
את רכושם עם רכושכם ,כי פשע חמור הוא" .באמת ,כל הכבוד לכם
שאתם מעודדים את רים להמשיך בלימודיה ונותנים לה את האפשרות
ללמוד .באמת ,כל הכבוד) .כעת פונה אל רים( את רוצה להירשם
לאוניברסיטה?
רים :כן ,אני מתה ללמוד .אני רוצה להיות מהנדסת כמו שאמא ואני תמיד
רצינו .אבל קודם כול אני חייבת להירשם לקורס הכנה לבחינה
הפסיכומטרית.
יועצת :אז תמהרו משום שלא נשאר לכם זמן רב.
הסבר :היועצת בחרה בדרך זו כדי לשכנע את ההורים לשלוח את רים לאוניברסיטה
בלי לפגוע בכבודם .היועצת חושבת כמובן שחשוב מאוד שבנות ימשיכו ללמוד
ולהתקדם משום שהיא מאמינה שילדים זקוקים לאמא חכמה וחזקה ולא לאמא
שלא מכירה את העולם ולא יצאה מן הבית" .אמא חזקה עושה ילדים חזקים",
היא תמיד אומרת להורים .היא יכלה כמובן להזמין את האב ולשוחח אתו בנפרד
ולהסביר לו כמה חשוב שבתו המוכשרת תמשיך בלימודיה .אבל חשוב לשמור
על כבוד האב כדי להשיג את המטרה — המשך לימודיה של רים .היועצת עשתה
גם שימוש מושכל בקוראן ,שמצויים בו פסוקים רבים הנוגעים לצורך לדאוג
לחלש .לאחר ששמע האב פסוק זה מה עוד נותר לו לומר? בשיחות עתידיות
תוכל היועצת לשוחח עם רים על כאבה כילדה יתומה ולהקל מעט מסבל זה.
 .5האם דמות הסמכות יודעת הכול?

ﻗُﻞ ﻻﱠ أَﻗُــﻮلُ ﻟَﻜُـﻢْ ﻋِﻨﺪِي ﺧَ ـﺰَآﺋِﻦُ اﻟﻠّـﻪِ وَﻻ أَﻋْﻠَﻢُ اﻟْﻐَ ـﻴْـﺐَ وَﻻ أَﻗُــﻮلُ ﻟَﻜُﻢْ
إِﻧﱢﻲ ﻣَﻠَﻚٌ إِنْ أَﺗﱠﺒِﻊُ إِﻻﱠ ﻣَـﺎ ﻳُﻮﺣَﻰ إِﻟَﻲﱠ ﻗُﻞْ ﻫَﻞْ ﻳَـﺴْﺘَـﻮِي اﻷَﻋْـﻤَﻰ وَاﻟْﺒَـﺼِﻴـﺮُ
أَﻓَﻼَ ﺗَﺘَﻔَﻜﱠﺮُونَ ) ﺳﻮرة اﻻﻧﻌﺎم  ,آﻳﺔ (50

אמור ,איני טוען בפניכם כי בידי אוצרות אלוהים ,ולא כי יודע אני
את הנסתר ,ואיני טוען בפניכם כי מלאך אני .דבק אני רק באשר
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נגלה לי .אמור ,כלום ישוו זה לזה העיוור והפיקח? האם לא תמלכו
בדעתכם? )סורת המקנה ,פסוק (50
סולאף בת השלוש–עשרה פנתה אל היועצת וסיפרה לה שלאחרונה היא חשה
מתח רב ביחסיה עם הוריה" .כל הזמן הם מכתיבים לי כיצד עלי להתנהג ,מה
ללבוש ,איך לדבר ומתי לצאת מהבית .על כל דבר שאני עושה יש להם מה
לומר וזה ממש מדכא אותי .יש לך פתרון בעבורי איך אוכל לעשות מה שאני
רוצה מבלי להרגיז את הורי?" היועצת הבינה שסולאף רוצה לקבל ממנה אישור
למעשיה ושהיא ,היועצת ,תאמר לה שהצדק אִתה ולא עם הוריה" .את רוצה
ממני דברים שאני לא יכולה לתת לך" ,השיבה לה היועצת" .איני טוען בפניכם
כי בידי אוצרות אלוהים ,ולא כי יודע אני את הנסתר" ,ציטטה היועצת את
הנביא כדי לעזור לסולאף לקבל אחריות למעשיה ולא לחכות לקבל ממנה פתרון
קסם" .ואיני טוען בפניכם כי מלאך אני"  ,הוסיפה היועצת כדי להזכיר לסולאף
שהיא לא תוכל לשמור עליה אם תתנהג שלא כראוי ותיענש" .כלום ישוו זה
לזה העיוור והפיקח? האם לא תמלכו בדעתכם?" היא סיימה כדי לומר לה
שהיא לא עיוורת ויודעת מהי הדרך הנכונה ,שביל הביניים שבו גם היא וגם
הוריה יוכלו להיות מרוצים ולחיות בשלום.
הסבר :פעמים רבות ילדים רוצים מהוריהם או ממוריהם או מיועציהם תשובות
והבטחות שאין בכוחן של אותן דמויות סמכות לתת .סולאף רוצה שהיועצת
תסדר לה את החיים ,שהיא תוכל לעשות ככל העולה על רוחה ועוד בהסכמת
הוריה .במקרים אחרים ילדים רוצים שיבטיחו להם למשל שאם הם ילמדו היטב
יצליחו במבחן .בדרך כלל כך אמנם יקרה אך אי–אפשר להבטיח זאת .ישנם
ילדים שפשוט רוצים הבטחה מן ההורה או המורה שיהיה טוב .אפילו זאת אין
בכוחם של הגדולים לתת .במצבים אלה ואחרים נדרשת דמות הסמכות לצניעות,
צניעות שמעודדת את הילד לקבל אחריות על עצמו .כלומר ,סולאף מבינה
שהיא–היא אחראית למעשיה ולא היועצת ,שאינה יכולה להחליף אותה בנשיאת
האחריות .היא תישפט על פי מעשיה .וכאן באים דבריו של הנביא לעזרתה של
היועצת ולעזרתו של כל הורה שרוצה להעביר לילדיו את המסר החשוב הזה
שהוא לא יודע הכול.
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 .6האם אב צריך לתמוך בילדו כדי שיוכל ללמוד?

ﻗَﺪْ ﺧَﺴِﺮَ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﻗَﺘَﻠُﻮاْ أَوْﻻَدَﻫُﻢْ ﺳَﻔَﻬـﺎً ﺑِﻐَﻴْﺮِ ﻋِﻠْﻢٍ وَﺣَﺮﱠﻣُﻮاْ ﻣَﺎ رَزَﻗَﻬُﻢُ اﻟﻠّﻪُ
ﺘﺮَآ ً
ﻓ ِ
ا ْ
ء ﻋَﻠَﻰ اﻟﻠّﻪِ ﻗَﺪْ ﺿَﻠﱡﻮاْ وَﻣَﺎ ﻛَﺎﻧُﻮاْ ﻣُﻬْﺘَﺪِﻳﻦَ ) ﺳﻮرة اﻻﻧﻌﺎم  ,آﻳﺔ (140
ילכו לאבדון ההורגים את ילדיהם מסכלות ומבלי דעת דבר ,והאוסרים
את אשר שלח להם אלוהים לפרנסתם ,בטופלם שקרים על אלוהים.
הם תועים ודרכם לא תִּישַר )סורת המקנה ,פסוק (140
סמיר הוא תלמיד כיתה י' וציוניו גבוהים מעט מן הממוצע .המורים חושבים
שיש לו סיכוי טוב להצליח בבחינות הבגרות .בחופשת הקיץ האחרונה הוא עבד
בבניין ולאחר מכן סיפר לחבריו איזו עבודה קשה זו .לדבריו העבודה גרמה לו
להעריך את הלימודים ולהבין כמה חשוב להתקדם בחיים .יש לו חלום ,הוא
רוצה להיות מלומד ולעשות קריירה כדי שיוכל בעתיד לחיות בכבוד ולא יצטרך
להרוג את עצמו בעבודות קשות.
כשבוע אחר כך סיפר סמיר לחבריו שאביו החליט להרוג אותו .החברים
המזועזעים ביקשו הסבר" .אבא גזר עלי גזר דין מוות כשהחליט להרוג את
החלום שלי .הוא אמר לי שבאמצעות לימודים אי–אפשר לקנות אוכל ומצא לי
עבודה קבועה בבניין אצל חבר שלו .אמר שזה העתיד שלי ,ולא כדאי לי 'לאבד'
עוד שנים מחיי בבית–הספר .הוא גם אמר שאין לו כסף בשבילי ושאני כבר
חייב לדאוג לעצמי משום שאני ילד מפונק שלא עובד ולא מביא כסף הביתה ,רק
שורף את הזמן ומשתעשע".
סמיר סיפר לחבריו כמה הוא מיואש ומדוכא .הוא אינו יודע מה לעשות
משום שניסה לשכנע את אביו בכל דרך אפשרית שיניח לו לסיים את לימודיו —
אך הכול לשווא .הוא חושב שאין עוד משמעות לחייו ומתכוון לשים להם קץ.
חבריו של סמיר דאגו לו מאוד ונחלצו לעזרתו .הם הסבירו לו כמה החיים
שלו יקרים ושהוא חייב לשמור עליהם .הם גם הבטיחו לו שינסו לשוחח עם
אביו ולשכנע אותו.
החברים הזמינו את אביו של סמיר לביתו של אחד החברים ללא נוכחותו של
סמיר .האב סיפר להם כמה קשה לו לפרנס את משפחתו מרובת הילדים הקטנים
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ושסמיר הוא הבכור ועל כן היחיד שיכול לעזור" .סמיר חייב להקריב למען
אחיו" ,הדגיש האב.
החברים לא ויתרו .הם הסבירו לאב שגם סמיר הוא בנו והוא זכאי לחלק
מהכנסתו של האב" .גם לסמיר מגיע שתקריב למענו" ,אמרו לו .הם סיפרו לו
שסמיר מיואש ומדוכא ושהוא ,האב ,הורג אותו בהתנהגותו .האב נדהם מן
המילים האלה .הוא כעס והשיב" ,באילו מילים אתם משתמשים? אין אבא
שהורג את הבן שלו .אני רק רוצה בטובתו" .ואז סיפרו לו החברים שבנו מתכוון
להרוג את עצמו .אביו של סמיר נבהל מאוד ולא ידע אם להאמין להם אבל
החברים הרגיעו אותו והבטיחו לו שלא ייתנו לסמיר לעשות כן" .לא חשבתי
שהבן שלי כל כך רציני בעניין הלימודים ולא הבנתי עד כמה הם חשובים לו.
באמת הייתי עיוור" ,אמר האב .הוא נראה מתוח וחרד והביע חרטה על מעשיו.
ואז קם אחד החברים ואמר לאב" :ילכו לאבדון ההורגים את ילדיהם מסכלות
ומבלי דעת דבר ,והאוסרים את אשר שלח להם אלוהים לפרנסתם ,בטופלם
שקרים על אלוהים .הם תועים ודרכם לא תִּישַר" .הפעם הקשיב האב ושתק.
אביו של סמיר חזר הביתה ודפק על דלת חדרו של סמיר:
סמיר :מי זה?
אבא :אני ,אבא.
סמיר :אתה יכול להיכנס.
אבא :מה שלומך?
סמיר :בסדר ...האמת ,לא טוב...
אבא :בני ,אני רוצה שתמיד יהיה לך טוב.
סמיר )מופתע( :באמת ,אבא?
אבא :כן .היום הבנתי מה חשוב לך ,בני .תמשיך בלימודים שלך ,אני מסכים.
אני אתמוך בך תמיד ומה שנותן לי אלוהים מיועד לכל המשפחה וגם
לך...
סמיר) :לא האמין למשמע אוזניו .פתאום הוא רואה את עצמו מחבק את אביו
חזק ודמעה יורדת על לחיו של אביו( אתה בוכה ,אבא?
אבא :אלה דמעות שמחה ,בני...
הסבר :מצבה של משפחתו של סמיר שכיח בחברות רבות ,בייחוד בקרב
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משפחות שהכנסתן החודשית נמוכה .לא בושה להיות עני ,זה פשוט לא נוח.
וכעת עומד ההורה למבחן .מה יעשה במעט הכסף שיש לו? האם ידע לדאוג
באמת לדברים החשובים על חשבון הדברים הפחות חשובים? האם יהיה מוכן
לעבוד קשה למען עתיד ילדיו וכדי שהם יוכלו להיחלץ ממעגל העוני על ידי
לימודים שיקדמו אותם בחייהם? האב נדרש להקריב את עצמו למען ילדיו.
הדבר אינו קל ואינו מובן מאליו .ברור שאם סמיר יעבוד בבניין יקל הדבר את
מצוקתה הכלכלית של המשפחה .אולי אפשר לעבוד וללמוד גם יחד .אבל כאן
בא הקוראן במלוא עוצמתו המוסרית ואומר לאב שלא ימנע מילדיו את מה
שהוא יכול לתת להם משום שחובתו הקדושה כאב היא לעזור לילדיו להתקדם
בחיים מתוך שאיפה שהם יצליחו ככל האפשר .זאת ועוד ,חובתו של אב לשאוף
לכך שילדיו יצליחו יותר ממנו .לצערנו ,במשפחות רבות אין הדברים האלה
מובנים מאליהם ויש הורים שלא רוצים שילדיהם יעלו עליהם.
 .7האם חובה על ההורה לכבד את ילדיו ולדאוג להם?

ﻗُﻞْ ﺗَﻌَــﺎﻟَﻮْاْ أَﺗْﻞُ ﻣَــﺎ ﺣَـﺮﱠمَ رَﺑﱡﻜُـﻢْ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ أَﻻﱠ ﺗُﺸْ ـﺮِﻛُــﻮاْ ﺑِﻪِ ﺷَـﻴْ ـﺌـﺎً وَﺑِـﺎﻟْﻮَاﻟِﺪَﻳْﻦِ
إِﺣْﺴَﺎﻧﺎً وَﻻَ ﺗَﻘْﺘُﻠُﻮاْ أَوْﻻَدَﻛُﻢ ﻣﱢﻦْ إﻣْـﻼَقٍ ﻧﱠﺤْﻦُ ﻧَﺮْزُﻗُﻜُﻢْ وَإِﻳﱠﺎﻫُﻢْ وَﻻَ ﺗَﻘْﺮَﺑُﻮاْ
اﻟْﻔَ ـﻮَاﺣِﺶَ ﻣَــﺎ ﻇَﻬَ ـﺮَ ﻣِﻨْﻬَــﺎ وَﻣَـﺎ ﺑَـﻄَﻦَ وَﻻَ ﺗَﻘْ ـﺘُﻠُﻮاْ اﻟﻨﱠﻔْـﺲَ اﻟﱠﺘِﻲ ﺣَ ـﺮﱠمَ اﻟﻠّﻪُ إِﻻﱠ
ﺑِﺎﳊَْﻖﱢ ذَﻟِﻜُﻢْ وَﺻﱠﺎﻛُﻢْ ﺑِﻪِ ﻟَﻌَﻠﱠﻜُﻢْ ﺗَﻌْﻘِﻠُﻮنَ ) ﺳﻮرة اﻻﻧﻌﺎم  ,آﻳﺔ (151

אמור ,הבה אקרא בפניכם את אשר אסר עליכם ריבונכם :הוא ציווה כי
לא תצרפו לו כל שותף ,וכי תגמלו חסד עם אביכם ואמכם ,וכי לא
תהרגו את ילדיכם מפחד העוני .אנו נכלכל אתכם ואותם  .ואל תקרבו
אל התועבות ,בין גלויות ובין נסתרות ,ואל תהרגו את הנפש אשר אסר
אלוהים ,בלתי אם במשפט צדק .אלה הדברים אשר ציווה אתכם למען
תשכילו להבין )סורת המקנה ,פסוק (151
המחנך של מרים ,תלמידת כיתה י' ,פנה אל היועצת וביקש את התערבותה .הוא
סיפר לה שלאחרונה מרים מתבודדת ומתרחקת מכל הילדים וגם בשיעורים
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הפסיקה להשתתף" .אף פעם היא לא התנהגה כך ואני חושב שיש לה בעיה
כלשהי" ,אמר .היועצת הזמינה את מרים אל חדרה עוד באותו היום וסיפרה לה
מה אמר המחנך .מרים אישרה שאכן לאחרונה היא ממש השתנתה" .זה לא
קשור לבית–הספר וחבל לדבר על זה בכלל" ,אמרה .היועצת הסבירה למרים
שתפקידה לעזור לה גם מחוץ לכותלי בית–הספר והבטיחה לה שתעשה הכול
כדי לעזור לה" .הבעיה שלי היא בבית עם ההורים שלי .אני כבר בכיתה י',
מתבגרת ,אבל אני מרגישה שהורים שלי לא מכבדים אותי ולא מתעניינים בי
בכלל .לא אכפת להם מה אני חושבת או מרגישה .כשאני מדברת הם לא
מקשיבים .גם אם יש לי דברים חשובים לומר זה פשוט לא מעניין אותם .זה
מדכא אותי ונותן לי הרגשה שאני לא שווה ואין לי מקום בבית .הם גם לא
נותנים לי לקנות שום דבר .כשאני מבקשת משהו אישי קטן הם תמיד אומרים
לי 'אנחנו נותנים לך הכול ולא חסר לך שום דבר בבית' .נמאס לי מהחיים
האלה ,שהורי לא מכבדים אותי ולא נותנים לי אפילו דברים בסיסיים ביותר.
ההורים של החברות של מתנהגים אחרת לגמרי".
היועצת הרגיעה את מרים והבטיחה לה שהיא תטפל בבעיה .למחרת הזמינה
את הוריה של מרים וסיפרה להם על תלונותיה של בתם ואיך הדבר פוגע בה
מבחינה רגשית וגם ביכולתה להשיג הישגים בלימודים" .אני רוצה להקריא לכם
פסוק חשוב מן הקוראן" ,הוסיפה" .אני מתכוונת לפסוק  151מסורת המקנה,
האומר כך' :וכי לא תהרגו את ילדיכם מפחד העוני .אנו נכלכל אתכם ואותם' .
אלוהים מכלכל אתכם?" שאלה אותם היועצת .ההורים השיבו בחיוב" .אבל מה
שאלוהים נותן לכם מיועד לכל ילדיכם .אם כך ,מדוע צריכה מרים להרגיש את
פחד העוני?!" יותר לא הייתה צריכה להוסיף .היה ברור שההורים הבינו את
המסר.
הסבר :למה הוריה של מרים נוהגים בה כך ,זאת איננו יודעים .ייתכן שהם
נוהגים כך בכל ילדיהם .ייתכן שהם ,כמו הורים רבים ,מפלים אותה לרעה
לעומת הבנים .וכעת כשהיא מתבגרת הם חשים שהם צריכים לדכא אותה יותר
כדי שלא תשכח חס וחלילה את מקומה כאישה .על כן הם פשוט לא מתעניינים
בה ובוודאי לא קונים לה אפילו לא דברים אישיים קטנים .לעתים אנו שומעים
מפי רופאי נשים ,שעורכים סריקת אולטרא–סאונד לנשים הרות ,שיש הורים
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שחשוב להם יותר מהו מין העובר מאשר אם העובר בריא .הורים אלה מתייחסים
אל עובר ממין נקבה כאל עובר פגום שלא יביא תועלת למשפחה .למותר לציין
שהתייחסויות אלה אינן מן הקוראן .יפה נהגה היועצת כשמצאה את הפסוק
המתאים בקוראן המצווה על ההורים לדאוג לילדיהם ולכבדם .לא רק לדאוג
למחסורם אלא גם לדאוג שירגישו טוב ,שלא יפחדו מן המחסור.
 .8האם מותר להפלות ילדים לרעה? האם מותר להפלות את הבנות לעומת
הבנים?

وَﻻَ ﺗَﻘْ ـﺮَﺑُﻮاْ ﻣَــﺎلَ اﻟْﻴَ ـﺘِ ـﻴـﻢِ إِﻻﱠ ﺑِﺎﻟﱠﺘِﻲ ﻫِﻲَ أَﺣْ ـﺴَﻦُ ﺣَ ـﺘﱠـﻰ ﻳَﺒْﻠُﻎَ أَﺷُ ـﺪﱠهُ وَأَوْﻓُــﻮاْ
اﻟْﻜَﻴْﻞَ وَاﳌِْﻴـﺰَانَ ﺑِﺎﻟْﻘِـﺴْﻂِ ﻻَ ﻧُﻜَـﻠﱢﻒُ ﻧَﻔْـﺴﺎً إِﻻﱠ وُﺳْـﻌَـﻬَـﺎ وَإِذَا ﻗُﻠْﺘُﻢْ ﻓَـﺎﻋْـﺪِﻟُﻮاْ
وَﻟَﻮْ ﻛَـﺎنَ ذَا ﻗُـﺮْﺑَﻰ وَﺑِﻌَـﻬْـﺪِ اﻟﻠّﻪِ أَوْﻓُـﻮاْ ذَﻟِﻜُﻢْ وَﺻﱠـﺎﻛُﻢ ﺑِـﻪِ ﻟَﻌَﻠﱠﻜُﻢْ ﺗَﺬَﻛﱠـﺮُونَ
) ﺳﻮرة اﻻﻧﻌﺎم  ,آﻳﺔ (152

אל תקרבו אל רכוש היתום כי אם בהגינות ,עד שיגיע לפרקו .מדדו את
מלוא המידה ושמרו על מאזני צדק .לא נטיל על נפש לשאת יותר מכפי
יכולתה .וכחורצכם דין ,עשו צדק ,גם אם יהיה זה נגד קרוב משפחה .
היו נאמנים לאשר התחייבתם לאלוהים .אלה הדברים שציווה אתכם
למען תיזכרו )סורת המקנה ,פסוק (152
למשפחת כּארם יש חמישה ילדים .אבא ואימא אוהבים את כל הילדים כמובן
אולם לסמר תמיד יש הרגשה שהיא מקופחת .האב מתקשר כל יום אל אחיה
הבכור ושואל לשלומו ומתעניין אם הוא זקוק למשהו .כך הוא נוהג גם עם הבת
הגדולה .הוא שואל אותה איך הולך לה במבחני הבגרות ואם היא זקוקה למשהו.
האב דואג גם לשני אחיה הקטנים של סמר ומשחק אִתם בכל מיני משחקים .אבל
בסמר הוא לא מתעניין .היא משתדלת להיות ילדה טובה ועושה את כל העבודות
הקשות בבית .אבל כשאחיה עושים טעות האב סולח להם בקלות וכשהיא טועה
אביה הופך עולמות ומטיל עליה עונשים .לאחרונה החלו האחים לנהוג בסמר
כמו אביה .סמר אומללה ורע לה מאוד .היא פנתה אל מחנכת הכיתה וסיפרה לה
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על הרגשתה .המחנכת הזמינה את האב וסיפרה לו כיצד מרגישה סמר ואיך הוא,
האב ,פוגע בה בהתנהגותו .לאחר מכן פתחה לפניו את ספר הקוראן והראתה לו
את מה שכתוב בסורת המקנה ,פסוק " :152וכחורצכם דין ,עשו צדק ,גם אם
יהיה זה נגד קרוב משפחה"" .האם אתה עושה צדק עם סמר?" שאלה .האב
הודה שהוא אכן מקפח את סמר .המחנכת הסבירה לו שהפסוק הזה מדבר גם על
עשיית צדק בין הילדים וכמה חשוב שההורה יגלה יחס שווה כלפי כל אחד
מהילדים ללא הבדל בין המינים" .ואולי דווקא מפני שסמר היא בת" ,הוסיפה
המחנכת" ,עליך להיזהר שבעתיים ולא לקפח אותה".
הסבר :הפסוק הקוראני החשוב הזה מעודד את כולנו להיות אובייקטיביים יותר
בנוגע לבני המשפחה שלנו .להורים אסור לקפח את בנותיהם ולהעדיף את
בניהם בכל צורה שהיא .במשפחות לא מעטות מעדיפים את הבנים על הבנות.
אבל לא במקרה ציווה עלינו הקוראן את הצדק והשוויון .בת כמו סמר שגדלה
בתחושה של קיפוח יקשה עליה בעתיד לתפקד כאם טובה .הרי כאם עליה לחוש
ביטחון ביחס לעולם שאותו תוכל להעניק לילדיה .אם חלשה ובעלת רגשי
נחיתות שהפנימה במשפחתה תגדל ילדים חלשים ובעלי תחושה דומה .הילדים
יונקים מאמם לא רק חלב כי אם גם תחושות וביטחון .מעבר לכך ,אישה זו
תתקשה לתרום לחברה שהיא חיה בה .היא תתקשה ליזום ולקבל אחריות
ותעדיף תמיד את העמדה הפסיבית ותניח לבעלה לעשות את כל העבודה הקשה,
משום שמעולם לא עודדו אותה ולא סמכו עליה ולא אמרו לה כמה היא נהדרת
ויכולה .בעלה ייתכן שיחוש בעל כבוד משום שאשתו תהיה תלויה בו אולם היא
תתקשה להיות "עזר כנגדו" )בראשית ב ,י"ח( ולסייע באמת לו ,למשפחה
ולחברה שהיא חיה בקרבה.
 .9האם הורים שמזניחים את ילדם פוגעים בעצמם?

وَﻗَﻄﱠﻌْﻨَﺎﻫُﻢُ اﺛْـﻨَﺘَﻲْ ﻋَـﺸْـﺮَةَ أَﺳْـﺒَـﺎﻃﺎً أُﻣَـﻤـﺎً وَأَوْﺣَـﻴْﻨَﺎ إِﻟَﻰ ﻣُـﻮﺳَﻰ إِذِ اﺳْـﺘَـﺴْـﻘَـﺎهُ
ﻗَﻮْﻣُـﻪُ أَنِ اﺿْﺮِب ﺑﱢﻌَـﺼَﺎكَ اﳊَْﺠَـﺮَ ﻓَﺎﻧﺒَﺠَـﺴَﺖْ ﻣِﻨْﻪُ اﺛْﻨَﺘَﺎ ﻋَـﺸْﺮَةَ ﻋَﻴْـﻨﺎً ﻗَﺪْ ﻋَﻠِﻢَ
ﻛُﻞﱡ أُﻧَﺎسٍ ﻣﱠـﺸْ ـﺮَﺑَﻬُﻢْ وَﻇَﻠﱠﻠْﻨَﺎ ﻋَـﻠَﻴْـﻬِﻢُ اﻟْﻐَـﻤَــﺎمَ وَأَﻧﺰَﻟْﻨَﺎ ﻋَﻠَﻴْـﻬِـﻢُ اﳌَْﻦﱠ وَاﻟﺴﱠﻠْﻮَى
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ﻛُﻠُﻮاْ ﻣِـﻦ ﻃَﻴﱢ ـﺒَــﺎتِ ﻣَــﺎ رَزَﻗْـﻨَﺎﻛُﻢْ وَﻣَــﺎ ﻇَﻠَـﻤُــﻮﻧَﺎ وَﻟَــﻜِﻦ ﻛَــﺎﻧُﻮاْ أَﻧﻔُـ ـﺴَ ـﻬُﻢْ
ﻳَﻈْﻠِﻤُﻮنَ ) ﺳﻮرة اﻻﻋﺮاف  ,آﻳﺔ (160

הפרדנו אותם לשנים–עשר שבטים ,אומות ,וכאשר ביקשו בני עמו של
משה כי ישקם ,הורינו לו לאמור ,הכה במטך בסלע .אז בקעו מתוכו
שנים–עשר מעיינות ,וכל שבט ידע את המקום אשר ממנו ישתה .הצלנו
עליהם בענן והורדנו אליהם ממרומים את המן והשלו — אכלו מן הדברים
הטובים אשר שלחנו לפרנסתכם .הם לא גרמו לנו עוול ,כי אם לעצמם
גרמו עוול )סורת ממרום החומה ,פסוק (160
יסף ,תלמיד בכיתה ד' ,הוא ילד פרוע בעל בעיות משמעת רבות .הוא צריך
לקחת ריטלין כדי שיירגע ויוכל להתרכז ולהקשיב .ואולם הוריו לא מקפידים
על כך שייטול את התרופה לפני שהוא יוצא לבית–הספר .על כן ,כשהוא מתעייף
קצת ,לאחר השעה שתים–עשרה ,הוא מתחיל להשתולל ולהרביץ לילדים בכיתה.
המחנכת היא מורה חדשה ואין לה ניסיון בטיפול בילדים כאלה .היא שולחת
אותו אפוא לספרייה .שם יסף ממשיך לנהוג באלימות ומפריע לילדים .הספרנית
ביקשה מן המחנכת שלא תשלח לשם שוב את יסף .בצר לה פנתה המחנכת אל
היועצת כדי שתטפל ביסף והפרעותיו .היועצת הזמינה את הוריו של יסף
לשיחה .היא פרשה לפניהם את תוכניתה לשיפור התנהגותו של יסף שתעזור לו
להשתלב כילד רגיל בכיתה" .אבל ראשית דבר ,עליכם לקבל אחריות על
ילדכם" ,אמרה להורים" .אם אתם לא תקבלו עליו אחריות איש לא יעשה זאת
במקומכם" .וכדי להדגיש את המסר אמרה להורים" :הם לא גרמו לנו עוול ,כי
אם לעצמם גרמו עוול" .והוסיפה" ,בכך שאתם לא מקבלים אחריות על
התנהגותו של יסף אתם פוגעים בראש ובראשונה בעצמכם משום שהוא הילד
שלכם .נכון ,גם בית–הספר סובל ,אבל קודם כול אתם" .ההורים הבטיחו בשלב
הראשון להקפיד שבנם ייטול בבוקר את התרופה ובהמשך לשתף פעולה עם
היועצת בתוכנית שעשויה לקדם את בנם.
הסבר :הורים רבים נוהגים להאשים בבעיות של ילדיהם את בית–הספר ואת
המורים ולא את עצמם .ברור שלקבל אחריות אישית קשה יותר מאשר להאשים
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את האחר .אבל יש בכך יותר תועלת .כל עוד לא יבינו ההורים שאחריותם
לדאוג לבנם ובמקרה זה להקפיד שייטול תרופות הוא לא ישתפר ,והם ,והוא
כמובן ,ישלמו את המחיר .ישנם הורים שמביאים את ילדם לגן או לבית–הספר
מתוך תקווה שיתקנו אותו ויעשו בו את כל מה שהחסירו הוריו .להורים דמיונות
רבים ושונים אולם אין תחליף לקבלת אחריות אמתית .על הוריו של יסף לשתף
פעולה באופן מלא עם המחנכת והיועצת ולהתעניין מה קורה עם בנם בבית–הספר.
לא ייתכן שהוא ילך אל בית–הספר והם לא ידעו מה קורה אתו שם .הבעיות
כידוע מתחילות בבית וההורים ,בעזרת צוות בית–הספר ,יכולים לקדם את הילד.
על כן ,הקשר הטוב והלא מאשים בין בית–הספר להורה חשוב כל כך לטובת
כולם .יפה נהגה היועצת כשהזכירה להורים שראשית דבר הם פוגעים בעצמם
ובבנם ועל כן כדאי להם לשתף פעולה עם צוות בית–הספר.
 .10מה נאמר לאב מכה?

أَﻟَﻢْ ﻳَﻌْﻠَﻤُـﻮاْ أَنﱠ اﻟﻠّﻪَ ﻫُﻮَ ﻳَﻘْـﺒَﻞُ اﻟﺘﱠـﻮْﺑَﺔَ ﻋَﻦْ ﻋِـﺒَـﺎدِهِ وَﻳَﺄْﺧُﺬُ اﻟـﺼﱠﺪَﻗَـﺎتِ وَأَنﱠ
اﻟﻠّﻪَ ﻫُﻮَ اﻟﺘﱠﻮﱠابُ اﻟﺮﱠﺣِﻴﻢُ ) ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ  ,آﻳﺔ (104

האם אינם יודעים כי אלוהים מקבל אליו את עבדיו החוזרים בתשובה
ומקבל את הצדקה ,וכי אלוהים רוצה בתשובת עבדיו ורחום? )סורת
ההצהרה ,פסוק (104

סאמי הוא ילד שקט ,יושב תמיד בסוף הכיתה ,רחוק ...גם בהפסקות הוא נדחק
לקרן זווית .לאחרונה חלה נסיגה בציוניו .הוא לא מכין שיעורי בית ולא משתתף
בכיתה .היום הבחינה המורה שסאמי לובש חולצה ארוכת שרוולים אפילו שחם
ויבש.
המורה קראה לו בהפסקה וביקשה ממנו שישב לצדה .הוא נראה מבוהל
ומפוחד .התיישב בשקט ולא הרים את עיניו.
מורה :לא חם לך?
סאמי) :מסתכל על עצמו( לא.
מורה :מה יש לך?
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סאמי:
מורה:
סאמי:
מורה:
סאמי:
מורה:
סאמי:
מורה:
סאמי:

מורה:
סאמי:
מורה:

כלום.
כלום? מישהו הציק לך?
לא ,לא ,לא )נראה מבוהל(.
סאמי ,אני המורה שלך .אני רואה שיש משהו שמציק לך .אני רק רוצה
לעזור לך ולראות אותך מחייך ,משחק ונהנה עם החברים שלך.
אני בסדר.
אז למה אתה לא משחק אִתם?
לא בא לי.
כל יום לא בא לך.
כן ,ככה יותר טוב) ...מתחיל לבכות( .למה אכפת לך ממני? אני לא
שווה ,אף אחד לא שואל עלי ,אני לא שווה כלום ,אף אחד לא אוהב
אותי...
אני כן מחבבת אותך .אתה תלמיד טוב ושקט ואכפת לי ממך.
אבל אני לא שווה כלום ...אבא תמיד אומר כך...
)מבינה את סוד הבדידות של סאמי .החולצה ארוכת השרוולים ביום
החם מגלה לה את הסוד השוכן בלבו של תלמידה הקטן( .אתה יכול
להפשיל קצת את השרוולים?

סאמי מפשיל בשקט את השרוולים ודמעה זולגת מעיניו ...המורה מסדרת
בשתיקה את השרוולים אך בלבה היא נסערת .הוא רץ החוצה לכיוון החצר...
והיא רצה לכיוון חדר היועצת...
למחרת הגיע האב אל חדר היועצת.
יועצת :אני רק רוצה שתסתכל מהחלון ,אני רוצה להראות לך משהו אבוד
)האב מסתכל איך הילדים רצים ומשחקים וחיוכים על פניהם( .אתה
רואה את כל החיוכים שבחוץ?
כן ,אבל תגידי לי למה הזמנת אותי?
אב:
יועצת :תגיד לי קודם איפה החיוך של הבן שלך?
)מסתכל החוצה( אני לא רואה אותו...
אב:
יועצת :נכון ,אתה לא תראה אותו כי הוא איננו.
אבל הבן שלי בא היום לבית–הספר .הוא לא נעדר?
אב:
יועצת :אני מתכוונת לחיוך שלו ,הוא לא בא אתו.
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)מסתכל אליה בשקט (...אבל איפה הוא?
אב:
יועצת :תסתכל לפינה בסוף החצר .הוא רחוק לכן אתה לא רואה אותו.
)מסתכל אליו ורואה איך הוא יושב בשקט לבד .(...מה יש לו? למה
אב:
קראתם לי?
יועצת :אבד לו החיוך.
למה את מתכוונת?
אב:
יועצת :הילד שלך סובל ,בודד ,בגלל ההתעללות שלך .בגלל המכות והכאבים
שאתה גורם לו — פיזיים ונפשיים גם יחד .בגללך הוא אבוד .תראה איך
בני גילו חיים את ילדותם ואיך אתה זורק את ילדותו לפח .אני רוצה
לקרוא לך רק פסוק אחד מן הקוראן ותחשוב עליו טוב" :האם אינם
יודעים כי אלוהים מקבל אליו את עבדיו החוזרים בתשובה ומקבל
את הצדקה ,וכי אלוהים רוצה בתשובת עבדיו ורחום?" לעולם לא
מאוחר לחזור בתשובה .אתה יכול לחזור בתשובה ולהחזיר לבן שלך
את החיוך ,אתה יכול לפצות אותו על ימי הסבל שגרמת לו.
)נראה שקוע במחשבותיו( תודה .את באמת הארת את עיני ,את החזרת
אב:
לי את האבא של הילד הזה.
האב ממהר לצאת מן החדר .היועצת מסתכלת מן החלון ורואה את האב
בפינה שבה נוהג הילד להתבודד ,אבל אין בה כאב של ילד בודד אלא שמחה של
אב ובנו שחזרו זה אל זה .פינת הכאב הפכה לפינת שמחה חדשה ונמצא החיוך
האבוד" .האם אינם יודעים כי אלוהים מקבל אליו "...אמרה היועצת לעצמה.
הסבר :לא חסרים בעולמנו מקרים כאלה של ילדים מוכים שמאבדים את שמחת
חייהם ואת ילדותם וחיים באבל ובסבל מתמיד .לילד מותר להיות ילד .ילד צריך
ליהנות מילדותו ,לשחק ולפרוח בה .והילדות של הילד מתחילה עם לידתו .על
ההורה להתייחס אל בנו ואל בתו משחר חייהם ולא רק כשהם גדלים קצת .על
ההורה להציב את הילד במרכז ולראות את העולם מבעד לעיניו משום שהקוראן
מצווה עלינו לדאוג לילד ולכבד אותו .רק ילד שזוכה לאהבה משני הוריו יגדל
להיות מבוגר שיכול להעניק אהבה למשפחתו ולסביבתו ולהיות שותף בחברה
בריאה .סאמי הוא ילד מוכה .כנראה אביו מכה אותו לעתים תכופות ובכך הוא
מעניק לו תחושה שהוא לא שווה ואין לו ערך .זה גורלם של ילדים מוכים .יפה
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נהגה היועצת שלא נזפה באב ולא איימה עליו משום שאם יוענש כפי שהוא
מעניש את ילדו כנראה לא תהיה בכך תועלת .היא נהגה באופן הפוך ,היא
סיפרה לו שאלוהים אוהב את מי שחוזר אליו בתשובה .היא פנתה אליו בחום
ואהבה .היא שימשה לו מודל כיצד יש לנהוג באחר .ועכשיו לא נותר לנו אלא
לקוות שאביו של סאמי ילמד מהתנהגותה היפה של היועצת ויעניק לבנו כבוד
ומשמעות .ואולם בתקופתנו אנו החוק מחייב את היועצת או כל מי שמגלה
פגיעה כזו בילד לדווח על כך למשטרה ,משום שהמדינה חושבת שמחובתה להגן
על הילדים .במקרים אלו יכול האב להיענש בחומרה.
 .11כיצד נעודד ילדים להשקיע ולהתאמץ?

اﻟﺘﱠــﺎﺋِﺒُــﻮنَ اﻟْﻌَــﺎﺑِﺪُونَ اﳊَْــﺎﻣِ ـﺪُونَ اﻟﺴﱠــﺎﺋِﺤُــﻮنَ اﻟﺮﱠاﻛِ ـﻌُــﻮنَ اﻟﺴﱠــﺎﺟِــﺪونَ
اﻵﻣِﺮُونَ ﺑِﺎﳌَْﻌْـﺮُوفِ وَاﻟﻨﱠﺎﻫُﻮنَ ﻋَﻦِ اﳌُْﻨﻜَﺮِ وَاﳊَْﺎﻓِﻈُﻮنَ ﳊُِـﺪُودِ اﻟﻠّﻪِ وَﺑَﺸﱢﺮِ
اﳌُْﺆْﻣِﻨِﲔَ ) ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ  ,آﻳﺔ (112

בעלי התשובה והעובדים והמהללים והמסתגפים והכורעים
והמשתחווים והמצווים לנהוג בדרך ארץ והאוסרים את המגונה
והשומרים על החוקים אשר ציווה אלוהים — בשר טובות למאמינים
)סורת ההצהרה ,פסוק (112

דינה לומדת בכיתה ה' .היא תלמידה מצטיינת ועם זאת שקטה מאוד ומנומסת.
מכבדת את כולם ,מקובלת על כולם ומעולם לא הזיקה לאיש .לקראת מסיבת
סוף השנה החליטה הנהלת בית–הספר להעניק תעודות הוקרה לילדים מצטיינים
מבחינה לימודית והתנהגותית .מבין התלמידים האלה הוחלט לבחור את הטוב
ביותר ולו תוענק תעודה וגם פרס .בישיבה שערך הצוות החינוכי הוחלט פה
אחד להעניק את פרס התלמיד האידיאלי לדינה .מנהל בית–הספר הקריא תחילה
את שמות התלמידים שזכו בתעודת הוקרה .לפני שהקריא את שמה של התלמידה
האידיאלית אמר" :בעלי התשובה והעובדים והמהללים והמסתגפים והכורעים
והמשתחווים והמצווים לנהוג בדרך ארץ והאוסרים את המגונה והשומרים
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על החוקים אשר ציווה אלוהים — בשר טובות למאמינים" .ואז פנה אל הקהל
ובישר להם על זכייתה של דינה בפרס.
הסבר :אחד הדברים החשובים ביותר בחינוך ילדים הוא ההתפעלות והמחמאות
שיש להעניק לילד שראוי לכך .אם לא נדע להתפעל מילדינו ולהחמיא להם לא
נעודד אותם להתאמץ ולהצטיין .ילד שהוריו ומוריו מתפעלים ממנו יהיה מוכן
להשקיע יותר ולהצטיין .לעתים חוששים הורים ומורים להרעיף מחמאות על
ילד כדי שהאחרים לא יקנאו וכדי שלא להוציא אותו מן הקבוצה .ואולם
בהתנהגות כזאת אנו מיישרים קו לפי הילד התחתון ולא לפי הילד העליון.
כלומר ,יש להחמיא למי שראוי לכך ולמי שמתאמץ כדי לעודד הצטיינות .קנאה
תמיד תהיה אבל אז יבינו כל הילדים שגם הם יכולים להתאמץ ולהצטיין ,וכך
תיווצר תחרות בונה שתעזור לילדים להתפתח .יפה נהג המנהל שמצא בקוראן
פסוק שמדבר על הגמול המגיע לכל מי שמשקיע והשתמש בו במעמד חגיגי זה.
 .12מה נאמר לילד שאביו מדיח אותו למעשים אסורים?

وَﻣَﺎ ﻛَـﺎنَ اﺳْﺘِﻐْـﻔَﺎرُ إِﺑْﺮَاﻫِﻴﻢَ ﻷَِﺑِﻴﻪِ إِﻻﱠ ﻋَﻦ ﻣﱠـﻮْﻋِﺪَةٍ وَﻋَﺪَﻫَﺎ إِﻳﱠﺎهُ ﻓَﻠَﻤﱠـﺎ ﺗَﺒَﻴﱠﻦَ
ﻟَﻪُ أَﻧﱠﻪُ ﻋَﺪُوﱞ ﻟِﻠّﻪِ ﺗَﺒَﺮﱠأَ ﻣِﻨْﻪُ إِنﱠ إِﺑْﺮَاﻫِﻴﻢَ ﻷوﱠاهٌ ﺣَﻠِﻴﻢٌ ) ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ  ,آﻳﺔ (114

המחילה שביקש אברהם לאביו לא היתה אלא בשל הבטחה שהבטיח
לו ,ואולם כאשר התברר לו כי אויב הוא לאלוהים ,הודיע כי אינו
מחויב לו עוד .אברהם היה מכה על חטא ושקול דעת )סורת ההצהרה ,פסוק
(114

וליד בן החמש–עשרה הוא הבן הבכור במשפחה ובה חמישה ילדים .הוא מתוסכל
מאוד משום שאביו יושב כל היום בבית ,לא עובד וחי מהבטחת הכנסה .מצרכים
בסיסיים חסרים בבית אבל אמו של וליד סובלת בשקט .היא חוששת להתלונן
בפני בעלה שמא יצרח ויטען שהיא בזבזנית .וליד מנסה לעזור ככל יכולתו.
בחופשות הקיץ הוא עובד בעבודות מזדמנות בחקלאות ואת מעט המשכורת
שהוא מקבל הוא נותן לאמו .ואז היא בוכה חרש ולווליד כואב שאינו יכול
לעזור יותר .יום אחד החליט וליד שהגיע הזמן לדבר עם אביו.
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וליד:
אב:
וליד:
אב:
וליד:
אב:
וליד:
אב:
וליד:
אב:
וליד:
אב:
וליד:
אב:
וליד:
אב:
וליד:
אב:
וליד:
אב:

אבא ,למה אתה לא הולך לעבוד?
)צוחק( חביבי ,אתה עדיין קטן מכדי להבין איך הדברים מתנהלים
במדינה.
אז אולי תנסה להסביר לי.
די ,לך .אין לי כוח בשביל...
אבל ככה אי–אפשר .כל אבא מפרנס את משפחתו והאחים שלי לא
מקבלים את מה שמגיע להם.
)צורח( מה? הם התלוננו?!
מבלי שיגידו .אני רואה את זה בעיניים שלהם .אתה חייב לחפש עבודה.
אבל אני לא יכול לעבוד .אם בביטוח הלאומי ידעו שאני עובד הם
יפסיקו לשלם לנו הבטחת הכנסה .חבל ,זה כסף בטוח בלי להתאמץ.
אבל אתה רואה שהכסף לא מספיק וחייבים לחפש עוד מקור הכנסה.
נו ,מה אתה מנסה להגיד?
אני רוצה שיהיה עוד כסף בבית הזה.
)מתעצבן וצורח( הבנתי ,כדי שלא נפסיד את הקצבה יש לי רעיון
בשבילך.
מה?
תלך לבאסם ,תספר לו שאנחנו במצב כלכלי לא טוב בבית .הוא כבר
ידאג לנו.
מה ,לבאסם? הוא בן אדם עם שם רע מאוד ,הוא גונב.
מי אמר לך?
כולם יודעים את זה .מאיפה יש לו כל כך הרבה רכוש כשהוא לא
עובד?
מה אכפת לך? זה פתרון.
אבא ,אתה מנסה לשכנע אותי ללכת לגנוב? אני לא מאמין.
)צורח( לך ,נמאס לי כבר ממך .אתה רק מדבר וחי בעולם לא אמתי.
לך ,אני לא רוצה לדבר יותר .תחשוב על הנושא ומחר תגיד לי את
דעתך.

וליד הלך והסתגר בחדרו .הוא היה בהלם .אביו מבקש ממנו לגנוב? האם
טעה בהבנת דבריו? אולי אבא לא היה רציני? הוא נרדם כשראשו מלא מחשבות.
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בבוקר התעורר מוקדם עם כאב ראש חזק .הוא פתח את ספר הקוראן שליד
מיטתו והחל לקרוא בו .פתאום נכנס אביו.
נו ,חשבת על מה ששאלתי אותך?
אב:
וליד :אבא ,אני רוצה הקריא לך משהו מסורת ההצהרה" .המחילה שביקש
אברהם לאביו לא היתה אלא בשל הבטחה שהבטיח לו ,ואולם
כאשר התברר לו כי אויב הוא לאלוהים ,הודיע כי אינו מחויב לו
עוד" .גם אני לא מחויב לך עוד ,אבא .ואני מסרב לגנוב כפי שאתה
מציע לי.
הסבר :הקוראן מלמד אותנו לכבד את הורינו אבל לא בכל מקרה ולא בכל
מחיר .כמה קשה לווליד .הוא היה רוצה שיהיה לו אבא טוב וחזק שדואג
למשפחה ומפרנס אותה ושהוא ,וליד ,יוכל להיות גאה בו .והנה הוא ,הבן
הבכור ,צריך להתנהג ביתר בגרות מאביו .הוא עושה ככל יכולתו לדאוג לפרנסת
המשפחה וצריך לעמוד מול הצעותיו של אביו שיגנוב ולסרב להן .וליד חייב
להיות הוא עצמו ואבא שלו גם יחד .כלומר ,הוא חייב להתנהג כגדול ואחראי
אף שהוא עדיין נער .לצערנו ,נערים רבים נמצאים במצב שעליהם להיות
ההורים של עצמם משום שאין להם הורה או הורים מיטיבים .וליד מבין
שנאמנותו לאלוהים גדולה מנאמנותו לאביו ,כך נהג גם אברהם .ייתכן שאמו
עוזרת לו ותומכת בו .שאם לא כן ,עלול להיות קשה מדי לעמוד מול האב .אבל
התנהגותו האמיצה של וליד היא דוגמה לנערים רבים שהוריהם עושים מעשים
אסורים ,עוברים על החוק באופנים שונים ,ומעודדים אותם להצטרף אליהם.
לעתים ההורה השני טוב יותר או שיש קרוב משפחה שעשוי לעזור לנער או
לנערה אבל לצערנו לא תמיד זה המצב .אכן ,הקוראן הוא חברו הנאמן של וליד.
 .13האם חשוב להתפעל מהילדים?

وَﻻَ ﻳُﻨﻔِﻘُـﻮنَ ﻧَﻔَﻘَﺔً ﺻَـﻐِﻴﺮَةً وَﻻَ ﻛَـﺒِﻴﺮَةً وَﻻَ ﻳَﻘْﻄَﻌُـﻮنَ وَادِﻳﺎً إِﻻﱠ ﻛُﺘِﺐَ ﻟَﻬُﻢْ
ﻟِﻴَﺠْﺰِﻳَﻬُﻢُ اﻟﻠّﻪُ أَﺣْﺴَﻦَ ﻣَﺎ ﻛَﺎﻧُﻮاْ ﻳَﻌْﻤَﻠُﻮنَ ) ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ  ,آﻳﺔ (121

כל אימת שיוציאו הוצאה קטנה או גדולה ,או יעברו כברת דרך
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כלשהי ,מיד יירשם הדבר לזכותם .אלוהים ייתן להם את שכרם על
כל הטוב שעשו )סורת ההצהרה ,פסוק (121
חסן הוא תלמיד בכיתה ג' שהישגיו נופלים מהישגי בני כיתתו .המחנכת החליטה
שיש לעזור לו להתקדם והציעה לו תוכנית של "כלכלת אסימונים" .בכל פעם
שיכין שיעורי בית או יבוא מוכן לשיעור היא תדביק לו מדבקה על לוח מיוחד.
כשיאסוף חסן עשר מדבקות תיתן לו המחנכת לבחור מתנה מרשימת מתנות
שהיא תציג לפניו.
חסן החל להתאמץ בכיתה ובבית כדי לזכות בעידודה של המחנכת ובפרס.
עם תום השליש הראשון חילקה המחנכת תעודות בנוכחות ההורים .אמו של חסן
כעסה מאוד על בנה כשהשוותה את תעודתו עם התעודה של בן דודו הלומד אתו
באותה כיתה" .למה לבן דודך יש ציונים טובים משלך?!" שאלה בנימה מאיימת.
המחנכת שמעה את השיחה ואמרה" ,לכל אחד יש היכולת שלו ואסור להשוות.
עלייך לעודד את בנך ,שמתקדם לאט ויפה ,על פי הפסוק' :כל אימת שיוציאו
הוצאה קטנה או גדולה ,או יעברו כברת דרך כלשהי ,מיד יירשם הדבר
לזכותם .אלוהים ייתן להם את שכרם על כל הטוב שעשו'  .כדאי שתזכרי
היטב את הפסוק הזה מסורת ההצהרה" .האם הודתה שטעתה ,היא בירכה את
בנה על השתפרותו ואיחלה לו המשך הצלחה בשליש הבא .היא הוסיפה ואמרה
שתעמוד לצדו כפי שמצווה הפסוק ותתגמל אותו על כל הישג.
הסבר :אין דבר שמזמין הצלחה יותר מחוויה קודמת של הצלחה .על כן חשוב
מאוד לתת לילדים משימות שיש להם סיכוי להצליח בהן ולהחמיא להם על
הצלחותיהם .התפעלות מן הילד היא אבי סוד ההצלחה .בעתיד יוכל הילד
להתפעל מעצמו ללא חשש ופחד .הוא יעז להתנסות בדברים חדשים ולחשוב
באופן יצירתי ומקורי משום שהיה בעבר מישהו שהאמין בכוחו .ילד שרואה את
ניצוץ ההתפעלות בעיני הוריו מפנים את הניצוץ וזה מלווה אותו בהמשך חייו.
עתה המתנה היא שלו ותעזור לו להאמין בעצמו בכל התמודדות .מדובר כמובן
בהתפעלות מהישגים אמתיים ולא בסתם מחמאות שווא .אנשים יצירתיים נוטים
להתפעל מאחרים ומעצמם וחשים שהם מגלים את העולם .הם לא מפחדים
להיות יוצאי דופן במידה מסוימת ולא חוששים מתחרות וקנאה .הם בעיקר
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נהנים מעבודתם .והנה בא הקוראן ומלמד אותנו את העיקרון הזה :לא לחסוך
במחמאות והתפעלות מן הילד כשהן מגיעות לו .לומר לו כמה אנו גאים בו,
מאמינים בו וביכולתו על כל הישג ,גם אם הוא קטן" .כשאתה רוצה אתה יכול!"
כך מצווה עלינו הקוראן לומר לילד הגדל.
 .14מהי הנוסחה להורה האידאלי ולמורה האידאלי?

ﻟَﻘَـﺪْ ﺟَﺎءﻛُﻢْ رَﺳُـﻮلٌ ﻣﱢﻦْ أَﻧﻔُﺴِﻜُﻢْ ﻋَـﺰِﻳﺰٌ ﻋَﻠَﻴْـﻪِ ﻣَﺎ ﻋَﻨِﺘﱡﻢْ ﺣَـﺮِﻳﺺٌ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢ
ﺑِﺎﳌُْﺆْﻣِﻨِﲔَ رَؤُوفٌ رﱠﺣِﻴﻢٌ ) ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ  ,آﻳﺔ (128

הופיע ביניכם נביא בשר מבשרכם ,אשר אשמתכם מעיקה על נפשו,
והוא נחוש עמכם ונוהג עם המאמינים בחמלה וברחמים )סורת ההצהרה,
פסוק (128

המורה מרים מלמדת בכיתה ו' .היא אמנם לא בחורה נאה אבל מקובלת על
תלמידיה ותמיד מנסה להעניק להם כמיטב יכולתה .עם תום הלימודים היא
נשארת עם הילדים המתקשים כדי לעזור להם בשיעורי הבית ,וכל זאת על
חשבון זמנה הפרטי .יום אחד היא נכנסה לכיתה ושמעה את הילדים ,בנים
ובנות ,לועגים לה ואומרים דברים שליליים בנוגע לאישיותה .כשנכנסה לכיתה
השתתקו התלמידים.
עם תום השיעור סיפרה מרים למחנכת הכיתה את אשר אירע .המחנכת
התאכזבה מתלמידיה על אשר השתמשו במילים גסות ביחס למרים" .זה מה
שמגיע למרים?!" שאלה אותם בשיעור חינוך" .אקרא לכם פסוק מן הקוראן,
ואני רוצה שאתם תסבירו לי אותו' :הופיע ביניכם נביא בשר מבשרכם ,אשר
אשמתכם מעיקה על נפשו ,והוא נחוש עמכם ונוהג עם המאמינים בחמלה
וברחמים'" .התלמידים שתקו ולא ידעו מה לומר" .מרים משקיעה את נשמתה
בכיתה וזה מה שמגיע לה?! אתם לא מכבדים אותה .היא השליח שלכם שכואב
את כאבכם ואתם נוהגים בה כך?!" אחת הבנות קמה ואמרה" :נכון ,כולנו מודים
שטעינו ,אבל אנו רוצים לתקן את טעותנו ורוצים לעודד את מרים"" .אז מה
עושים?" שאלה המחנכת" .נתנצל בפניה ,נעודד אותה בכמה משפטים טובים
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שהיא ראויה להם ונקנה לה מתנה קטנה וכל זאת בהפתעה מחר" .כל הכיתה
הסכימה ולמחרת חיכתה למרים הפתעה נעימה.
הסבר :פסוק קוראני יקר זה מדבר על הִקרבה והאהבה ששוררות בין דמות
הסמכות לכפופים לה .בין הנביא לעם ,בין ההורה לילד ובין המורה לתלמיד.
התלמידים של מרים הם בשר מבשרה ואשמתם וכאבם כאילו שלה הם .והיא
נוהגת בילדים בתקיפות ונחישות אבל גם ברחמים .מה צריך עוד? האמת היא
שהקוראן מספר לנו במשפט חשוב זה מהו מודל ההורות האידאלי .לא הורה קר
ומרוחק ,לא הורה שליט ורודן ,אלא הורה קרוב וחם שמרגיש את הילד ,יודע
לנהוג בו בתקיפות כשצריך ובעיקר חש חמלה ורחמים כלפיו .דורות של קדמה,
מודרניות ומערביות עדיין לא הצליחו להגיע לרמתו הפשוטה והיפה של פסוק
זה.
 .15האם חייבים ההורים לפנות לעצמם זמן כדי להיות עם ילדיהם?

إِنﱠ رَﺑﱠﻜُﻢُ اﻟﻠّﻪُ اﻟﱠﺬِي ﺧَﻠَﻖَ اﻟﺴﱠـﻤَـﺎوَاتِ وَاﻷَرْضَ ﻓِﻲ ﺳِﺘﱠـﺔِ أَﻳﱠﺎمٍ ﺛُﻢﱠ اﺳْﺘَـﻮَى
ﻋَﻠَﻰ اﻟْﻌَـﺮْشِ ﻳُﺪَﺑﱢﺮُ اﻷَﻣْﺮَ ﻣَـﺎ ﻣِﻦ ﺷَﻔِـﻴﻊٍ إِﻻﱠ ﻣِﻦ ﺑَﻌْـﺪِ إِذْﻧِﻪِ ذَﻟِﻜُﻢُ اﻟﻠّﻪُ رَﺑﱡﻜُﻢْ
ﻓَﺎﻋْﺒُﺪُوهُ أَﻓَﻼَ ﺗَﺬَﻛﱠﺮُونَ ) ﺳﻮرة ﻳﻮﻧﺲ  ,آﻳﺔ (3

ריבונכם הוא אלוהים אשר ברא את השמים ואת הארץ בשישה
ימים ,אחר ישב בגאון על הכס בכוונו את מהלך הדברים  .לא יקום
מליץ יושר בלא רשותו .זהו אלוהיכם וריבונכם ,על כן עבדוהו .האם לא
תיזכרו? )סורת יונה ,פסוק (3
סוהא ,תלמידת כיתה ו' ,הרבתה להיעדר מבית–הספר ברבעון האחרון וציוניה
ירדו בכל מקצועות .למחנכת ,שהזמינה אותה לשיחה ,התברר שהוריה של סוהא
עובדים שעות רבות ועל סוהא מוטלת האחריות לטפל באחיה ובבית .עליה
לשמור על שלושת אחיה הקטנים ולדאוג לסדר ולניקיון בבית במשך כל היום.
סוהא סיפרה בעצב איך היא עובדת קשה כל היום וכשאמה מגיעה הביתה היא
תמיד לא מרוצה מעבודתה ,ואביה עוד מוסיף שהיא לא טיפלה כראוי באחיה
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הקטן .המחנכת הציעה לסוהא שהיא תשוחח עם ההורים .סוהא השיבה שזה אולי
רעיון טוב משום שכשהיא מנסה לשוחח אִתם הם תמיד עייפים ועונים לה שלא
עכשיו אלא אחר כך.
המחנכת הזמינה את ההורים .היא הסבירה להם שעליהם להתייחס יותר אל
סוהא ואל שאר הילדים כי הם חשים בודדים וחסרה להם התייחסות של הורה.
אבל בעיקר הסבירה להם המחנכת שהטיפול בילדים הוא באחריות ההורים ולא
באחריות הילדים ,גם לא באחריות הבת הבכורה .סוהא היא רק ילדה ,חזרה
ואמרה המחנכת ,יש לה החיים שלה .היא עדיין לא בשלה להיות אמא .היא
חייבת לפתח את אישיותה ולשחק עם חברותיה .זה מה שנכון לעשות בגילה.
וכמובן ,לבוא אל בית–הספר ,אין דבר חשוב מזה לעתידה של סוהא" .תראו",
אמרה להם המחנכת" ,כולנו צריכים לעתים מנוחה .סוהא מעבודתה הקשה
ואתם ,כהורים ,גם צריכים לפנות לכם זמן להיות עם הילדים .גם אלוהים נזקק
למנוחה .אתם מכירים את פסוק  3מסורת יונה' :ריבונכם הוא אלוהים אשר
ברא את השמים ואת הארץ בשישה ימים ,אחר ישב בגאון על הכס בכוונו
את מהלך הדברים'  .מדוע אלוהים ציווה עלינו יום מנוחה בשבוע? בדיוק בגלל
הסיבה הזאת :כדי שיהיה לכם זמן להקשיב לסוהא ולשאר ילדיכם ,לשחק אִתם
וליהנות בחברתם .זה כל כך חשוב להתפתחותם ועל כן כך ציווה אלוהים".
הסבר :קשה להגזים בחשיבות הצורך של הורים לפנות לעצמם זמן כדי להיות
עם ילדיהם .יש אבות שמתייחסים אל ילדיהם רק משגדלו קצת .יש הורים
שמתייחסים לבנים יותר מאשר לבנות ויש הורים שלא מתייחסים אל ילדיהם
כלל .ילדים רבים יספרו לכם שהם לא יכולים לשוחח עם הוריהם על מחשבותיהם
ועל דברים רבים שמטרידים אותם .חבל ,חבל מאוד .משום שהילד מפסיד אבל
גם ההורה מפסיד .ההורה מפסיד את החוויה של שותפות בתהליך הגדילה של
ילדו .הורים רבים עובדים קשה ושקועים בבעיות היומיום ומתקשים לשכוח
לרגע מכל צרותיהם ולהתפנות אל ילדיהם .והנה בא הקוראן ומצווה עלינו בשם
אלוהים לעשות כאלוהים ,לקחת לנו יום אחד בשבוע שבו ננוח מכל עבודה
ונתפנה להיות עם המשפחה .הרי השנים עוברות ומי שמפסיד את ילדיו בשנים
היקרות האלה שבהן מתעצבת אישיותם ועולמם יצטער על כך בעתיד .יפה נהגה
המחנכת שמצאה את הפסוק המתאים מן הקוראן המצווה על ההורים לפנות זמן
איכות להם ולילדיהם.
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 .16מה נאמר להורה שמתעלל בילדיו ואינו שועה לאזהרות?

وَإِذَا أَذَﻗْﻨَﺎ اﻟﻨﱠﺎسَ رَﺣْـﻤَﺔً ﻣﱢﻦ ﺑَﻌْـﺪِ ﺿَﺮﱠاء ﻣَـﺴﱠﺘْـﻬُﻢْ إِذَا ﻟَﻬُﻢ ﻣﱠﻜْﺮٌ ﻓِﻲ آﻳَﺎﺗِﻨَﺎ
ﻗُﻞِ اﻟﻠّﻪُ أَﺳْﺮَعُ ﻣَﻜْﺮاً إِنﱠ رُﺳُﻠَﻨَﺎ ﻳَﻜْﺘُﺒُﻮنَ ﻣَﺎ ﺗَﻤْﻜُﺮُونَ ) ﺳﻮرة ﻳﻮﻧﺲ  ,آﻳﺔ (21

אם נטעים את האנשים רחמים ותחלוף הצרה אשר פגעה בהם ,מיד
יחרשו מזימה בדבר אותותינו .אמור ,אלוהים זריז מכם במזימותיו,
ושליחינו רושמים את מזימתכם )סורת יונה ,פסוק (21
חמדה ,תלמידת כיתה ה' בבית–הספר "השלום" ,אוהבת מאוד את שיעורי הספורט.
באחד הימים לא החליפה חמדה את בגדיה בבגדי ספורט .המורה לספורט פנתה
אליה ושאלה אותה מדוע היא לא מתכוננת .חמדה אמרה שהיא לא מרגישה טוב
אבל המורה חשה שמשהו אינו תקין .היא שיתפה בדבר את מחנכת הכיתה וזו
סיפרה לה שהילדים סיפרו שאתמול אביה של חמדה הכה אותה" .הדבר כבר
קרה בעבר" ,הוסיפה המחנכת" .פנינו אליו ודיברנו אתו אבל את רואה שזה לא
עזר" .שתי המורות החליטו לפנות אל המנהל בעניין חשוב זה .המנהל ביקש
רשות מהוריה של חמדה לבוא ולשוחח אִתם בביתם .הדבר הראשון שאמר להם
המנהל כשפגש אותם היה" :אם נטעים את האנשים רחמים ותחלוף הצרה
אשר פגעה בהם ,מיד יחרשו מזימה בדבר אותותינו .אמור ,אלוהים זריז
מכם במזימותיו ,ושליחינו רושמים את מזימתכם" .המנהל הזכיר לאב שבעבר
כבר דיווח בית–הספר למשטרה על התנהגותו הלא מוסרית של האב עם ילדיו
אבל המשטרה החליטה שלא להחמיר עמו משום שזאת הייתה הפעם הראשונה.
"ועתה" ,אמר המנהל" ,נגמרו הסליחות משום שאלוהים רושם הכול ואתה
תיענש על פגיעתך הקשה כל כך בילדיך" .האב הבטיח שלא יכה שוב לא את
חמדה ולא את ילדיו האחרים .אבל המנהל ביקש מחמדה להראות את המכות
והחבּורות ושאל את האב אם הוא חושב שאלוהים צריך לסלוח לו על התעללות
שכזאת .ואכן ,האב נעצר על ידי המשטרה .בחקירתו במשטרה הודה שהוא גם
ניצל מינית את אחת מבנותיו והוא הושם בכלא.
הסבר :הכאת ילדים וניצולם המיני הן מן העברות החמורות ביותר שהורה יכול
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לעשות .אלוהים הפקיד בידי ההורה את ילדיו כדי שישמור עליהם ,יגן עליהם,
יעניק להם חום ואהבה ויגדל אותם מתוך אמונה .אלוהים רוצה שנתייחס אל
ילדינו כמו שאנו ,ההורים ,רוצים שאלוהים יתייחס אלינו .לצערנו ,תופעות אלה
של הכאה וניצול מיני של ילדים רווחות מאוד בעולמנו .הפשע הוא חמור משום
שהורה המתייחס כך אל ילדיו רוצח את נפשם .לעתים קרובות הם יגדלו ויהיו
ילדים אומללים שינהגו בילדיהם באופן דומה .ייתכן גם שלהורים המכים
והמתעללים מינית הייתה ילדות דומה אולם כמבוגרים שאחראים על מעשיהם
אין להם כל זכות לנהוג בילדיהם כפי שנהגו בהם .ילדים אומללים אלה גדלים
להיות מבוגרים שחשים את עצמם חסרי ערך ומתקשים לתרום לחברה שהם
חיים בה ולמשפחותיהם ,על כן הפשע כל כך חמור .יפה נהג המנהל שהזכיר
לאב את הפסוק מן הקוראן האומר שאלוהים סולח ורחום ולמרות זאת האדם
לעתים חוזר לסורו .אבל אלוהים רואה ויודע הכול ויום הדין יגיע.
 .17מה יגיד מחנך לילד מורד?

وَﻳَﺎ ﻗَ ـﻮْمِ اﻋْـﻤَﻠُﻮاْ ﻋَﻠَـﻰ ﻣَﻜَﺎﻧَﺘِﻜُﻢْ إِﻧﱢﻲ ﻋَــﺎﻣِﻞٌ ﺳَـﻮْفَ ﺗَﻌْـﻠَﻤُـﻮنَ ﻣَﻦ ﻳَﺄْﺗِـﻴـﻪِ
ﻋَﺬَابٌ ﻳُﺨْـﺰِﻳﻪِ وَﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻛَﺎذِبٌ وَارْﺗَﻘِـﺒُﻮاْ إِﻧﱢﻲ ﻣَـﻌَﻜُﻢْ رَﻗِﻴﺐٌ )ﺳﻮرة ﻫﻮد,
آﻳﺔ (93
בני עמי ,המשיכו בשלכם ,וגם אני אמשיך בשלי ,ועוד תיווכחו
לדעת על מי מאתנו יבוא עונש הקלון ומי מאתנו מפיח כזבים .פקחו
עין ,וגם אני אפקח עין עמכם )סורת הוד ,פסוק (93
סמיר גר בחיפה ,שהיא עיר מעורבת מבחינה דתית–לאומית .גרים בה ערבים
נוצרים וערבים מוסלמים ,דרוזים ,יהודים ועוד .בני משפחתו המורחבת של
סמיר גרים כולם באותה שכונה .סמיר רואה את עצמו כאיש דת וחש חובה
ללמד את בני הדור הצעיר ,שעמם הוא נמנה ,ללכת בדרך הנכונה .אבל לבני
הדודים חשובים רק הבילויים והחפלות כפי שנוהגים אחדים משכניהם בני דתות
אחרות .הם שותים כל הזמן משקאות חריפים .בכל מסיבה שהם עושים יש
אלכוהול ,שאסור על פי דת האסלאם .סמיר מנסה לדבר אִתם ולהסביר להם
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אבל השיחה גולשת עד מהרה לוויכוחים .בני הדודים אומרים לו" ,למה שלא
נחיה חיים טובים? אתה עוד תצטער שלא בילית אתנו .ואתה עוד תראה
שאלוהים לא יעניש אותנו" .פעם אחת השיב להם סמיר" :בני עמי ,המשיכו
בשלכם ,וגם אני אמשיך בשלי ,ועוד תיווכחו לדעת על מי מאתנו יבוא
עונש הקלון ומי מאתנו מפיח כזבים .פקחו עין ,וגם אני אפקח עין עמכם".
הסבר :המרד של הדור הצעיר אל מול דור ההורים אינו חדש בשום תרבות.
הורים רוצים שילדיהם ילכו בדרך שהם מאמינים בה ועל פיה גדלו הם כל
חייהם .והנה לעתים קרובות מאכזבים אותם ילדיהם ובוחרים ללכת בדרך
אחרת .כשהילדים עוברים על איסורים דתיים דוגמת האיסור לשתות אלכוהול
הדבר פוגע בהורים ומכאיב להם .יפה נהג סמיר שלא ניסה לכפות את אמונתו
על בני משפחתו .אנו כבר למודי ניסיון ויודעים שכוח לא מועיל .כוח לעתים
מסלים את המרד ומגביר את התנגדות הדור הצעיר לתכתיבי ההורים .על
ההורים לקבל את העובדה שאין דרך אחרת חוץ מדיבורים והסברים ובאמת אין
הם יכולים לכפות את דעתם על ילדיהם לאורך זמן .כשהילדים קטנים מנהלים
להם ההורים את החיים אבל עם השנים מזדקנים ההורים ונחלשים והילדים
גדלים ומתחזקים .על כן בסופו של דבר כל אדם בוחר את דרכו בחיים .והנה
סמיר משתמש כל כך יפה בפסוק הקוראני החשוב שהשתמש בו הנביא ובו
יכולים הורים להשתמש כל אימת שילדיהם לא שומעים בקולם .ללא שימוש
בכוח ואף ללא כעס ובעיקר בעצב הוא אומר להם שכל אחד ילך בדרך שהוא
בוחר והאמת תצא לאור בעתיד .עכשיו ,לא נותר לקרובי משפחתו של סמיר
אלא לשים לב שהוא נוהג אחרת מהם וכשירצו יוכלו לשוב מדרכם הרעה דווקא
משום שסמיר לא כפה עליהם דבר .ואז יכבדו את סמיר שבעתיים משום שהניח
להם להגיע למסקנות הנכונות בכוחות עצמם.
 .18האם עונש חייב להיות פרופורציונלי לחומרת המעשה? ומהי ערכה של
ההבלגה?

وَإِنْ ﻋَـﺎﻗَـﺒْـﺘُﻢْ ﻓَ ـﻌَـﺎﻗِـﺒُـﻮاْ ﺑِﻤِـﺜْﻞِ ﻣَـﺎ ﻋُــﻮﻗِـﺒْـﺘُﻢ ﺑِﻪِ وَﻟَﺌِﻦ ﺻَـﺒَـﺮْﺗُـﻢْ ﻟَﻬُـﻮَ ﺧَـﻴْـﺮٌ
ﻟﱢﻠﺼﱠﺎﺑِﺮﻳﻦَ ) ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ  ,آﻳﺔ (126
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ובהענישכם ,השיבו מידה כנגד מידה ,ואולם אם תבליגו בעוז רוח,
דעו כי למבליגים בעוז רוח ייטב )סורת הדבורה ,פסוק (126
סולאף ,תלמידת כיתה י"א ,היא נערה שקטה וחביבה שכולם אוהבים .קוראים
לה "הנשמה הטובה של הכיתה" .תמיד מחייכת ומבטה תמים וילדותי .אבל
למרות זאת היא לא מצליחה להסתיר את הכאב שמאחורי החיוך .במבט ראשון
רואים את השמחה בפניה ,אומרות חברותיה ,אבל במבט עמוק יותר ,בעיקר
בעיניים ,רואים הרבה עצב חבוי .סמאהר היא חברתה הנאמנה ולולא היא היה
לבה הקטן של סולאף פוקע מעוצמת הסבל.
סולאף מספרת לסמאהר כל יום את מה שקרה אתמול .סמאהר חושבת שזוהי
טלנובלה בפרקים שמככבים בה סולאף והוריה ,סולאף בתפקיד הקורבן .לולא
אמרו לה שהסיפור אמתי הייתה סמאהר חושבת שהסיפורים האלה חייבים
לזכות בפרס על מקוריות וגאוניות.
ברגע שמגיעה סולאף אל בית–הספר היא מחפשת את סמאהר" .אתמול אבא
הכה אותי משום שאיחרתי ברבע שעה בחזרה מבית–הספר .הסברתי לו שהאוטובוס
איחר אבל הוא לא השתכנע" "...אתמול אבא נתן לי סטירה משום שקיבלתי ציון
נמוך במתמטיקה" "...הבוקר אבא צעק עלי ומשך לי בשיער משום שאיחרתי
לאוטובוס והוא היה צריך להסיע אותי במכונית לבית–הספר" "...אתמול"...
"והיום "...ובכל יום מקבלת סולאף עונש חדש על משהו שהורים אחרים לא היו
עושים ממנו עניין .היא רוצה לעשות הכול מושלם אבל לרוע מזלה מה שנחשב
בעיניה למושלם הוא לא ראוי ולא הגיוני בעיני אביה.
כך חייתה לה סולאף ,עונש בבוקר ועונש בערב ,כשהיא מחפשת את החיוך
האבוד ונאלצת לצייר בצבעים מדומים חיוך דמיוני .זו הייתה דרכה להמשיך
בחייה ולשרוד .ואולי לפני שתשכנע אחרים היא ניסתה לשכנע את עצמה שהיא
עדיין חיה ומחייכת.
עד שיום אחד החליטה סמאהר שהיא חייבת לשים קץ לסדרה הזאת ולכתוב
את הפרק האחרון בטלנובלת הכאב של סולאף ולדאוג לכך שהסוף יהיה שמח.
"סולאף ,אני באה הערב לביתכם .יש לי משהו חשוב לספר לך" ,אמרה
סמאהר.
"אני חושבת ששעות הערב לא מתאימות משום שאבא בבית ורוצה לנוח .את
יכולה לבוא בשעות הצהריים" ,השיבה סולאף.
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"לא ,לא ,אני באה בערב .חשוב לי שאבא שלך יהיה בבית".
"בסדר" ,השיבה סולאף מבלי לדעת את סיבת הביקור.
דפיקה קטנה ,חרישית ,בדלת הבית...
"מי בא עכשיו?" שאל האב וקרא לסולאף" :תפתחי את הדלת".
סמאהר נכנסה ואמה של סולאף אמרה להן" :בנות ,אתן יכולות לשבת בחדר
של סולאף"...
"האמת היא שלא באתי אל סולאף ,באתי לראות אתכם ,ההורים ,משום שיש
לי דבר חשוב לספר לכם" ,השיבה סמאהר.
"לנו ,מה יש לך לספר לנו ,תגידי ,סולאף עשתה משהו לא טוב בבית–הספר?"
קרא אביה .סמאהר לא התאפקה ומצאה את עצמה מספרת לאב על כל העונשים
שהוא נותן לבתו ,כמה הם משפיעים עליה והורסים אותה אף שבעיני התלמידים
והמורים היא ילדה נחמדה ביותר .היא סיפרה לו כמה סולאף עושה דברים
נכונים והגיוניים ואיך היא חושבת על כל צעד שהיא עושה .וכי מי לא טועה?
שואלת סמאהר וממשיכה לספר לאב על תכונותיה הטובות של בתו וכמה היא
רוצה לבנות קשר טוב עם הוריה ובמיוחד אתו ,האב" .אני לא מתערבת בדרך
שבה אתה מגדל את ילדיך ומחנך אותם" ,אמרה" ,אבל אני ,כחברתה ,רואה כל
הזמן כמה העונשים שהיא מקבלת מכאיבים לה ,הורסים אותה ומונעים ממנה
להתקדם בלימודים כפי שצריך .לכן אני רק מבקשת ממך לשקול אם העונש
שהיא מקבלת מתאים למעשיה .ואם על כל טעות שלה היא צריכה לקבל עונש
כבד" .ואז הוציאה סמאהר מתיקה את ספר הקוראן ,פתחה אותו בסורת הדבורה,
פסוק  ,126והקריאה לאב" :ובהענישכם ,השיבו מידה כנגד מידה ,ואולם אם
תבליגו בעוז רוח ,דעו כי למבליגים בעוז רוח ייטב" .סמאהר סיימה לקרוא
את הפסוק ושאלה מה השעה" .תשע וחצי" ,השיב האב" .אוי ואבוי .הייתי
חייבת כבר לחזור הביתה ,הבטחתי להורים שלי שאני חוזרת בתשע."...
"האמת ...את יכולה להתקשר ולהסביר להורייך שאת עדיין אצלנו .אני אחכה
לך באוטו ואני וסולאף נסיע אותך הביתה .תודה לך ,סמאהר ...לא ידעתי שיש
לבתי הנהדרת חברה כמוה."...
הסבר :מזלה של סולאף שיש לה חברה אמיצה כסמאהר שאינה חוששת לומר
את האמת שלה גם בפני הורים .אבל הקוראן מלמד אותנו בפסוק חשוב זה שני
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כללי יסוד בחינוך .האחד שעונש — ואנו מעדיפים לכנות זאת "תגובה" משום
שבמילה עונש יש מרכיב של נקמה ורצון ללמד לקח ואילו אנו רוצים לתת לילד
תגובה שתחנך אותו ותעזור לו לגדול — חייב להיות תואם את חומרת המעשה.
אם לא נקפיד על כלל זה לא תעודד התגובה את תהליך הגדילה וההתפתחות של
הילד .עונש חמור מדי ביחס למעשה יש בו משום התעללות ,ותגובה קלה מדי
עלולה להיות חסרת משמעות .למשל ,ילד שעשה מעשה רע שלא בכוונה אינו
דומה לילד שעשה זאת במכוון .ילד שהוזהר וחזר על המעשה אינו דומה לילד
שעדיין לא הוזהר ועוד .במיוחד יש לחשוב תמיד אם העונש יקדם את תהליך
התפתחותו של הילד ויעודד הבנה או שיעורר בו דווקא פחד ,שנאה ורצון
לנקמה .לשם כך צריך תמיד להתלוות הסבר לתגובה.
כלל יסוד שני שמלמד אותנו הקוראן נוגע לצורך הכל כך חשוב להתאפק.
כשילד עושה משהו שאינו ראוי ,לעתים קרובות הדבר קורה משום שהוא לא
היה יכול להתאפק .מאוד רצה משהו ולא עצר את עצמו .והנה אם ההורה גם
הוא אינו מתאפק ומעניש את הילד בכעס ובחומרה הרי מה שלמד הילד הוא
שגם ההורה שלו אינו יכול להתאפק ואיך אפשר אפוא לדרוש ממנו להתאפק?!
ואם התאפק ההורה והבליג הרי אין דוגמה יפה יותר לילד כיצד עליו לנהוג
בעתיד .זו תשתרש בלב הילד ללא עונשים ,פשוט מתוך רצון אמתי להידמות
להורה שלו ולהיות כמוהו.
 .19כיצד צריך להתייחס אב לילדו העולה עליו?

إِذْ ﻗَﺎلَ ﻷَِﺑِﻴﻪِ ﻳَﺎ أَﺑَﺖِ ﻟِﻢَ ﺗَﻌْـﺒُﺪُ ﻣَﺎ ﻻَ ﻳَﺴْﻤَﻊُ وَﻻَ ﻳُﺒْﺼِﺮُ وَﻻَ ﻳُﻐْﻨِﻲ ﻋَﻨـﻚَ ﺷَﻴْﺌﺎً
* ﻳَﺎ أَﺑَﺖِ إِﻧﱢﻲ ﻗَـﺪْ ﺟَـﺎءﻧِﻲ ﻣِﻦَ اﻟْﻌِﻠْﻢِ ﻣَﺎ ﻟَـﻢْ ﻳَﺄْﺗِﻚَ ﻓَﺎﺗﱠﺒِـﻌْﻨِﻲ أَﻫْﺪِكَ ﺻِـﺮَاﻃﺎً
ﺳَﻮِﻳّﺎً ) ﺳﻮرة ﻣﺮﱘ  ,آﻳﺔ (43-42

הוא אמר לאביו ,אבא ,מדוע תעבוד את אשר לא ישמעו ולא יראו ולא
יועילו לך במאום? אבא ,הוענקה לי דעת אשר לא ניתנה לך ,על כן
בוא בעקבותי ואנחה אותך באורח נאות )סורת מרים ,פסוקים (43-42
מוסא ,תלמיד כיתה ט' ,הוא ילד חכם שמתעניין מאוד בגאוגרפיה .כל יום הוא
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גולש באינטרנט ולומד על דרכים ומקומות חדשים בארץ .ביום שבת יצאה כל
המשפחה לטיול ברמת הגולן .אביו של מוסא ביקש מבני המשפחה להיות
סבלניים אם יטעה בדרך משום שהוא לא מכיר את המקום .מוסא השיב" :אבא,
אל תדאג ,אני אתך ואני אדריך אותך" .אחיו של מוסא צחקו עליו ואמרו לו:
"מה ,אתה תדריך את אבא? ...ההה" .אביו של מוסא נאנח ואמר לבניו" :כנראה
ילדי הטובים לא מכירים את סורת מרים ,פסוק ' :43אבא ,הוענקה לי דעת
אשר לא ניתנה לך ,על כן בוא בעקבותי ואנחה אותך באורח נאות' .אחיכם
שקד ולמד יפה גאוגרפיה בזמנו הפנוי ועל כן יש לו ידע שגם לי אין .כל הכבוד
לו!" ואכן ,מוסא הדריך את אביו בנהיגה והובילו בדרך הקצרה ביותר והמשפחה
נהנתה מאוד בטיול .אחיו הצטערו על שצחקו עליו ואמרו לו" :אתה באמת ילד
חכם שמקיים יפה את הפסוק שציטט אבא מן הקוראן".
הסבר :מוסא ראוי לכל הכבוד על יכולתו .האחים ראויים לכל הכבוד על שלא
היססו להודות לפני אחיהם שטעו ולהתפעל ממנו .אבל לכבוד הכי גדול ראוי
אביו של מוסא ,משום שלא התבייש להיות תלמידו של בנו .הורים לא מעטים
אינם יכולים לסבול שבנם עולה עליהם ול גם בעניינים פעוטים .הורים אלה
לעתים אינם מעודדים את ילדיהם להתקדם ,ללמוד ולדעת כדי שלא יתחרו בהם
ויאיימו עליהם .הם לא מתפעלים מילדיהם כדי שלא יחשיבו את עצמם .כך
נשארים ילדים אלה פעמים רבות לא מפותחים משום שהוריהם רוצים לשמר
את שליטתם בהם .לעומת זאת ,הורים אחרים שמחים שילדיהם עולים עליהם.
הם רוצים שהילדים יגשימו את מה שהם ,ההורים ,לא הצליחו להגשים .הורים
אלה מתפעלים מילדיהם ומעודדים אותם והילדים על פי רוב עושים חיל.
 .20האם מוטלת על ההורה החובה ללמד את ילדו להגן על עצמו?

أُذِنَ ﻟِﻠﱠﺬِﻳﻦَ ﻳُﻘَﺎﺗَﻠُﻮنَ ﺑِﺄَﻧﱠﻬُﻢْ ﻇُﻠِﻤُـﻮا وَإِنﱠ اﻟﻠﱠﻪَ ﻋَﻠَﻰ ﻧَﺼْﺮِﻫِﻢْ ﻟَﻘَﺪِﻳﺮٌ ) ﺳﻮرة
اﳊﺞ ,آﻳﺔ (39
)למאמינים( אשר יוצאים עליהם למלחמה ניתנת בזאת רשות )להשיב
מלחמה( ,כי נגרם להם עוול .אלוהים יכול יוכל לחוש לעזרתם )סורת
העלייה לרגל ,פסוק (39

219

הקוראן לחינוך הילד

כּמיל הוא ילד קטן מתוק שכל בוקר הולך אל הגן כשהוא נושא על גבו את תיקו.
אביו הוא נגר ואמו אחות מוסמכת והוא בן יחיד .שני ההורים שותפים לחינוכו
של כּמיל ומעניקים לו את כל האהבה שבלבם .הם לימדו אותו לבקש דברים
בנימוס ולשחק עם הילדים בלי להשתמש באלימות .כך גדל כּמיל כילד רגוע
שמשחק בשקט וכולם נהנים לשחק אתו.
לאחרונה הבחינה אמו של כּמיל בענן של כאב בעיני ילדהּ .מילד שהיה קם
מוקדם בבוקר וממתין בקוצר רוח לאבא ליד הדלת כדי שייקח אותו לגן הוא
נעשה ילד עצלן שאינו רוצה לקום מהמיטה .בבקרים הוא בוכה ומבקש שישאירו
אותו בבית אבל ההורים אינם מסכימים ושולחים אותו לגן.
הילדים בגן הכו את כּמיל והוא לא יכול להשיב להם כגמולם ,משום שמעולם
לא ניסה זאת .הוא החל לפחד מן הבנים והם הלמו בו כבשק אִגרף והפכו אותו
לקורבן .הגננת לא הבחינה בכך משום שאת המכות הוא קיבל בחצר או בדרך
חזרה הביתה .כּמיל מעולם לא התלונן בפני הוריו על אותם ילדים שמציקים לו.
כשראה כּמיל שבקשותיו להישאר בבית לא נענות הוא החל לבכות ולהתלונן
בבקרים שיש לו כאבי בטן חזקים והוא אינו יכול לקום מהמיטה .אמו ,ששבה
מעבודתה לאחר משמרת לילה קשה בבית–החולים ,ויתרה על שעות שינה
ומיהרה אל הרופא ,ילדה הקטן חולה ...הרופא ערך בדיקות רבות ובסופן דיווח
להורים שכּמיל בריא לגמרי ואין לו שום בעיה רפואית .אבל כאבי הבטן חוזרים
בכל בוקר...
בעצת הרופא נלקח כּמיל אל פסיכולוג ,וזה שוחח אתו ארוכות .לאחר מכן
סיפר הפסיכולוג להורים המודאגים שכאבי הבטן של כּמיל אינם אמתיים .הוא
מעמיד פנים כדי שלא ללכת לגן" .הילדים בגן מכים אותו והוא אינו יודע
להחזיר" ,הסביר להורים" .הוא ילד טוב ועדין אבל צריך ללמד אותו להגן על
עצמו .אתם ודאי מכירים את פסוק  39מסורת העלייה לרגל)' :למאמינים( אשר
יוצאים עליהם למלחמה ניתנת בזאת רשות )להשיב מלחמה( ,כי נגרם להם
עוול .אלוהים יכול יוכל לחוש לעזרתם'".
ההורים שואלים זה את זה היכן טעו .האם בכך שלימדו אותו שלא להיות
אלים?! לפתור כל בעיה בדיבור?! למה לא סיפרו לו שיש אנשים שונים ממנו,
מכים ואלימים?! עכשיו הם שומעים את עצמם אומרים לכּמיל" ,אם מישהו מכה
אותך ,תצעק עליו ,תאמר לו 'לא!' ואם זה לא עוזר תכה אותו בחזרה! אתה
מכיר את הפסוק מן הקוראן."...
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למחרת ,הגיע כּמיל אל הגן ,ישב כהרגלו בשקט והתחיל לשחק באחד
המשחקים .ואז ניסה אחד הילדים לקחת ממנו את המשחק בכוח .כּמיל צעק
"די!" .הילד לא נרתע והוסיף מכה לכּמיל .ואז מצא כּמיל את עצמו הודף את
הילד בכוח וצועק עליו .הילד הסתכל בתדהמה כלא מאמין .האם זהו כּמיל שהוא
מכיר? הילד התרחק ונעלם.
כּמיל לא האמין שהוא הצליח לגרש את הילד .ואז נזכר במילותיו של
הפסיכולוג)" ,למאמינים( אשר יוצאים עליהם למלחמה ניתנת בזאת רשות
)להשיב מלחמה( ,כי נגרם להם עוול .אלוהים יכול יוכל לחוש לעזרתם",
וחייך.
הסבר :הבעיה של כּמיל נוגעת לילדים רבים בגנים ובבתי–הספר הסובלים
מאלימות המופנית כלפיהם ולא יודעים מה לעשות .כּמיל לא סיפר לאיש על
מצוקתו .חבל .אבל מדוע בעצם לא סיפר? הרי אילו סיפר היה יכול להיחסך
ממנו סבל רב .אולי חשב שיאשימו אותו במריבות ובמכות .אולי חשב שלא
יאמינו לו ,אולי חשב שהילדים המכים יתנכלו לו יותר אם יספר .ואולי כל אלה
גם יחד .יפה נהג הפסיכולוג שצייד את ההורים בפסוק הקוראני החשוב שמלמד
אותנו שזכותנו ,אם לא חובתנו ,להגן על עצמנו .במצבים רבים אם הפרט לא
מגן על עצמו איש לא יעשה זאת במקומו .על כן יש מקום ללמד את ילדינו להגן
על עצמם.
 .21האם חייבים ההורים לפתח קשר רגשי קרוב עם ילדיהם?

أَﻳَﺤْـﺴَـﺒُﻮنَ أَﻧﱠﻤَـﺎ ﻧُﻤِـﺪﱡﻫُﻢ ﺑِﻪِ ﻣِﻦ ﻣﱠـﺎلٍ وَﺑَﻨِﲔَ * ﻧُﺴَـﺎرِعُ ﻟَﻬُﻢْ ﻓِﻲ اﳋَْﻴْـﺮَاتِ
ﺑَﻞ ﻻﱠ ﻳَﺸْﻌُﺮُونَ ) ﺳﻮرة اﳌﺆﻣﻨﻮن  ,آﻳﺔ (56-55

הסבורים הם כי בהמציאנו להם רכוש ובנים ,מזדרזים אנו להרעיף
עליהם רוב טובה? לא ,אין הם משערים דבר )סורת המאמינים ,פסוק
(56-55

פאדי ,אב לחמישה ילדים ,זכה בהגרלת הלוטו בסכום כסף גדול מאוד שמימיו
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לא חלם עליו .מאז השתנו חייו מן הקצה אל הקצה .הוא קנה לו ולאשתו
מכוניות מפוארות ,הקים כמה עסקים והחל לנסוע לחוץ לארץ לעתים קרובות.
אשתו החלה לבלות שעות אצל הספרית והתופרת וללבוש רק בגדים יקרים
ממיטב האופנה .ילדיו של פאדי גם הם עברו שינוי ,החלו ללבוש בגדים
יוקרתיים והסתובבו בבית–הספר כילדי עשירים.
אבל אם בעבר ייחדו ההורים זמן לשוחח עם ילדיהם ולשהות במחיצתם,
עתה ,אף שהמשיכו לדאוג לכל מחסורם החומרי ,הפסיקו לשבת ולשוחח אִתם,
לשאול אותם איך היה בבית–הספר ואם יש להם קשיים כלשהם .הם היו עסוקים
מכדי ליצור קשר רגשי עם ילדיהם .כשנסעו ההורים לחוץ לארץ הם השאירו
את הילדים עם המטפלת וכשהיו בבית שוב דאגה להם המטפלת .הישגיהם
הלימודיים של הילדים החלו להתדרדר והם החלו להיעדר מבית–הספר לעתים
תכופות .באחד הימים התקשר מחנך הכיתה לדווח להורים שבתם לא הגיעה אל
בית–הספר .האם העבירה את הטלפון למטפלת כדי שתטפל בעניין .פעמים
אחרות דווח להורים שילדיהם מסתובבים בחברת כל מיני ילדים שנחשבים
לעבריינים ושוב לא הקדישו לכך ההורים תשומת לב יתרה.
אז החליט מנהל בית–הספר לקחת את העניינים לטיפולו .הוא עצמו התקשר
אל ההורים והזמין אותם לפגישה .הם אמרו לו שהם עסוקים מדי .הוא השיב
שאם לא יתייצבו לפגישה הוא יוציא את ילדיהם מבית–הספר וידווח למשרד
החינוך .הפעם נבהלו ההורים והגיעו .על השולחן היה מונח ספר קוראן מוזהב
של המנהל .הוא פתח אותו בסורת המאמינים ,פסוקים  56-55והקריא להורים
לאט ובקול" :הסבורים הם כי בהמציאנו להם רכוש ובנים ,מזדרזים אנו
להרעיף עליהם רוב טובה? לא ,אין הם משערים דבר"" .מה אתם מבינים מן
הפסוק הזה?" שאל אותם .הסברים נוספים היו מיותרים משום שההורים הבינו
הכול" .לא די בילדים וכסף" ,חזר והדגיש המנהל" .אתם חייבים לחזור ולטפח
את הקשר הרגשי שלכם עם ילדיכם .להתעניין בהם ובהרגשתם ,להקשיב
למצוקותיהם ,להאזין להם בכבוד ולא לשלוח אותם למטפלת ,משום שאתם
ההורים ואין להם הורים אחרים .תראו מה קרה לכם בגלל הזכייה בלוטו.
איבדתם דבר יקר הרבה יותר מהזכייה שלכם — איבדתם את הקשר האמתי
שלכם עם ילדיכם".
ואז הזמין המנהל את היועצת ,וזו הציעה להורים לערוך סדר יום חדש עם
222

פרק ה :ההורה כמודל

ילדיהם .כל ערב תאכל המשפחה יחד ארוחת ערב ,ובארוחה יספר כל אחד מן
הילדים איך עבר עליו היום .אחר כך ישכיבו אותם ההורים לישון בשעה
המוסכמת.
הסבר :הורים רבים דואגים לכל מחסורם החומרי של ילדיהם וחושבים שבכך
מילאו את חובותיהם" .מה חסר לך?" שואלים הורים רבים את ילדיהם כדי
להדגיש שהם ממלאים את חובתם כהורים .ואולם חובתם של ההורים היא לא
רק חומרית כי אם גם רגשית .על ההורים להתעניין בילדיהם ,בקשייהם,
בכאביהם וגם בהצלחותיהם .ילד שהוריו אינם מתעניינים ברגשותיו יתקשה
להתפתח ולהצליח בחיים .הוא ירגיש נטוש ועזוב .הוא יהיה ילד אומלל .חום
וקרבה להורים הם תנאי הכרחי להתפתחות לא פחות מאוכל .על כן ,יפה נהגו
המנהל והיועצת שמצאו את הפסוק המתאים בקוראן המצווה על ההורה שלא
להסתפק בנתינה חומרית לילדיו .ויפה נהגה היועצת שהציעה להורים פתרון יפה
כדי לפתח את הקשר בין ההורים לילדים .ארוחת ערב משותפת ואחר כך
השכבה מסודרת לישון.
 .22האם אפשר להשתמש בפסוקי קוראן במקום במכות?

ﻣَﻦ ﺟَـﺎء ﺑِﺎﳊَْ ـﺴَﻨَﺔِ ﻓَﻠَﻪُ ﺧَـﻴْـﺮٌ ﻣﱢـﻨْﻬَـﺎ وَﻫُﻢ ﻣﱢﻦ ﻓَـﺰَعٍ ﻳَﻮْﻣَ ـﺌِـﺬٍ آﻣِﻨُﻮن َ * وَﻣَﻦ
ﺟَــﺎء ﺑِـﺎﻟﺴﱠ ـﻴﱢـ ـﺌَ ـﺔِ ﻓَﻜُﺒﱠـﺖْ وُﺟُــﻮﻫُﻬُﻢْ ﻓِـﻲ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻫَﻞْ ﺗُـﺠْ ـﺰَوْنَ إِﻻﱠ ﻣَــﺎ ﻛُـﻨﺘُﻢْ
ﺗَﻌْﻤَﻠُﻮنَ )ﺳﻮرة اﻟﻨﻤﻞ ,آﻳﺔ (90-89
לגומלים טובה תושב טובה גדולה ממנה ,ובטוחים יהיו מפני מוראות
היום ההוא .גומלי הרעה יושלכו על פניהם אל האש — .רק כפועלכם
ישולם לכם )סורת הנמלים ,פסוקים (90-89
למחמוד שני ילדים ,הבכור ראמז בן חמש–עשרה והצעיר מועין בן ארבע–עשרה.
ראמז מציק למועין בכל הזדמנות .הוא גם לא נותן לו לשחק במחשב ולא נותן
לו לגעת באופניים .מחמוד נמצא בעבודה כל היום וחוזר הביתה מאוחר .אשתו
צועקת כל הזמן ומנסה לשווא להשתלט על הנצים .כשמחמוד שב הביתה הוא
223

הקוראן לחינוך הילד

מוצא את אשתו עייפה מרוב עצבים אבל היא לא מספרת לו מה קרה .היא
חוששת שהוא ירביץ לילדים.
באחד הימים שב מחמוד מוקדם לביתו .הוא נכנס בשקט ושמע איך ראמז
מפגין חוסר כבוד כלפי מועין" .הוא כבר ילד גדול .אני לא יכול להכות אותו",
אמר לעצמו" .אני חייב לשוחח אתו".
הוא ביקש לשוחח עם הילדים .הם נבהלו אבל הוא הרגיע אותם וביקש
שישבו .ואז אמר להם" :ראמז ,אתה כבר ילד גדול ואם אני לא בבית אתה צריך
להיות הגבר במקומי .אתה צריך לעזור לאמא שלך ולקבל אחריות על אחיך
הצעיר .תעזור לו ,תדריך אותו .כל יום אני חוזר מהעבודה ורואה את אמא שלך
עייפה .אני יודע שקשה לה לגדל אתכם לבד ,ואני רוב הזמן מחוץ לבית .לכן אני
ממנה אותך לאחראי על הבית ואני מבקש ממך שתתייחס טוב לאמך ולאחיך.
אתה ודאי יודע שאלוהים גומל פי עשרה לכל מי שעושה מעשים טובים" .ואז
פתח מחמוד את ספר הקוראן וביקש משני בניו לקרוא את פסוקים 90-89
מסורת הנמלים" :לגומלים טובה תושב טובה גדולה ממנה ,ובטוחים יהיו
מפני מוראות היום ההוא .גומלי הרעה יושלכו על פניהם אל האש — .רק
כפועלכם ישולם לכם" .מאותו היום השתנה ראמז לטובה .הוא החל לנהוג
באחריות ולהתייחס בכבוד לאמו ולאחיו .ראמז ומועין נעשו חברים טובים.
הסבר :מצב העניינים הזה שכיח בבתים רבים .האב נעדר מן הבית שעות רבות,
הילדים רבים והאם לא משתלטת על המצב .יפה נהג מחמוד שלא הכה את ילדיו
אלא הסביר להם את תפקידם בבית .מכות לא היו מביאות את אותן תוצאות
טובות שהביאו הדיבורים .ובוודאי פסוקי קוראן עדיפים על כל אלימות פיזית
כלפי הילדים .על כן ,טוב עשה מחמוד כשהסביר לבנו הבכור ראמז את תפקידו
בעזרת פסוק חשוב מן הקוראן .ומי לא רוצה שישולם לו יותר מכפי מעשיו?!
על כן ,כלל חשוב הוא לכל הורה — השתמש בפסוקי קוראן במקום במכות.
 .23מה נאמר לילד מוכה או לילד שעבר התעללות?

إِﻧﱠﻚَ ﻻَ ﺗَـﻬْ ـﺪِي ﻣَـﻦْ أَﺣْ ـﺒَـ ـﺒْـﺖَ وَﻟَﻜِﻦﱠ اﻟﻠﱠـﻪَ ﻳَﻬْـ ـﺪِي ﻣَﻦ ﻳَﺸَ ــﺎءُ وَﻫُﻮَ أَﻋْـﻠَﻢُ
ﺑِﺎﳌُْﻬْﺘَﺪِﻳﻦَ ) ﺳﺮرة اﻟﻘﺼﺺ  ,آﻳﺔ (56
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לא תוכל להנחות את כל מי שלבך רוחש לו אהבה ,כי רק אלוהים
ינחה את אשר יחפוץ ,והוא מיטיב לדעת מי הם ישרי הדרך )סורת
סיפור המעשה ,פסוק (56

אהבה עמוקה וטהורה מילאה את נפשו הקטנה של סמיר ,שלו אח בגן ואחות
בכיתה ה' .כשפקח את עיניו אל העולם לפני שש–עשרה שנה הדבר הראשון
שראה היה מבטה העצוב של אמו .מאז הוא רואה אותה רצה ומחפשת עבודה,
עובדת בלילות במפעלים ומשאירה אותם לבדם ,מנקה את בתי השכונה היוקרתית
שממול...
אבל לא העוני והמחסור הם שהכאיבו לו יותר מכול ,לא האי–יכולת לצאת
לטיולים כמו שאר חבריו ,ולא הדלות שלא מאפשרת לו להיות חבר במועדון
שכל חבריו הולכים אליו — הכאב שלו בא מאהבה גדולה לאביו .נר של תקווה
האיר את לבו שיבוא יום והוא יוכל לעזור לאביו...
היה יושב מול הים ושואל את עצמו מתי אבא ישוב הביתה .מתי יהיה שוב
אבא אמתי וייקח את האחריות מידיה של אמא ,שעושה הכול .היא אחראית על
ניקיון הבית וגידול הילדים ,על הלימודים שלהם ובעיקר על פרנסתם .היא גם
מפרנסת את אבא.
כן ,אבא לוקח את משכורתה ומשיב לה בכאב וצער .הוא לוקח את הכסף
ומביא למשפחה לילות שחורים וכבדים .יוצא לפאבים ולמועדונים לשתות
ולהשתכר ושב עם אור ראשון בצעקות שמעירות את כל המשפחה.
אלה לילותיו של סמיר מאז שהוא זוכר את עצמו .אבל למרות החושך שהיה
בהם ,למרות היעדר האב האהבה אליו היא עצומה .הוא ניסה להציל אותו
מתהום האלכוהול ולא הצליח .לילות נשאר ער כשהוא מחכה לאביו ליד הדלת,
מנסה לדבר ,להרגיע ,אך אין מענה.
אחר כך המתין לאביו שיתעורר ,הסביר לו כמה הם אבודים בלעדיו ,אוהבים
אותו ומחכים שיחזור אליהם ...אז הבטיח האב ,אבל השמש הולכת לביתה
ולוקחת אִתה את כל ההבטחות שלו ,אתמול כמו היום ,והיום כמו מחר ,יום אחר
יום .וסמיר נמס בתוכו מכאב ומגעגוע לאבא ,מתחנן לדודים ,לסבים שיעזרו לו.
הם כבר ניסו אבל לשווא.
האם מתבוננת בסמיר ,שעיניו מתמלאות עצב והוא אפוף תחושת כישלון ,חש
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אחראי למעשיו של אביו" .בני היקר" ,היא אומרת לו" ,אני רואה כמה אתה
רוצה להחזיר את אבא לדרך הנכונה .אני ניסיתי עוד לפניך ועד היום אני מנסה.
אבל אני יודעת שאם הוא לא ירצה להשתנות איש לו יוכל לעזור לו .לא ,אני לא
אומרת לך לעזוב אותו .נסה בדרכך שלך .אבל בני היקר ,אני לא רוצה שתחוש
רגשות אשמה כמוני .אני רוצה שתחיה את החיים שלך ,שתלך לבלות עם
חבריך .שתעשה את כל מה שאתה רוצה .אתה כבר בחור צעיר ומקומך אינו
בבית בשמירה על אביך ,שאינו שומר על עצמו" .ואז הוציאה אמו של סמיר את
ספר הקוראן ,פתחה אותו בסורת סיפור המעשה והקריאה לו את פסוק " :56לא
תוכל להנחות את כל מי שלבך רוחש לו אהבה ,כי רק אלוהים ינחה את אשר
יחפוץ ,והוא מיטיב לדעת מי הם ישרי הדרך".
סמיר מחבק את אמו והיא נושקת לו ומוסיפה" ,בני ,צא לדרכך ואל תיתן
לצער ולכאב לעצור אותך .תשאל אותי" ,היא לוחשת" ,כמה זה הורג".
הסבר :גורלו של סמיר הוא כגורלם של ילדים רבים שאביהם משתכר ,מהמר
ונוטש את אשתו וילדיו .ילדים אלה מתגעגעים לאביהם מדרך הטבע ורוצים את
קרבתו .גם אם יכה אותם וגם אם יתעלל בהם בכל צורה וכל אופן כזה הוא
הטבע האנושי ,הילדים יתגעגעו אל אביהם וירוצו אליו כדי לזכות בחיבוק גם
אם הכה אותם לפני דקה .ילדים אלה יתקשו בעתיד להיות הורים טובים משום
שלא היה להם מודל טוב והם עצמם יישאו צלקות נפשיות עמוקות למשך כל
חייהם .לעתים ילדים מוכים יהפכו להורים מכים ,ובנות שבני משפחתן התעללו
בהן מינית יחושו שהן אשמות והכול קרה בגללן .בלא טיפול ועזרה מתאימה
עלולים ילדים אלה לשאת תחושות של דימוי עצמי נמוך ואשמה למשך שארית
חייהם .כן ,הילד המוכה והילדה שעברה התעללות מינית חשים לעתים קרובות
שהם אחראים למה שקרה להם .כזה הוא הטבע האנושי.
והנה משתמשת האם בפסוק הכל כך יפה מן הקוראן כדי לעזור לסמיר שלא
לחוש אשם ,להבין שגם אם הוא אוהב את אביו אין זה אומר שהוא יכול לעזור
לו ולהציל אותו .הקוראן בסמכותו מציל את סמיר מן העונש של תחושות אשמה
לכל החיים .יש להקריא פסוק זה לבנות שעברו התעללות מינית ולילדים מוכים
כדי שכולם יבינו שלא הכול באחריותם ובהיותם ילדים אין הם יכולים להיות
ההורה של ההורה שלהם.
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 .24מה נאמר להורים שלא מתעניינים בלימודי בתם?

وَاﻟﱠﺬِﻳﻦَ آﻣَـﻨُﻮا وَﻋَ ـﻤِﻠُﻮا اﻟﺼﱠــﺎﳊَِــﺎتِ ﻟَﻨُـﺒَ ـﻮﱢﺋَﻨﱠﻬُﻢ ﻣﱢﻦَ اﳉَْـﻨﱠﺔِ ﻏُ ـﺮَﻓ ـﺎً ﺗَﺠْ ـﺮِي ﻣِﻦ
ﺗَﺤْـﺘِﻬَـﺎ اﻷَْﻧْﻬَﺎرُ ﺧَـﺎﻟِﺪِﻳﻦَ ﻓِـﻴﻬَـﺎ ﻧِﻌْﻢَ أَﺟْﺮُ اﻟْـﻌَﺎﻣِﻠِﲔَ * اﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﺻَﺒَـﺮُوا وَﻋَﻠَﻰ
رَﺑﱢﻬِﻢْ ﻳَﺘَﻮَﻛﱠﻠُﻮنَ ) ﺳﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت  ,آﻳﺔ (59-58

המאמינים והעושים את הטוב ,הושב נושיבם במדורים עליונים בגן עדן
אשר נהרות זורמים למרגלותיהם ,ובהם לנצח יהיו .מה טוב שכר העמלים,
אשר עמדו בעוז רוח ונסמכו על ריבונם )סורת העכביש ,פסוקים (59-58
ביום חמישי לאחר ההפסקה נכנסה בושרא אל היועצת מיוזמתה האישית .היא
הייתה עצובה מאוד" .אני רוצה לשתף אותך במשהו מאוד אישי הנוגע למשפחתי",
אמרה לה .היועצת הזמינה אותה לשבת ולספר מה מציק לה .בושרא התלוננה
שהוריה לא משקיעים בה כפי שהורי חברותיה משקיעים בבנותיהן" .הם פשוט
לא מתייחסים אלי בבית ואני חשה איך זה משפיע עלי מן הבחינה הנפשית וגם
הלימודית .למשל ,הורי החברות שלי שואלים אותן איך היה המבחן ומעודדים
אותן כל הזמן ולהורי פשוט לא אכפת .אני ממש מרגישה איך זה פוגע ביכולתי
להתמודד עם מטלות הלימודים" .היועצת הבטיחה לבושרא שהיא תשוחח עם
הוריה.
היועצת הזמינה את הוריה של בושרא וסיפרה להם על תלונת בתם .ההורים
טענו שאינם מבינים מה הקשר בין מידת השקעתם בלימודיה של בתם להצלחתה
בלימודים .היועצת ניסתה להסביר להורים של בושרא כמה חשוב שהורים
יעודדו את ילדיהם ללמוד ולהצליח .היא הביאה להם דוגמאות מחברותיה של
בושרא ולבסוף פתחה את ספר הקוראן בסורת העכביש והקריאה להם את
פסוקים " :58-59מה טוב שכר העמלים ,אשר עמדו בעוז רוח ונסמכו על
ריבונם"" .אם תשקיעו בלימודיה של בתכם ותרצו לקדם אותה" ,אמרה" ,אלוהים
ישלם לכם את שכרם והיא תגדל ותפרח".
הסבר :הורים רבים שולחים בבוקר את ילדם לבית–הספר ושוכחים מקיומו.
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כשהם פוגשים אותו שוב אחר הצהריים או בערב הם לא מתעניינים מה עבר
עליו בבית–הספר ,איך המורים שלו ,מה למד ,עם מי דיבר ושיחק וכו' .סיכוייהם
של ילדים אלה להצליח בבית–הספר נמוכים מסיכוייהם של ילדים שהוריהם
משקיעים בהם ,מתעניינים ,מעודדים ורוצים לעזור להם בכל דבר .ילד זקוק
לכך שהוריו יתעניינו בלימודיו .הוא רוצה שותפים אמתיים למה שעובר עליו
בבית–הספר מן הבחינה הלימודית והחברתית גם יחד .הוא ודאי זקוק למחמאות
כשהוא מצליח ולעידוד כשהוא נכשל .למשל ,אין דבר חשוב מהתפעלות הורים
מילדם כשהוא אמנם ראוי לכך כדי שבעתיד יוכל להתפעל מעצמו ,לעבוד קשה
ולהצליח .לעומת זאת ,כשילד חש שלימודיו אינם חשובים להוריו הם יפסיקו
להיות חשובים גם לו .וכולנו יודעים כמה הלימודים חשובים לעתיד ילדינו .על
כן ,יפה נהגה היועצת שהעבירה את המסר החשוב כל כך להורים באמצעות
פסוק יפה מן הקוראן שמבטיח להורים שכר על מעשיהם הטובים.
 .25מה נאמר להורה שאינו נוהג בילדיו בשוויון?

وَﻣَـﺎ آﺗَﻴْﺘُﻢ ﻣﱢﻦ رﱢﺑـﺎً ﻟﱢﻴَﺮْﺑُﻮَ ﻓِﻲ أَﻣْـﻮَالِ اﻟﻨﱠﺎسِ ﻓَﻠَﺎ ﻳَﺮْﺑُﻮ ﻋِﻨﺪَ اﻟـﻠﱠﻪِ وَﻣَﺎ آﺗَﻴْـﺘُﻢ
ﻣﱢﻦ زَﻛَﺎةٍ ﺗُﺮِﻳﺪُونَ وَﺟْﻪَ اﻟﻠﱠﻪِ ﻓَﺄُوْﻟَﺌِﻚَ ﻫُﻢُ اﳌُْﻀْﻌِﻔُﻮنَ ) ﺳﻮرة اﻟﺮوم  ,آﻳﺔ (39

כל אשר תלוו בריבית למען יניב לכם תשואה מרכושם של אנשים,
לא יניב לכם תשואה אצל אלוהים .וכל זכאת אשר תתנו ,בבקשכם
לחלות את פני אלוהים — העושים כך ירוויחו כפליים )סורת בני ביזנטיון,
פסוק (39

יום אחד נכנס מחנך כיתה ו' לכיתה ומצא תלמידים רבים עומדים וצועקים זה
על זה .הוא ביקש מהם לשבת ולהירגע .אחמד ו ַיזַן לא שמעו והמשיכו בצעקותיהם.
"מה קורה? למה אתם רבים זה עם זה?! אתם אחים תאומים ויושבים זה ליד
זה!" ואז נרגעו השניים.
אחמד :המורה ,אני רוצה לדבר אתך בסוף השיעור.
גם אני רוצה לדבר אתך.
יַזַן:
המחנך :בסדר גמור.
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עם תום השיעור הזמין המחנך את השניים לשוחח אתו בשקט בחדרו.
המחנך :מה יש לכם? מה הבעיה?
אחמד :יַזַן העליב אותי מול כל התלמידים .אני אח שלו והוא לא מכבד אותי.
הוא התחיל .אמר לי שאני כמו עבד אצל ההורים שלי.
יַזַן:
המחנך :מה זאת אומרת?
בבית אני עושה הכול .מנקה את החדר ,הבית ,האוטו ואחמד לא עושה
יַזַן:
כלום.
המחנך :אחמד ,זה נכון?
אחמד :כן ,אני לא עוזר.
המחנך :את החדר שלך אתה לא מנקה? אתה מבלה שם את רוב היום .הוא שלך
ואתה אחראי לניקיונו.
אני תמיד אומר לו את זה .אבל הוא רק משחק ,קונה גלידה ,משתולל
יַזַן:
בחוץ ולא עוזר בכלל) .עתה פונה יַזַן אל אחיו( אבל לי אסור להתנהג
כמוך .לך הכול מותר ,לי הכול אסור .זה לא הוגן .גם אני בן אדם.
המחנך :יַזַן ,מי אומר לך לעשות את מה שאתה עושה?
כולם .אימא ואבא ,במיוחד אבא .אני ואחמד תאומים אבל אבא לא
יַזַן:
מבקש ממנו לעשות שום דבר.
המחנך :האם זה באמת נכון ,אחמד?
אחמד) :מתבייש( כן ,זה נכון .כשאני מבקש מאבא כסף הוא נותן לי הכול .אבל
כשיַזַן מבקש כסף כמוני אבא מצווה עליו לעשות דברים .הוא מקבל
כסף בתמורה לעבודות בית שמוטלות עליו.
המחנך :מה דעתך ,אחמד ,שתדבר עם אביך ותבקש ממנו להתייחס אל יַזַן כפי
שהוא מתייחס אליך?
אחמד :אף פעם לא חשבתי על זה .האמת שהייתי שמח מאוד משום שזה באמת
לא צודק ואני לא עושה כלום בעניין.
המחנך :תשים את עצמך במקומו של יַזַן .איך אתה מרגיש?
אחמד :אני נעלב מאוד ,ונורא כואב לי.
אז מה אתם מציעים לי? אחמד ,עכשיו אתה מרגיש מה עובר עלי .מה
יַזַן:
אתה מציע לי?
אחמד :אני יכול לדבר עם אבא אבל אני לא יודע מה להציע לך.
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המחנך :ילדים ,יש לי הצעה בשבילכם .אביכם סיפר לי שהוא אוהב לקרוא
מהקוראן .אתן לכם פסוק מהקוראן כדי שתקריאו לו אותו כשתבואו
הביתה .אני מתכוון לפסוק  39מסורת ביזנטיון" :כל אשר תלוו בריבית
למען יניב לכם תשואה מרכושם של אנשים ,לא יניב לכם תשואה
אצל אלוהים .וכל זכאת אשר תתנו ,בבקשכם לחלות את פני
אלוהים — העושים כך ירוויחו כפליים" .אתם מבינים מה הפסוק
אומר?
שני האחים הסכימו שהפסוק מתאר יפה את מצבם .אביהם מתייחס ליַזַן כמי
שמלווים לו בריבית למען תמורה ,ואילו לאחמד הוא נותן מתנות מכל הלב.
האחים החליטו לעזור לאבא להעניק לשניהם יחס שווה.
הסבר :לא כל יום מוצאים אחים כל כך טובים .בדרך כלל ,אחים עלולים לריב
ביניהם כדי לזכות בתשומת לבו של אביהם ובהעדפתו .והנה כאן הם חוברים
יחד כדי ללמד את אביהם שיעור בהוגנות כלפי ילדיו וביחס של שוויון .אין ספק
שהתייחסותו היפה של המחנך למקרה עזרה .גם הפסוק היפה שבחר מן הקוראן
המספר לנו מהי נתינה נכונה עזר .ואולי האב אינו כה גרוע אם שני בניו יכולים
להסתדר ביניהם כל כך יפה .אכן ,מי גידל אותם אם לא הוא?! מאחר ששני
האחים הם תאומים בולטת האפליה במיוחד .ככלל ,אנו מצפים מהורים שינהגו
בילדים בשוויון .שוויון אינו אומר שכל אחד מקבל בדיוק את אותו הדבר ,משום
שכל ילד זקוק לדברים אחרים .השוויון לילדים צריך להתבטא ראשית באהבה
וביחס .אין להעדיף ילד קטן על גדול או גדול על קטן .בבתים רבים הילד הצעיר
ביותר מקבל כל מה שהוא רק רוצה והדבר מזיק לו עצמו .בבתים אחרים הבנות
מקופחות משום שהן בנות .זה פוגע גם בבנים וגם בבנות .הבנות חושבות שלא
מגיע להן ועל כן יהפכו לפסיביות ,והבנים חושבים שמגיע להם הכול .כך
שלטובת כולם על ההורים לנהוג בילדים בשוויון.
 .26מה נאמר לאב שדוחה את בתו משום שהיא בת והוא רצה בן?

وَاﻟﻠﱠﻪُ ﺧَﻠَـﻘَﻜُﻢ ﻣﱢﻦ ﺗُﺮَابٍ ﺛُﻢﱠ ﻣِﻦ ﻧﱡﻄْـﻔَـﺔٍ ﺛُﻢﱠ ﺟَـﻌَﻠَـﻜُﻢْ أَزْوَاﺟـﺎً وَﻣَـﺎ ﺗَـﺤْـﻤِﻞُ
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ﻣِﻦْ أُﻧﺜَﻰ وَﻻَ ﺗَﻀَﻊُ إِﻻﱠ ﺑِﻌِﻠْﻤِـﻪِ وَﻣَـﺎ ﻳُﻌَﻤﱠـﺮُ ﻣِﻦ ﻣﱡـﻌَـﻤﱠﺮٍ وَﻻَ ﻳُﻨﻘَـﺺُ ﻣِﻦْ ﻋُﻤُـﺮِهِ
إِﻻﱠ ﻓِﻲ ﻛِﺘَﺎبٍ إِنﱠ ذَﻟِﻚَ ﻋَﻠَﻰ اﻟﻠﱠﻪِ ﻳَﺴِﻴﺮٌ ) ﺳﻮرة ﻓﺎﻃﺮ  ,آﻳﺔ (11

אלוהים ברא אתכם מעפר ,אחר–כך מטיפת זרע ,אחר–כך עשה אתכם
זכר ונקבה .אין נקבה הרה או יולדת שלא על דעתו ,ואין אריכות ימים
או קוצר ימים ניתנים בלא שיהיה הדבר רשום בספר .אין קל מזה
לאלוהים )סורת היוצר ,פסוק (11
יועצת בית–הספר נכנסה לכיתה י' לתת הרצאה על חשיבות השוויון בין המינים.
בסיום ההרצאה ניגשה אליה מונה ולחשה לה שהיא רוצה לשוחח אִתה ביחידות.
היועצת הזמינה אותה אל חדרה.
מונה :רציתי לדבר אתך על דברים שמאוד מביישים אותי ,אני מקווה שתביני
אותי אבל אני לא רוצה שאיש ידע על מה שוחחנו.
יועצת :כל מה שאנו מדברים כאן בחדר לא יוצא מפה .אני שומרת על הסודות
של כולם .ואין לך מה להתבייש משום שאני נמצאת כאן בשבילך
ובשביל התלמידים והמורים.
מונה :אני לא יודעת איך להתחיל.
יועצת :תתחילי מהמקום שאת רוצה להתחיל בו .כשתהיי מוכנה תגידי לי.
מונה :לפני כחודש אימא ילדה בת יפה ומקסימה מאוד–מאוד.
יועצת :יפה ,מזל טוב!
מונה :הבעיה שאנחנו היום בבית שלוש בנות ואין לנו אח .אבא ואימא רצו
מאוד–מאוד שאימא תלד בן זכר ,אבל לא זה מה שקרה.
יועצת :מה רע בזה ,אני מתה על בנות.
מונה :אבא מאשים את אימא בכך שילדה בת .בבית גיהינום ,אבא לא מדבר
עם אימא כבר חודש .זה לא חיים ,אסור לומר מילה בבית משום שאבא
לא רוצה לשמוע אותנו .כשהוא בבית הוא צועק ואחר כך נעלם לבילויים
בחוץ .השכנה סיפרה לאימא שאבא שלי הולך לפאבים ומשתכר .אין
מה לעשות ,הוא לא רוצה לשמוע את אימא.
יועצת :יש מישהו שיכול להשפיע עליו?
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מונה:
יועצת:
מונה:
יועצת:

כן ,סבא שלי .אבל אם אבי ידע שסיפרנו לך הוא יעניש אותנו ויהפוך
את הבית לגיהינום .אני מרגישה מאוד חסרת אונים.
אני רוצה לדבר עם סבך בלי שאביך ידע.
בסדר ,את יודעת איפה סבא גר?
כן ,כן אני יודעת .הוא גר ליד אחי.

היועצת ערכה ביקור אצל הסב ושוחחה אתו על בנו .הסב היה מופתע" .אני
חינכתי אותו טוב–טוב .לא יכול להיות שהוא מתנהג כך בגלל דבר כזה .שום
דבר לא מצדיק את התנהגותו".
יועצת :מה דעתך שתעשה מסיבה לבן שלך ולמשפחתו לכבוד לידת הבת?
סבא :הצעה נהדרת .במסיבה אני כבר אדבר אתו בארבע עיניים ונראה מה
קורה.
היועצת הציעה לסב כמה אפשרויות כיצד יוכל להזמין את בנו לשיחה
בארבע עיניים .היא גם נתנה לסב כמה פסוקים מן הקוראן שייתנו משנה תוקף
לדבריו .אחד הפסוקים היה פסוק  11מסורת היוצר" :אלוהים ברא אתכם
מעפר ,אחר–כך מטיפת זרע ,אחר–כך עשה אתכם זכר ונקבה .אין נקבה הרה
או יולדת שלא על דעתו".
הסב ערך מסיבה קטנה לכבוד התינוקת החדשה ,ומונה וכל המשפחה היו שם
משום שלסבא אי–אפשר לסרב .כולם אכלו ושמחו וההמולה הייתה רבה .הסב
העניק מתנה יפה לתינוקת ולמונה וגם מתנה עטופה יפה לאביה של מונה וביקש
ממנו שיפתח את המתנה כשיהיה לבד .כשפתח האב את המתנה אחר כך מצא
בתוכה כרטיס ברכה מקושט ועליו נכתב" ,אלוהים ברא אתכם מעפר ,אחר–כך
מטיפת זרע ,אחר–כך עשה אתכם זכר ונקבה .אין נקבה הרה או יולדת שלא
על דעתו" .ולמטה נכתב" ,אם אתה רוצה הסבר תתקשר לאביך".
הסבר :משפחות רבות מעדיפות בנים מבנות .סיבות רבות לכך .הבן עשוי
להישאר קרוב אל הוריו ולעזור להם לעת זקנה ואילו הבת ייתכן שתעבור לגור
עם בעלה במקום אחר .הבן ייטיב לדאוג לפרנסת המשפחה כולה ועוד .התופעה
הזאת חזקה כל כך עד שלעתים הורים ממש שוקעים בדיכאון משום שנולדה
להם בת ומאשימים זה את זה ומתחוללות צרות רבות .במשפחה שכבר יש בה
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כמה בנות וטרם נולד בן לידתה של עוד בת עלולה להוות בעיה מיוחדת .אבל
לא כך ציווה אותנו הקוראן .יפה נהגה היועצת שהעניקה לסב פסוק חשוב מן
הקוראן כדי שייתן אותו לבנו .הפסוק מדבר מפורשות על כך שאלוהים הוא
שאחראי לכך שיש בינינו זכרים ונקבות וכן לכל תהליך הלידה .ואין איש
אחראי לכך שנולדה בת ולא בן .חשוב מאוד לשנן פסוק זה להורים רבים
שדוחים את בנותיהן שרק נולדו ,מונעים שמחה במשפחה ופוגעים בהתפתחותה
של בתם רק משום שהיא בת .היא תגדל לתוך הרגשה שהיא דחויה .אבל היא
ודאי אינה אשמה בהיותה בת .מדוע שיקפחו אותה הוריה כל חייה רק משום
שהיא בת ואביה רצה בן?! יֵדע כל הורה שלפגוע כך בתינוקת שלא עשתה כל
רע אין זה רצון אלוהים ואין זה ציוויו של הקוראן.
 .27כיצד נדגיש את הטוב שעשה הילד ולא את הרע?

ﻟَﻬُﻢ ﻣﱠـﺎ ﻳَﺸَــﺎءُونَ ﻋِﻨﺪَ رَﺑﱢﻬِﻢْ ذَﻟِﻚَ ﺟَـﺰَاء اﳌُْﺤْـﺴِﻨِﲔَ * ﻟِﻴُﻜَﻔﱢـﺮَ اﻟـﻠﱠﻪُ ﻋَﻨْﻬُﻢْ
أَﺳْ ـﻮَأَ اﻟﱠﺬِي ﻋَـﻤِﻠُـﻮا وَﻳَﺠْـﺰِﻳَﻬُـﻢْ أَﺟْـﺮَﻫُﻢ ﺑِﺄَﺣْ ـﺴَﻦِ اﻟﱠﺬِي ﻛَــﺎﻧُﻮا ﻳَﻌْ ـﻤَﻠُﻮنَ
)ﺳﻮرة اﻟﺰﻣﺮ ،آﻳﺔ (35-34
כל חפצם יינתן להם אצל ריבונם .זה הגמול אשר יינתן למיטיבים,
למען יכפר להם אלוהים על הרע אשר עשו וייתן להם את שכרם על
הטוב אשר עשו )סורת החבורות ,פסוקים (35-34
סמירה ,תלמידת כיתה ב' ,כל בוקר לא מתחשק לה ללכת אל בית–הספר .אמה
מתעצבנת עליה על כך שהיא מאחרת לקום ,מתעצלת לסדר את התיק ולבסוף
גם מאחרת אל בית–הספר .סמירה גם נוהגת לשקר לאמה בענייני בית–ספר
ובנושאים אחרים.
ביום ראשון יצאה סמירה מן הבית בדרכה אל בית–הספר ובראשה מחשבות
כיצד להתחמק מן הלימודים .לבסוף צץ במוחה רעיון .היא הלכה לשדה ושם
בילתה עד תום הלימודים .בדיוק ביום הזה החליטה אמה להפתיע אותה ולבקרה
בבית–הספר .והנה לרוע מזלה בתה לא שם .שבה האם אל ביתה וחיכתה
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לסמירה" .שלום ,אמא ,כמה אני עייפה .היה לי יום לימודים ארוך" ,סיפרה
סמירה לאמה כשפתחה את דלת הבית.
"באמת?" שאלה אותה האם .סמירה התלבטה לרגע" .כן ,למה את מסתכלת
עלי כך ,אמא ,קרה משהו?" "סמירה ,הגידי לי ,יש משהו שלא סיפרת לי? אני
נותנת לך לחשוב עד סוף היום" ,אמרה אמה בנימה פסקנית .סמירה עלתה
לחדרה כשהיא מתלבטת אם לספר או שלא לספר לאמה .לבסוף התחרטה על
מעשיה והחליטה לספר לאמה על טעותה.
סמירה :אמא ,אני רוצה לספר לך משהו אבל בבקשה אל תכעסי עלי.
אמא :סמירה יקירתי ,גם אם הדבר מכעיס אני אף פעם לא כעסתי עלייך .וגם
אם אני כועסת הרי בסופו של דבר את הבת שלי.
ואז גילתה סמירה לאמה את האמת וסיפרה לה היכן בילתה את הבוקר.
אמא) :מחייכת( טוב שסיפרת לי .אם לא היית מספרת הייתי כועסת .אני רוצה
להודות לך על הכנות .היום התאכזבתי קצת מהבת היקרה שלי שרציתי
להפתיע אותה בבית–הספר ולא מצאתי אותה שם.
סמירה" :אוי ,אמא ,אני מצטערת מאוד ,ואני מבטיחה לך שלא אחזור על
הטעות הזאת".
אמא :עכשיו אני יודעת שזו את הבת שלי שתמיד אוהב ,שהבינה שעשתה
מעשה לא טוב והחליפה את הרע בטוב .גם אלוהים לא ישכח אותה
ויגמול לה כפי שאמר" :זה הגמול אשר יינתן למיטיבים ,למען יכפר
להם אלוהים על הרע אשר עשו וייתן להם את שכרם על הטוב
אשר עשו".
סמירה :תודה לך ,אמא .אני אוהבת אותך ואוהבת גם את אלוהים.
הסבר :יפה נהגה האם שהדגישה את הטוב שעשתה בתה יותר מאשר את הרע.
בתה מאחרת אל בית–הספר ומשקרת לה וגם נעלמה מבית–הספר ליום שלם,
אלו מעשים לא קלים .והנה היא חוזרת ומספרת לאם מה שעשתה ,אמנם רק
לאחר שהאם תפסה אותה ,ומבקשת סליחה .והאם סולחת לה באהבה רבה
ומצרפת לסליחתה גם פסוק יפה מן הקוראן המדגיש את הגמול שזכאים לו עושי
הטוב על אף חטאיהם .יש להניח שלאורך זמן תנצח עמדתה המיטיבה של האם
וסמירה תלמד מאמה כיצד להיות אדם טוב וסולח .כך הוא הדבר ,כאשר הורה
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מרבה לסלוח הילד לומד לסלוח וכאשר הורה מרבה להעניש הילד לומד לכעוס
ולהעניש גם הוא .פסוק חשוב זה מן הקוראן מזכיר לנו שאיש מאתנו אינו
מושלם ולמרות זאת אלוהים סולח לנו ולא בא אתנו חשבון על כל מעשינו .כך
צריכים גם הורים לנהוג בילדיהם .לא להיות חלשים וותרנים יתר על המידה,
לא להתנהג כאילו הילד לא עבר עברה אבל כן לסלוח ,בעיקר כשיש סיכוי
כלשהו שהילד יתקן את דרכיו.
 .28האם תמיד יש לכבד את הסמכות?

وَﺗَﺮَاﻫُﻢْ ﻳُﻌْﺮَﺿُﻮنَ ﻋَﻠَﻴْﻬَـﺎ ﺧَﺎﺷِﻌِﲔَ ﻣِﻦَ اﻟﺬﱡلﱢ ﻳَﻨﻈُﺮُونَ ﻣِﻦ ﻃَﺮْفٍ ﺧَﻔِﻲﱟ وَﻗَﺎلَ
اﻟﱠﺬِﻳـﻦَ آﻣَﻨُﻮا إِنﱠ اﳋَْ ــﺎﺳِ ـﺮِﻳﻦَ اﻟﱠـﺬِﻳﻦَ ﺧَ ـﺴِـ ـﺮُوا أَﻧﻔُـ ـﺴَ ـﻬُﻢْ وَأَﻫْـﻠِﻴ ـﻬِـﻢْ ﻳَﻮْمَ
اﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ أَﻻَ إِنﱠ اﻟﻈﱠﺎﳌِﲔَ ﻓِﻲ ﻋَﺬَابٍ ﻣﱡﻘِﻴﻢٍ ) ﺳﻮرة اﻟﺸﻮرى  ,آﻳﺔ (45

ותראה אותם מוצגים נוכח האש ,משפילים עיניהם בכלימה ושולחים בה
מבט בגנבה .המאמינים יגידו ,ההולכים לאבדון הם אלה אשר ימיטו
אבדון על עצמם ועל בני משפחותיהם ביום תחיית המתים  .אכן לבני
העוולה צפוי עונש לעולמי עולמים )סורת המועצה ,פסוק (45
נימר ,אחיו הצעיר של ג'אנם ,החליט שהפעם הוא פונה אל המשטרה ומספר על
מעללי אחיו הבכור .זה יותר משנה שנימר בן הארבעים נלחם בכל מאודו
ומתאמץ למנוע מאחיו ג'אנם להתדרדר ,מבחינה כלכלית ונפשית גם יחד .ג'אנם
עבר תאונת עבודה קשה במפעל הבטון הפרטי שלו .הוא שוחרר מבית–החולים
לאחר שישה חודשי אשפוז כשהוא לוקה בנכות קשה בגב ,ביד שמאל וברגל
שמאל .בעזרת אחיו נימר ניסה ג'אנם להשיב את המפעל לקדמותו אולם לא כך
רצה הגורל .ג'אנם פשט את הרגל לאחר שלא עמד בהתחייבויותיו לא לקליינטים
ולא לבנק .הוא החל לפתח הפרעות נפשיות קשות — דיכאון ,התקפי זעם ,נדודי
שינה ועוד .ואז החל לצרוך אלכוהול וסמים .נימר ניסה שוב ושוב לעזור לאחיו
אך לשווא .הוא לא העלה על דעתו שההרס שגורם ג'אנם לעצמו ייכנס גם אל
ביתו שלו.
נימר גילה שבנו יסף בן השלוש–עשרה נגרר לשימוש בסמים אחרי אחיו
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ג'אנם .ילד תמים שכבר גנב כסף מאביו נימר וגם מחנויות כדי לממן את עלות
הסם שצורכים הוא ודודו .בצר לו הזמין נימר את בנו לשיחה .הוא הזהיר אותו
מדודו ג'אנם וביקש שיתרחק ממנו .יסף השיב לו שהרי ג'אנם הוא אחיו הבכור
של אביו ועל כן הוא מכבד אותו מאוד .ואז פתח נימר את ספר הקוראן והקריא
לבנו את פסוק  45מסורת המועצה" :המאמינים יגידו ,ההולכים לאבדון הם
אלה אשר ימיטו אבדון על עצמם ועל בני משפחותיהם ביום תחיית המתים".
נימר הוסיף והסביר לבנו שאנו אמנם מצוים לכבד את סמכות בני המשפחה
המבוגרים כמו ההורים ,הדודים ועוד אולם לא לקבל אותה בעיניים עצומות,
משום שלעתים קרובי המשפחה הם שגורמים את הנזק הגדול ביותר לאדם
ומהם עליו להיזהר.
הסבר :מצבם של יסף ואביו נימר מסובך .מצד אחד ,מלמדים את הילד לכבד
את המבוגרים ובמיוחד את האח הבכור של אבא ,והנה יש ללמד את הילד שלא
לשעות לדברי הדוד וגם להסביר לו מדוע .אכן כן ,אין בררה .יסף ילמד שלא
תמיד המבוגרים צודקים ולעתים הם גורמים לצעירים את הנזקים הגדולים
ביותר .יפה נהג נימר שגייס לעזרתו את הקוראן והסביר לבנו שאמנם מִצווה
עלינו לכבד את בני המשפחה המבוגרים אולם במחשבה ובגבולות ההיגיון.
אותם מבוגרים יכולים לעזור לנו רבות אבל גם לפגוע בנו לא פחות .דומה
שאחרי ששמע יסף פסוק חשוב זה מן הקוראן יבין שהחיים מסובכים ואינם
נסבים רק על כיבוד הסמכות.
 .29מה נאמר לאב שמדרדר את בנו למעשים רעים?

وَﺗَﺮَاﻫُﻢْ ﻳُﻌْﺮَﺿُﻮنَ ﻋَﻠَﻴْﻬَـﺎ ﺧَﺎﺷِﻌِﲔَ ﻣِﻦَ اﻟﺬﱡلﱢ ﻳَﻨﻈُﺮُونَ ﻣِﻦ ﻃَﺮْفٍ ﺧَﻔِﻲﱟ وَﻗَﺎلَ
اﻟﱠﺬِﻳـﻦَ آﻣَﻨُﻮا إِنﱠ اﳋَْ ــﺎﺳِ ـﺮِﻳﻦَ اﻟﱠـﺬِﻳﻦَ ﺧَ ـﺴِـ ـﺮُوا أَﻧﻔُـ ـﺴَ ـﻬُﻢْ وَأَﻫْـﻠِﻴ ـﻬِـﻢْ ﻳَﻮْمَ
اﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ أَﻻَ إِنﱠ اﻟﻈﱠﺎﳌِﲔَ ﻓِﻲ ﻋَﺬَابٍ ﻣﱡﻘِﻴﻢٍ ) ﺳﻮرة اﻟﺸﻮرى  ,آﻳﺔ (45

ותראה אותם מוצגים נוכח האש ,משפילים עיניהם בכלימה ושולחים בה
מבט בגנבה .המאמינים יגידו ,ההולכים לאבדון הם אלה אשר ימיטו
אבדון על עצמם ועל בני משפחותיהם ביום תחיית המתים .אכן לבני
העוולה צפוי עונש לעולמי עולמים )סורת המועצה ,פסוק (45
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אביו של עאמר תמיד רב עם השכן שלו .הוא מתלונן שילדי השכן מפעילים את
מערכת הסטראו בקולי קולות ,שהם נכנסו אל שטחו וגרמו נזק לעצים ולפרחים
ועוד .בכל תקלה סביב ביתו הוא מיד מאשים את ילדי השכן בלי לבדוק מי
באמת גרם לכך ,אולי ילדיו שלו?! אביו של עאמר מחכה עד ששכנו ישוב
מעבודתו ואז הוא מתחיל לצעוק ולקלל .הוא טוען שהשכנות הזאת נמאסה עליו
אבל איש אינו מבין את פשר טענותיו .השכן לעומת זאת תמיד שותק ולא מגיב.
הדבר הזה מרגיז את אבו עאמר יותר ויותר .לכן הוא החל לשלוח את בנו לחבל
בבית השכן .ציווה עליו לפתוח את ברז המים בגינה .פעמים רבות זרמו המים
שעות עד שבני משפחת השכן גילו זאת וסגרו את הברז .בהזדמנויות אחרות הם
השליכו את אשפתם בחצרו של השכן .ולאחרונה שלח אבו עאמר את בנו לנפץ
חלונות בבית השכן .אבו עאמר סיפר לכולם כמה הוא שונא את השכן שלו
והכריז שהוא "יעשה לו את המוות" עד שיעזוב את הבית עם משפחתו ויעבור
להתגורר במקום אחר.
אין פלא שעאמר היה ילד בעייתי גם בבית–הספר .מסתכסך עם המורים
והתלמידים ומחבל ברכוש בית–הספר בכל הזדמנות .כשהמחנך או המנהל הזמינו
את האב הוא צעק עליהם שהם אשמים משום שאינם יודעים כיצד לנהוג בבנו.
"עאמר הוא ילד טוב .אבל אתם ,במקום לעזור לו להתפתח ולגדול ,מחפשים
כיצד להאשים אותו" ,זעם .בפגישה האחרונה של המנהל עם האב פתח המנהל
את ספר הקוראן המוזהב הנמצא דרך קבע על שולחנו והקריא לאב מסורת
המועצה את פסוק " :45המאמינים יגידו ,ההולכים לאבדון הם אלה אשר
ימיטו אבדון על עצמם ועל בני משפחותיהם ביום תחיית המתים"" .במקום
לבוא בטענות אל האחרים" ,הסביר לו המנהל בנועם" ,תבין שאתה הוא שאחראי
להתדרדרות של בנך .אתה הוא שמוביל אותו לאבדון".
הסבר :לצערנו לא חסרים הורים שמובילים את ילדיהם לאבדון .הורים רבים
מחנכים את ילדיהם לפשע ,לסמים ולזנות .כשהורה מוליך את עצמו לאבדון אנו
יודעים שהוא אדם מבוגר שאחראי לעצמו ולמעשיו .ואולם כשהורה מוביל ילד
קטן לאבדון כאילו הוא רכושו שלו שהוא יכול לעשות בו ככל העולה על רוחו
זה כואב לנו יותר .לילד הקטן אין שיקול דעת משלו ,הוא אוהב את אביו וקל
מאוד לנצלו .לכך מתייחס הקוראן בפסוק חשוב זה .יפה נהג המנהל שהקריא את
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הפסוק לאב ללא שום חשש .אולי יתעורר באב רגש אשם כלשהו באשר לסבל
שהוא גורם לבנו .אולי .נקווה.
 .30מה נאמר לאב שמקפח את בנותיו ביחס לבנים?

وَاﻟﻠﱠﻪُ ﺧَﻠَـﻘَﻜُﻢ ﻣﱢﻦ ﺗُﺮَابٍ ﺛُﻢﱠ ﻣِﻦ ﻧﱡﻄْـﻔَـﺔٍ ﺛُﻢﱠ ﺟَـﻌَﻠَـﻜُﻢْ أَزْوَاﺟـﺎً وَﻣَـﺎ ﺗَـﺤْـﻤِﻞُ
ﻣِﻦْ أُﻧﺜَﻰ وَﻻَ ﺗَﻀَﻊُ إِﻻﱠ ﺑِﻌِﻠْﻤِـﻪِ وَﻣَـﺎ ﻳُﻌَﻤﱠـﺮُ ﻣِﻦ ﻣﱡـﻌَـﻤﱠﺮٍ وَﻻَ ﻳُﻨﻘَـﺺُ ﻣِﻦْ ﻋُﻤُـﺮِهِ
إِﻻﱠ ﻓِﻲ ﻛِﺘَﺎبٍ إِنﱠ ذَﻟِﻚَ ﻋَﻠَﻰ اﻟﻠﱠﻪِ ﻳَﺴِﻴﺮٌ ) ﺳﻮرة ﻓﺎﻃﺮ  ,آﻳﺔ (11

אלוהים ברא אתכם מעפר ,אחר–כך מטיפת זרע ,אחר–כך עשה אתכם
זכר ונקבה .אין נקבה הרה או יולדת שלא על דעתו ,ואין אריכות ימים
או קוצר ימים ניתנים בלא שיהיה הדבר רשום בספר .אין קל מזה
לאלוהים )סורת היוצר ,פסוק (11
יסמין היא תלמידת כיתה ז' .יש לה שש אחיות ואף לא אח אחד .היא תמיד
נראית עצובה ומיואשת .משתדלת להיות תלמידה טובה אבל הישגיה די נמוכים.
בפעילויות בית–ספריות היא לא משתתפת ,לא בטיולים ולא בימי ספורט .הוריה
מעולם לא באו אל בית–הספר לבקר אותה ולשאול עליה .לאספות הורים הם לא
באים.
יום אחד התקשר מחנך הכיתה אל ביתה של יסמין .האם הרימה את השפופרת.
הוא הבהיר לה שהיא חייבת לבוא אל בית–הספר ,שאם לא כן יבוא הוא לבקר
בביתה .אמה של יסמין הגיעה אל בית–הספר כשהיא מלוה בתינוקת בת חודשיים.
המחנך סיפר לה על העצב שניכר בפניה של יסמין ,על כך שהיא אינה משתתפת
בפעילויות ה בית–הספריות וגם אמר שהם כהורים מגלים חוסר אכפתיות ולא
מתעניינים כלל בבתם.
האם שתקה והמחנך המשיך והציע עזרה אם ישנם קשיים מיוחדים .לבסוף
נאותה האם לספר ...יש לה שבע בנות ובכל פעם כשהיא בהיריון ובעלה יודע
שיש לה בת הוא מתחיל לצעוק ולריב ומעליב מאוד את הבנות והן מצדן
מפחדות ממנו מאוד .כשנולדת בת הוא לא מבקר אותה בבית–החולים ,מתרחק
מן הבית וחוזר מאוחר בלילה .אם מישהי מהבנות תעז לדבר אתו או לבקש ממנו
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משהו יישמעו צעקותיו למרחוק .אחר כך הוא נעלם מן הבית וחוזר באמצע
הלילה .הוא גם איים עליה שאם עוד פעם אחת היא תוליד בת הוא יתגרש ממנה
ויתחתן עם אישה אחרת.
אז הוציא המחנך את ספר הקוראן והקריא לאמה של יסמין את פסוק 11
מסורת היוצר" :אלוהים ברא אתכם מעפר ,אחר–כך מטיפת זרע ,אחר–כך
עשה אתכם זכר ונקבה .אין נקבה הרה או יולדת שלא על דעתו"" .את לא
אשמה בדבר" ,הסביר לה" .הכול מאלוהים .אני חושב שבעלך חייב להכיר את
הפסוק הזה ואת חייבת להקריא לו אותו .חוץ מזה ,אני אזמין גם את בעלך
לשיחה משום שאני רוצה להציג לפניו עוד פסוקים מן הקוראן שילמדו אותו
שעל פי הקוראן אין לעשות כל הפליה בין בנים לבנות ,ודאי לא ביחס ובאהבה.
הסבר :לא מקרה הוא שיסמין היא ילדה עצובה שלא נהנית מילדותה .איש אינו
מתעניין בה .לא מקרה הוא שהיא אינה תלמידה טובה .איש אינו מתעניין
בלימודיה .כזה הוא גורלן של בנות רבות לאבות שרוצים רק בנים .הבנות האלה
נדונות לגדול ולהפנים תחושות של חוסר ערך ,משום שכך מתייחסת אליהן
הסביבה .ואז ,אם נולד פתאום בן — הוא המלך .הוא מקבל הכול והבנות
מקבלות מעט .התנהגות כזו פוגעת גם בבנות וגם בבנים .הבנות לומדות שהן לא
שוות ולא מגיע להן כלום והבנים לומדים שמגיע להם הכול והם לא צריכים
להתאמץ .כך אפשר להרוס חברה .אלה ואלה יצאו מופסדים כשיהיו אנשים
בוגרים .אלה ואלה יתקשו להיות בעתיד הורים חיוביים .יפה נהג המחנך שצייד
את האם בפסוק חשוב מן הקוראן המציג את עמדתו של הקוראן בסוגיה חשובה
זו .אם הכול מאלוהים על האב לדעת לקבל את פסק דינו של אלוהים באהבה
ולגדל את בנותיו מתוך חום ואהבה.
 .31האם מותר למורה או להורה להשוות בין ילדים?

وَاﻋْ ـﺒُـﺪُواْ اﻟﻠّـﻪَ وَﻻَ ﺗُﺸْـﺮِﻛُــﻮاْ ﺑِﻪِ ﺷَ ـﻴْـﺌًــﺎ وَﺑِﺎﻟْﻮَاﻟِﺪَﻳْـﻦِ إِﺣْـﺴَــﺎﻧًﺎ وَﺑِﺬِي اﻟْﻘُ ـﺮْﺑَﻰ
وَاﻟْﻴَـﺘَـﺎﻣَﻰ وَاﳌَْﺴَﺎﻛِﲔِ وَاﳉَْـﺎرِ ذِي اﻟْﻘُـﺮْﺑَﻰ وَاﳉَْـﺎرِ اﳉُْﻨُﺐِ وَاﻟﺼﱠـﺎﺣِﺐِ ﺑِﺎﳉَﻨﺐِ
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وَاﺑْﻦِ اﻟﺴﱠـﺒِــﻴﻞِ وَﻣَـﺎ ﻣَﻠَﻜَﺖْ أَﻳْـﻤَـﺎﻧُﻜُﻢْ إِنﱠ اﻟﻠّﻪَ ﻻَ ﻳُﺤِـﺐﱡ ﻣَﻦ ﻛَـﺎنَ ﻣُـﺨْ ـﺘَـﺎﻻً
ﻓَﺨُﻮرًا ) ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ،آﻳﺔ (36

עבדו את אלוהים ואל תצרפו לו כל שותף ,וגמלו חסד עם אביכם ועם
אמכם ועם קרובי משפחתכם ועם היתומים והנזקקים ועם השכן קרוב
המשפחה ועם השכן הזר ועם הרע אשר לצדכם ועם הלך בדרכים ועם
העבדים אשר בעלותכם .אלוהים אינו אוהב את היהיר והרברבן )סורת
הנשים ,פסוק (36

בכיתה ה' בבית–הספר "השלום" לומדים שני אחים .הבכור נשאר כיתה ועל כן
הוא לומד בכיתת אחיו הצעיר ממנו .האח הצעיר חכם מאוד והוא התלמיד הטוב
בכיתה .המורים נוהגים לערוך השוואה ביניהם ותמיד אומרים שלא ייתכן שהם
אחים.
האח הצעיר החל לנהוג באחיו הבכור בזלזול .הוא אמר לו שהוא התלמיד
הטוב ביותר בכיתה ושכולם אומרים את זה ושהוא ,אחיו ,סתם טיפש .בצר לו
פנה האח הבכור אל היועצת וסיפר לה כמה קשה לו ללכת לבית–הספר מאז
הגיע אל הכיתה של אחיו והחלו להשוות אותו לאחיו והוא מאוד מדוכא ולא
יודע מה לעשות.
היועצת הזמינה את כל מורי הכיתה לפגישה והסבירה להם את הנזק שהם
גורמים לאח הבכור בכך שהם משווים אותו לאחיו הצעיר המוכשר ואיך הם
מעודדים את הצעיר להתרברב .היא הוסיפה ואמרה שתפקידם לעודד את האח
הבכור ולא לגרום לו סבל וצער .לאחר מכן הזמינה את שני האחים ,פתחה את
ספר הקוראן והקריאה להם את הפסוק" :אלוהים אינו אוהב את היהיר והרברבן".
היא הסבירה לאח הצעיר שעליו לעזור לאחיו הבכור ולעודד אותו ולא לפגוע בו
בדברי רהב ובאותה מידה האח הבכור יעזור לו כשהוא יצטרך .האח הצעיר
התנצל על התנהגותו לפני אחיו הבכור והבטיח שמעתה יכבד אותו ,יעזור לו
ולא יאמר לו דברים פוגעים.
הסבר :תחרות ,קנאה והתנשאות בין אחים קיימת משחר הימים ,החל בסיפור
קין והבל .בכך אין חדש .ואולם לא מומלץ ששני אחים ילמדו בכיתה אחת
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והסיפור הזה הוא דוגמה טובה לכך .כל ילד זקוק למרחב המחיה שלו ,לחברים
משלו ,לכך שהיחסים עם המורים יהיו תלויים בו ולא באחיו ודי שבביתו הוא
נמצא עם אחיו .ההשוואות בין האחים גורמות מריבות ,עלבונות וכעס ביניהם
ועל כן אין הן בריאות כלל .ייתכן דווקא שהאח הבכור מצטיין בספורט ואולי
בעזרה לחבריו ואולי בתחומים אחרים שאינם קשורים ישירות לכיתת הלימוד
וגם אותם אנו רוצים לעודד .כך שאנו רוצים שלכל ילד יהיו העולם שלו והפינה
שלו כמו שיש לו המיטה שלו ושיוכל להתפתח באופן המתאים לו .השוואות
רבות עלולות להנחית מכת מוות על התפתחות אישית זו ,משום שמשווים את
כל הילדים על פי אותו קנה מידה וגורמים לילדים החלשים לחוש שהם שווים
פחות מן האחרים ,דבר שלא מעודד אותם להתאמץ ולהשיג הישגים .וכאן
ממליץ לנו הקוראן שלא להתרברב ולהשוויץ כדי שכל ילד יוכל להתפתח על פי
רצונו ויכולתו ללא איום מבחוץ וללא תזכורת בלתי פוסקת כמה הוא נחות וכמה
האחר טוב ממנו.
 .32כיצד נעודד אב לנהוג בנשותיו ובילדיהן בשוויון?

وَأَﻗِﻴﻤُﻮا اﻟْﻮَزْنَ ﺑِﺎﻟْﻘِﺴْﻂِ وَﻻَ ﺗُﺨْﺴِﺮُوا اﳌِْﻴﺰَانَ

) ﺳﻮرة اﻟﺮﺣﻤﻦ  ,آﻳﺔ (9

שקלו בצדק ,ואל תחסרו במשקל )סורת הרחמן ,פסוק (9

לינה פנתה אל יועצת בית–הספר של ילדיה והתלוננה בפניה שבעלה מקפח את
ילדיה ביחס לילדי אשתו השנייה ,וכל זה אף על פי שהתחתן עם אישה שנייה
והיא לא הביעה התנגדות" .כל ההתנהגות שלו ואופן הדיבור שלו שונים כשהוא
מתייחס לילדי האישה השנייה" ,אמרה" .ילדי ,על אף גילם הצעיר ,מרגישים
זאת כל הזמן .ניסיתי לשוחח אתו ולומר לו שמוטלת עליו החובה לנהוג בצדק
בילדיו אך לשווא .על עצמי כבר לא דיברתי".
היועצת הזמינה את הבעל לפגישה .ראשית ,ביקשה ממנו שיספר לה על
משפחתו וכיצד הוא רואה את העניינים ובמיוחד את תלונת אשתו הראשונה
בדבר קיפוח .לאחר שהתרשמה שדבריה של לינה נכונים היא הסבירה לאב איזה
נזק נפשי עלולה התייחסותו לחולל בנפש ילדיו .הילדים המקופחים יגדלו
בתחושה שאביהם לא מעריך אותם והם עלולים להפנים את התחושה הזאת
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ולהרגיש חסרי ערך .ילדי האישה השנייה יחושו מועדפים ואולי יזלזלו בילדי
האישה הראשונה .הם לא ילמדו דבר על צדק ושוויון ועלולים להתייחס באופן
דומה לדמויות אחרות בחייהם בעתיד .כך הוא הדבר גם באשר לנשים .הראשונה
עלולה להתכנס בתוך עצמה בתחושות של חוסר ערך ודכדוך ואילו השנייה,
המועדפת ,תחוש בוודאי שאכן היא טובה מכולן .היועצת פתחה את ספר הקוראן
בסורת הרחמן ,פסוק  ,9והקריאה לאב" :שקלו בצדק ,ואל תחסרו במשקל".
היועצת הסבירה לאב שהאל דורש ממנו שינהג בנשותיו ובילדיו בשוויון.
הסבר :חובה על הורה לנהוג בשוויון בנשותיו ובילדיו למען עצמו ,למען נשותיו
וילדיו ולמען החברה והדורות הבאים .ראשית ,מדובר בציווי אלוהי המחייב
אותנו לשמור על חוקי הצדק .שוויון בין ילדים פירושו שוויון בין בנים לבנות
ובין ילדים גדולים לקטנים והיעדר הפליה מכל סוג שהוא .נכון ,לכל אחד צרכים
אחרים ולא תמיד אפשר להשוות .על כן ,אנו מדברים על שוויון באהבה,
בהתייחסות ובתשומת הלב .אין זה בריא לאיש שהקטן והמפונק מקבל הכול ,או
שהבן הבכור מתנהג כאילו הוא ראש המשפחה וכולם מפחדים ממנו ,או שבנות
יודעות שמגיע להן פחות וכדומה .כולם נפגעים מהיעדר שוויון ביחס .מי
שמקופח עלול להפנים תחושות אלה של חוסר ערך ומי שמקבל יותר ממה
שמגיע לו עשוי גם הוא לחשוב שכך היא דרכו של עולם ולו מגיע יותר מאשר
לאחרים .ייתכן שיגדל ויהיה לאדם מתנשא .פעמים ,גברים שנשואים לכמה
נשים מעדיפים את אחת הנשים מן האחרות וגם את ילדיה .כזה הוא המקרה
במשפחתה של לינה .יפה נהגה היועצת שהקריאה לאב את הפסוק החשוב מן
הקוראן המחייב אותו על פי צו אלוהי לנהוג בצדק ובשוויון בנשותיו ובילדיו.
 .33מה נאמר להורה שלא משקיע בחינוך ילדיו?

أَﻓَـﻤَﻦ ﻳَﻤْـﺸِﻲ ﻣُﻜِﺒّـﺎً ﻋَﻠَﻰ وَﺟْـﻬِـﻪِ أَﻫْﺪَى أَﻣﱠﻦ ﻳَﻤْـﺸِﻲ ﺳَـﻮِﻳّﺎً ﻋَﻠَﻰ ﺻِـﺮَاطٍ
ﻣﱡﺴْﺘَﻘِﻴﻢٍ ) ﺳﻮرة اﳌﻠﻚ  ,آﻳﺔ (22

מי מישיר ללכת ממי :ההולך וראשו בקרקע ,או הצועד בגאון על
אורח מישירים? )סורת המלכות ,פסוק (22
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עמר היה רופא חשוב ומוכר בבית–חולים במרכז הארץ .ההתמחות שלו הייתה
ניתוחי לב .רופא רציני ומוצלח ,ומנהל בית–החולים מינה אותו לפני כמה ימים
למנהל מחלקת ניתוחי הלב .אנשים רבים היו שבים אליו לאחר החלמתם עם זרי
פרחים ומודים לו על הטיפול המסור שהעניק להם בבית–החולים.
יום אחד הגיעה אל בית–החולים אישה אחת שמצבה היה קשה .היא הוכנסה
מיד לחדר הניתוח .הרופא עבד עליה שעות ארוכות וניסה לייצב את מצבה
ולהצילה .כשהועברה מחדר הניתוח חזרה אל המחלקה הוא בדק אותה כל יום
ועקב בדקדקנות אחר מצבה .עד שיום אחד אמר לה" ,מחר את הולכת הביתה.
מצבך כעת הוא טוב מאוד" .האישה שמחה מאוד לשמע הבשורה וערכה לרופא
היכרות עם בנה היושב לידה" .זה בני ,סמיר" ,אמרה לו" .היום הוא חזר
מחו"ל ...תכיר אותו".
עמר :סמיר ,אתה היית בכיתה שלי כשהיינו בכיתה א' ,נכון?
סמיר :כן ,נכון ,אתה עמר ,בטח...
עמר :מה שלומך? מה אתה עושה?...
סמיר :כלום ,הייתי בטיול בחוץ לארץ ,אני מחפש עבודה) ...והוא יצא מן
החדר כאחד שלא נעים לו לדבר על עצמו(.
אישה :בני ,אני זוכרת שבאספת ההורים בכיתה א' לא התנהגתי יפה אל אמא
שלך .היא אמרה כמה חשוב להציב לילדים כללים ברורים .אני עוד
זוכרת איך היא אמרה שעל האם ללמוד הרבה כדי לגדל את הילד שלה
היטב .אני אמרתי לה שהילד צריך רק אהבה וחופש וזה מספיק לו כדי
לגדול ולהיות בריא ומוצלח .רואים שאמא שלך הלכה לפי התאוריה
שלה והיא אכן הצליחה .היא באמת גידלה אותך לפי קווים ברורים.
ותראה את הילד שלי ,שהענקתי לו רק אהבה ללא חוקים וכללים
ברורים .נתתי לו חופש לבחור ולעשות מה שהוא רוצה ,לא הצבתי לו
ולי מטרות .הבן שלי ,שבתחילת הדרך היה התלמיד הטוב בכיתה ,הלך
לאיבוד בתוך החופש המיותר .הוא לא הצליח באוניברסיטה ,והוא לא
מתמיד בשום עבודה יותר משנה .כעת הוא מחפש עבודה ולא מוצא
משהו שיתאים לאופי שלו ,כזה שרוצה רק חופש .אני יודעת שבאהבתי
העודפת הכשלתי את בני .היום אני מאמינה שהאם היא שמעצבת את
אישיותם של ילדיה.
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עמר :זה נכון ,אני חייב לאמי הרבה מהצלחתי .היא לימדה אותי כללים רבים,
כיצד ללכת על פי תוכנית .זה עזר לי בלימודים ובחיים .לא אשכח איך
היא הייתה עוזרת לי בבניית תוכנית מאז כיתה א' ,מתי לעשות שיעורים
ומתי לשחק .ואיך היא לימדה אותי לשקול כל התנהגות ולקבל אחריות.
היא תמיד הייתה אומרת לי" :מי מישיר ללכת ממי :ההולך וראשו
בקרקע ,או הצועד בגאון על אורח מישירים?".
אישה :זה באמת נכון ,בני .היום אני יודעת יותר מתמיד שהדרך שהלכתי בה
הייתה כמי שהולך וראשו בקרקע.
הסבר :האישה החולה אהבה את בנה אולם לא השקיעה בחינוכו .היא נתנה לו
חופש רב ,ייתכן משום שרצתה גם היא לזכות בחופש ממנו .כעת ,כשלא מוטלת
עליה החובה ללמוד משהו על גידול ילדים ,להשקיע בהם ולעזור להם לתכנן את
מעשיהם היא חופשייה יותר .אמהות רבות עלולות לתרץ את העובדה שהן
מזניחות את ילדיהן בכך שהן נתנו לילדים חופש .יתר חופש כמו יתר הנחיות
אינו טוב לאף אחד .האמת היא ,כפי שאנו יודעים ,באמצע או באיזון בין
הצדדים .ואולם סיפורה המרגש של האם הוא אמתי ומלא חרטה .רק עכשיו,
באיחור ,היא מבינה שאילו גידלה את סמיר שנית מהתחלה היא הייתה משקיעה
בו יותר ,עוזרת לו להיות מסודר ומתוכנן ולא מאפשרת לו לעשות ככל העולה
על רוחו .גם הילד עלול לחוות את עודף החופש כהזנחה ,משום שילד רוצה
לעתים קרובות שיציבו לו גבולות ויגידו לו מה לעשות .והוא חווה התנהגות זאת
כתשומת לב אוהבת מצד ההורה .גבולות וחופש חייבים להיות מאוזנים כמובן
כפי שכנראה נהגה אמו של עמר ומכאן סוד הצלחתו.
 .34מה נאמר למי שלא מבין שלבנים ולבנות זכויות שוות על אף היותם
שונים?

وَﺧَﻠَﻘْﻨَﺎﻛُﻢْ أَزْوَاﺟﺎً

) ﺳﻮرة اﻟﻨﺒﺄ ,آﻳﺔ (8

ואתכם זכר ונקבה בראנו )סורת החדשה ,פסוק (8

עזמי ושרה ,הזוג הגאה ,קיבל בשמחה רבה את בואו של שאדי בנם ,שנולד
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לאחר חמש בנות .בכל פעם ששרה הייתה נכנסת להיריון הייתה דאגה רבה
עוטפת אותה ואת בעלה שמא היילוד יהיה בת .איך אפשר להסביר זאת לכל
העולם :לסבים לסבתות ,לאחיות ,לגיסות ,לשכנות ,לחברים...
רק שניים היו מקבלים את הקטנה שבאה לעולם בשמחה :אמה וסבה מצד
אמה .תגובתו של האב הייתה המאכזבת ביותר .הוא נהג להחזיר את אשתו עם
בנותיו אל בית הוריה .רק לאחר כמה ימים ,כששכך כעסו ,היה מבקר אותה.
ואילו אביה של שרה היה מלווה את בתו ,את נכדותיו ואת חתנו אל המכונית
ושפתיו ממלמלות את הפסוק" ,ואתכם זכר ונקבה בראנו" ,כדי לעודד את חתנו
ולהקל עליו.
כששאדי בא לעולם הכול חזר להתנהל כשורה .אחת–עשרה שנים עברו,
ושאדי מדאיג את הוריו בהתנהגותו המוזרה .שאדי מתנהג כמו אחיותיו ומחקה
אותן בכל מעשיהן .כל הניסיונות של הוריו למנוע זאת ממנו כשלו.
באחד הימים ,כשביקרו הוריה של שרה בביתם פתח שאדי את הדלת .הוא
רץ לעבר סבו ,וזה הרים אותו בזרועותיו וחיבקו .פתאום שם הסב לב לכך
ששאדי מרח סומק על לחייו ושם בושם של נשים על צווארו .כשכולם ישבו
יחד בסלון ,הושיב הסב את שאדי לצדו ,ניגב את פניו ולחש באוזנו שכך לא
מתנהגים בנים" .הבן שונה מהבת ועליו להתנהג אחרת ,להתלבש אחרת ,לדבר
אחרת" ,הסביר לו הסב .הוא ליווה את ההסבר בדוגמאות .לסיום ,פתח הסב את
ספר הקוראן בסורת החדשה ,פסוק  ,8והקריא לשאדי" :ואתכם זכר ונקבה
בראנו"" .לבנים ולבנות יש זכויות שוות" ,הסביר הסב לנכד" .אנו שמחים
שנולדת בת בדיוק כפי שאנו שמחים שנולד בן .אבל בנים ובנות הם לא אותו
הדבר ועל כן עליהם להתנהג באופן שונה" .הוריו של שאדי הנהנו בראשיהם
כאות להערכה והסכמה לדברי הסב ואלוהים .הם ידעו שאלה בסופו של דבר
הדברים שהחזיקו אותם יחד על אף הקשיים ואלה הדברים שגם יחזירו את בנם
שאדי לדרך הנכונה.
הסבר :אכן ,בחברות מסורתיות רבות עולה ערכו של הבן על ערכה של הבת
מכל מיני סיבות ,אם משום שהבן ישמש בעתיד כוח עבודה ויוכל לפרנס את
הוריו הזקנים ואם משום שהבת תעבור להתגורר במקום מרוחק עם בעלה ולא
תתרום למשפחתה כפי שהבן יתרום כשיכניס את אשתו למשפחתו .בחברות
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רבות הבן הוא שנושא את שם ההורים ובכך הוא מנציח את המשכיות המשפחה.
כל זה אינו סיבה להעדיף את הבן על הבת .הקוראן מדבר בכל מיני מקומות על
כך שלכל אדם מגיע כפי פועלו והגבר והאישה נולדו מאותו מקור והם תלויים
זה בזה .יפה נהג הסב שהזכיר לאב הזועם שאלוהים הוא שברא אותנו זכר
ונקבה וזה רצונו .ועל כן יש לקבל בנות שנולדו בשמחה בדיוק כפי שמקבלים
בנים .אילו למד האב קצת גנטיקה היה יודע שלא אשתו אחראית להולדת הבנות
אלא הוא .ואולם אנו נסתפק בהסברו היפה של הסב בהסתמכו על הקוראן .הסב
השתמש באותו פסוק בפעם השנייה בהקשר אחר — כדי ללמד את שאדי שעדיין
יש הבדל בין בנים לבנות והחברה מצפה מהם להתנהגות שונה .יפה נהג הסב
שהשתמש באותו הפסוק עצמו לשתי מטרות — פעם ללמד את האב על חשיבות
השוויון ופעם ללמד את שאדי על חשיבות ההבדלים .אמנם איננו יודעים
בוודאות אבל ייתכן שדווקא ההפליה לטובה של שאדי היא הגורמת לו לחקות
יתר על המידה את התנהגות אחיותיו ,משום שהפינוק הרב שהוא מקבל מקשה
עליו למצוא את אישיותו ואת דרכו באופן עצמאי יותר .ואכן ,במקרים לא
מעטים דווקא בן יחיד בין בנות רבות שהוריו ציפו ממנו לגדולות מאכזב אותם
אחר כך ,משום שהוריו פינקו אותו מאוד ולא ציידו אותו בכלים להתמודד עם
החיים שבהם הוא לא יהיה עוד בן יחיד.
 .35כיצד נעודד אבות שלא לרצוח את נפש בנותיהן?

وَإِذَا اﳌَْﻮْؤُودَةُ ﺳُـﺌِﻠَﺖْ * ﺑِﺄَيﱢ ذَﻧﺐٍ ﻗُـﺘِﻠَﺖْ * وَإِذَا اﻟﺼﱡـﺤُﻒُ ﻧُﺸِـﺮَتْ * وَإِذَا
اﻟﺴﱠـﻤَــﺎء ﻛُـﺸِﻄَﺖْ * وَإِذَا اﳉَْـﺤِـﻴـﻢُ ﺳُـﻌﱢـﺮَتْ * وَإِذَا اﳉَْﻨﱠﺔُ أُزْﻟِﻔَﺖْ * ﻋَﻠِﻤَﺖْ
ﻧَﻔْﺲٌ ﻣﱠﺎ أَﺣْﻀَﺮَتْ ) ﺳﻮرة اﻟﺘﻜﻮﻳﺮ ,آﻳﺔ (14-8

וכאשר תישאל הבת אשר נקברה חיים ,בעוון מה המיתוה ,וכאשר
ייפתחו הגווילים ,ויקולף הרקיע ,ותולהט אש השאול ,וגן עדן יקורב —
אז תדע כל נפש מה ערך מעשיה )סורת האפלה ,פסוקים (14-8
מהא הופיעה בתוכנית טלוויזיה שמיועדת לצופים בגיל המעבר .קמטים כיסו את
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פניה ,קולה היה מלא צער ,והעצב גלוי לעין .היא סיפרה לצופים את אשר
החמיצה בחייה.
"נולדתי למשפחה מרובת ילדים מן המעמד הבינוני ,בת בכורה בעלת מום
קל שלא הפריע לי בחיים הרגילים או בלימודים אבל "...מהא השתתקה לרגע,
וניכר שהדמעות חונקות את גרונה .לאחר מכן המשיכה" ,הייתי תלמידה טובה,
אהבתי את בית–הספר ,האווירה והמורים .אבל כפי שציינתי קודם ,היו בבית
הרבה ילדים ובכיתה ד' אבא החליט להוציא אותי מבית–הספר ולהפסיק את
לימודי כדי שאעזור לאימא בעבודות הבית ובגידול האחים והאחיות שלי .הרי
אנו משפחה מרובת ילדים.
"קיבלתי את גורלי והסתפקתי במועט .כל היום עבדתי בבית ואחר הצהריים
נהגתי לשבת מול הטלוויזיה או לקרוא .ראיתי את בנות גילי הולכות לבית–הספר
ולחוגים במתנ"ס אבל לי היה אסור להתלונן או להתגונן ,רק לציית תמיד
להוראות הורי או אחי הזכרים".
מראיין :אבל כשגדלת והפכת לנערה שמחזרים אחריה ,אני מניח שהמצב השתנה.
מהא) :מסתכלת על המראיין בעצב( כך היה צריך להיות .אבל הייתי נכה
)מום קל מלידה( ,ואבי דחה את כל הצעירים שביקשו את ידי .הוא אמר
להם שאני נכה ואיני יכולה להקים משפחה ולטפל בה.
מראיין :ואמך ,איפה הייתה? למה לא תמכה בך?!
מהא :אינך יודע שבחברה שלנו הגבר הוא הקובע והמחליט וכל השאר
צריכים לציית לו ללא שום התנגדות?
מראיין :אז מה קרה?
מהא :ככה עברו השנים .האחים והאחיות שלי התחתנו כולם והקימו משפחות,
ולכל אחד ואחת מהם יש החיים הפרטיים שלהם .אני לעומתם נשארתי
עם הורי ,שירתי אותם וטיפלתי בהם עד שהלכו לעולמם .ואני) ...שוב
הפסיקה לדבר .ניכר שהיא מתקשה לדבר וגרונה חנוק( נשארתי בבית
לבדי .לא לגמרי לבדי משום שכאשר אחת מנשות אחי יולדת או חולה
אני חייבת לעזור ולדאוג לילדים שלה.
מראיין :מדוע החלטת לפתוח את הלב ולספר את מה שעבר עלייך?
מהא :משום שעכשיו אני דתייה ,שומרת מצוות וקוראת הרבה בקוראן .והנה
מצאתי שבסורת האפלה ,פסוקים  ,14-8כתוב" :וכאשר תישאל הבת
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אשר נקברה חיים ,בעוון מה המיתוה ] [...אז תדע כל נפש מה ערך
מעשיה" .אני מרגישה שברגע שאבא גזר עלי להפסיק את לימודי ,כלא
אותי בבית ומנע ממני להתחתן ,להקים משפחה ולנהל את חיי כמו
האחרים הוא גזר עלי גזר דין מוות ,קבר אותי חיים .הייתי רוצה שאבא
יהיה בחיים כדי שאוכל להתעמת אתו ולומר לו בגלוי" :אתה איש דתי,
מתפלל ומאמין בקוראן .היה עליך לנהוג בי כפי שציווה הקוראן .הרי
כתוב בסורת האפלה שאסור להרוג את הבת ללא אשמה .ואתה הרגת
אותי נפשית באותו הרגע שדחית את כל הבחורים שביקשו את ידי".
מראיין :איזה מסר את רוצה להעביר להורים שצופים בנו עכשיו?
מהא :האסלאם נתן זכות לזכר ולנקבה ,בריאים וחולים כאחד ,לחיות בכבוד.
לכל אחד הזכות להחליט כיצד הוא רוצה לנהל את חייו .אני מקווה
שהמסר הזה יגיע לכל המשפחות משום שאני לא מאחלת לשום בחורה
לעבור את החוויה שעברתי אני .אני סולחת להורי ומקווה שגם אלוהים
יסלח להם על מה שעוללו לי.
הסבר :אכן מדובר ברצח ,לא פיזי כי אם נפשי .אביה של מהא הפך אותה
למשרתת של המשפחה לטובתו ,לתועלתו ולתועלת המשפחה אבל לא לטובתה
שלה .הוא שלל ממנה את הזכות להיות ילדה ככל הילדות .ללכת לבית–הספר,
ללמוד ,לדעת ,לשחק עם חברותיה .הוא שלל ממנה את הילדת שנתן לה
אלוהים .תחת זאת הפך אותה למשרתת בביתה שלה .הוא השאיר אותה בתפקיד
המשרתת כל חייה ומנע ממנה להתחתן ,כנראה כדי שתמשיך לטפל בו ובאשתו.
לאחיה הזכרים הצעירים ממנה היה עליה לציית עוד בילדותה ,ובהמשך חייה
היא הפכה למשרתת של כל המשפחה ללא חיים אישיים וללא חיי משפחה
משלה .מהא נעשתה דתייה וחיפשה את האמת והצדק .והנה מצאה את הפסוק
הנכון בקוראן שאמנם מדבר על האיסור החמור לקבור את התינוקות הבנות
כשהן נולדות אבל הקוראן ברוחו אוסר גם לרצוח את הנפש לא רק את הגוף
ומחייב התנהגות מכבדת ושוויונית ביחס לבנות .נוכל להתנחם במקצת בכך
שאם מהא יכלה להביא כל כך יפה את סיפורה לידיעת הציבור הרי היא עצמה
חשה שעשתה מעשה חשוב ,שוב ,לא למען עצמה ,אלא למען הכלל ,אבל דומה
שהידיעה הזאת מנחמת קצת גם אותה .אומץ הלב של מהא שהעזה לספר את
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סיפורה ולא להתבייש הוא שנותן לנו את התחושה שהיא אישה חזקה שעברה
הרבה בחייה אבל יצאה מחושלת במידה מסוימת ולא מחוסלת.
 .36מה נאמר להורה שמביא לעולם ילדים רבים ללא כל תכנון ומחשבה?

وَإِذَا اﳌَْﻮْؤُودَةُ ﺳُـﺌِﻠَﺖْ * ﺑِﺄَيﱢ ذَﻧﺐٍ ﻗُـﺘِﻠَﺖْ * وَإِذَا اﻟﺼﱡـﺤُﻒُ ﻧُﺸِـﺮَتْ * وَإِذَا
اﻟﺴﱠـﻤَــﺎء ﻛُـﺸِﻄَﺖْ * وَإِذَا اﳉَْـﺤِـﻴـﻢُ ﺳُـﻌﱢـﺮَتْ * وَإِذَا اﳉَْﻨﱠﺔُ أُزْﻟِﻔَﺖْ * ﻋَﻠِﻤَﺖْ
ﻧَﻔْﺲٌ ﻣﱠﺎ أَﺣْﻀَﺮَتْ ) ﺳﻮرة اﻟﺘﻜﻮﻳﺮ ,آﻳﺔ (14-8

וכאשר תישאל הבת אשר נקברה חיים ,בעוון מה המיתוה ,וכאשר
ייפתחו הגווילים ,ויקולף הרקיע ,ותולהט אש השאול ,וגן עדן יקורב —
אז תדע כל נפש מה ערך מעשיה )סורת האפלה ,פסוקים (14-8
סחר ,תלמידת כיתה ט' ,היא ילדה יפה ומצטיינת בלימודיה .ואולם מאז כיתה ח'
חוזר אביה ואומר לה שהוא יאפשר לה ללמוד רק עד סוף כיתה ט' ולא יותר.
"אין טעם ללמוד ובשביל מה להתאמץ ,הרי בסוף את תתחתני ותשבי בבית",
הוא אומר לה" .וחוץ מזה ,עדיף שתעזרי לאמך עם שמונת הילדים הקטנים
שבבית במקום לבזבז זמן בבית–הספר" .ציוניה תמיד גבוהים אולם מעולם לא
שמעה מילה טובה על כך מהוריה .הם פשוט לא מתעניינים בלימודיה וחושבים
שחבל על המאמץ.
השנה ,בכיתה ט' ,הורע יחסם של הוריה משום שכמה בחורים ביקשו את
ידה .אביה החל ללחוץ עליה יותר ולומר לה שעליה להישאר בבית ולא ללכת
לבית–הספר" .לפחות תעזרי קצת לאמך לפני שתתחתני" ,הוא אומר לה .אבל
סחר בשלה ,לא מוותרת וממשיכה להתנגד לדברי אביה .היא נלחמת כדי
שיאפשר לה להמשיך בלימודיה ומבקשת ממנו "שלא יהרוס לה את החיים".
לאחרונה איים עליה אביה שאם תמשיך ללכת לבית–הספר הוא יסכים למי
שיבוא לבקש את ידה בלי לשאול את דעתה כלל .כשסחר לא יכולה לסבול את
המצב היא בורחת אל דודה כדי שיגן עליה ונשארת אצלו כמה ימים עד שאביה
נרגע .היא משתדלת לשמור על ציוניה הגבוהים אולם לאחרונה חשים המורים
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בשינוי שהיא עוברת .היא נעשתה נערה פחות שמחה ופחות פעילה וגם חלה
ירידה ניכרת בציוניה.
המורים פנו אל יועצת בית–הספר וזו הזמינה את האב לשיחה .היא הסבירה
לו ארוכות שמה שהוא עושה הורס את חייה של בתו משום שהוא אוסר עליה
ללמוד ורוצה לחתן אותה כשהיא עודנה קטנה ולא בשלה לכך" .הלימודים הם
סם החיים שיאפשר לבתך להשתלב בחברה ולהרגיש שהיא שווה" ,אמרה לו.
"אב שלא מאפשר לבתו ללמוד הרי הוא דומה למי שרוצח את נפשה .ופעם
נוספת הוא רוצח אותה בכך שהוא מחתן אותה כשהיא לא בשלה ואינו מקשיב
לדעתה ,משום שבכך הוא גוזל ממנה את ילדותה והופך אותה בעל כורחה
לאישה .והדבר הכי חשוב ,שמבחינתך כבר מאוחר קצת" ,הוסיפה ואמרה" ,הוא
לתכנן את המשפחה באופן שהילדים יוכלו לגדול ,להתפתח ולשמוח ולא יהפכו
להורים בעודם ילדים .שלילת הילדות מהילד ,זה רצח שלישי" .ואז פתחה את
ספר הקוראן והקריאה לו מסורת האפלה את פסוקים " :14-8וכאשר תישאל
הבת אשר נקברה חיים ,בעוון מה המיתוה ...אז תדע כל נפש מה ערך
מעשיה".
הסבר :הילדות היא תקופת התפתחות חשובה מאוד בחיי האדם .הילד או הילדה
יכולים לשחק עם חבריהם וללמוד מבלי שיוטלו עליהם מטלות של עולם
המבוגרים כמו פרנסה וגידול ילדים .מילדים רבים בעולם נגזלת הילדות .הם
נשלחים לעבודה בגיל צעיר מאוד וכופים עליהם נישואים .במקרים רבים אין
בכך הכרח .ההורים לא מוכנים לשאת באחריות המלאה לטיפול בילדים שהם
הביאו לעולם ורוצים שאת הנטל הזה יישאו גם הילדים ויעזרו בפרנסת המשפחה
ובטיפול בילדים הקטנים מהם .הורים חייבים לתכנן את המשפחה ואת מספר
הילדים שהם רוצים להביא לעולם באופן שיוכלו לתת לכל ילד את תשומת הלב
הרגשית והחומרית המגיעה לו .גם יש לזכור שבספר בראשית שאלו הוריה של
רבקה את בתם אם היא רוצה להינשא ליצחק ולא החליטו בשבילה .אין חדש
אפוא בכך שיש לכבד את הבת ולא לכפות עליה נישואים שאינה רוצה בהם.
יפה נהגה היועצת כשהסבירה לאב באמצעות פסוק כל כך חשוב בקוראן כיצד
עליו לכבד את בתו .ויפה נהגה היועצת שוב כשהסבירה לאב שעשיית ילדים
ללא כל תכנון ומחשבה כמוה כרצח הילד משום שבעתיד לא יוכלו ההורים
לספק לילד את כל צרכיו החומריים והנפשיים.
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 .37מה נאמר לאב שהכול מצפים ממנו שייוולד לו רק בן?

وَإِذَا ﺑُﺸﱢﺮَ أَﺣَﺪُﻫُﻢْ ﺑِﺎﻷُﻧﺜَﻰ ﻇَﻞﱠ وَﺟْـﻬُﻪُ ﻣُﺴْﻮَدّاً وَﻫُﻮَ ﻛَﻈِﻴﻢٌ * ﻳَﺘَﻮَارَى ﻣِﻦَ
اﻟْﻘَﻮْمِ ﻣِﻦ ﺳُـﻮءِ ﻣَﺎ ﺑُﺸﱢـﺮَ ﺑِﻪِ أَﻳُﻤْﺴِﻜُﻪُ ﻋَﻠَﻰ ﻫُﻮنٍ أَمْ ﻳَﺪُﺳﱡـﻪُ ﻓِﻲ اﻟﺘﱡﺮَابِ أَﻻَ
ﺳَﺎء ﻣَﺎ ﻳَﺤْﻜُﻤُﻮنَ ) ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ  ,آﻳﺔ (59-58

הן כל אימת שמתבשר איש מהם על )הולדת( נקבה ,קודרות פניו
ונפשו מרה עליו .אז יסתתר מפני האנשים מחמת הבשורה הרעה
שקיבל ,ויחכוך בדעתו האם ישאירה לחיות בחרפה ,או יטמנה בחול.
זה שיפוט מעוות! )סורת הדבורה ,פסוקים (59-58
חוסיין הוא אב לשלוש בנות חמודות :ראיה בת התשעֻ ,רוַאן בת השש וֻרוַיְִַדה
בת הארבע .מזה כשנה הוא מנסה לשכנע את אשתו ,אמל ,ללדת עוד תינוק
בתקווה שהפעם ייוולד בן .כבר נמאס לו שלא מתייחסים אליו במפגשים
המשפחתיים .לכולם קוראים "אבו "...חוץ ממנו .טוב שלא קוראים לו "אבו
ראיה" .אביו חוזר ואומר לו" ,נו ,תזיז את עצמך ותעשה ילד .למה אתה
מחכה?!" בלבו הוא רוצה לענות להם שהוא ניסה אבל לא יצא לו בן ויש לו
בנות חמודות ולו זה מספיק ...אבל זה נשאר בלב.
לאחר כמה חודשים נכנסה אשתו להיריון .מאז הוא מתפלל לאלוהים שזה
יהיה בן כדי שיוכל לסתום את הפה להרבה אנשים.
ואם תיוולד בת? מה ,הוא ינסה שוב? הוא לא מסוגל עוד ,לא נפשית וגם לא
כלכלית .ומה עם אשתו? גם כך היא חולה וכל היריון מסכן אותה .כמה עוד הוא
יכול לסכן את חייה?!
כך חשב חוסיין עד שהגיע מועד בדיקת האולטרא–סאונד שבה אפשר להבחין
במין העובר .בלילה הוא לא ישן ,לקח יום חופש מהעבודה .כל בני המשפחה
המורחבת הציעו לו את עזרתם באותו היום .בבדיקה אמרו לחוסיין שזו בת,
ושאשתו תעבור את ההיריון בשלום.
חוסיין הרגיש שהשמים נפלו .הוא אפילו לא שמח לשמע הבשורה שאשתו
תעבור את ההיריון בשלום .עכשיו כשהוא נוסע למפגש המשפחתי מחשבה אחת
בלבד ממלאת את ראשו :מה יגיד לבני משפחתו? איזו בושה!
251

הקוראן לחינוך הילד

כשנכנס התנפלה עליו כל המשפחה" :אנשאללה חיר"" ,אנשאללה בן".
"בטוח הפעם יש לך בן ,נכון ,חוסיין?!" אבל חוסיין לא הגיב ושתק...
ואז ענה בקול נמוך" ,בת".
אביו אמר "מה בת?! אבל אנחנו צריכים בן!" וחוסיין השיב לו שהעיקר
שאשתו תהיה בסדר" .אפשר להתחתן עם עוד אחת" ,המשיך אביו בשלו.
"תפסיק לחשוב על אשתך .אני במקומך הייתי מסתתר ולא יושב בחדר האורחים.
אבו מה? יקראו לך ...לך תעשה הפלה .מה אתה צריך עוד בת?!"
ואז ענה חוסיין" :הן כל אימת שמתבשר איש מהם על )הולדת( נקבה,
קודרות פניו ונפשו מרה עליו .אז יסתתר מפני האנשים מחמת הבשורה
הרעה שקיבל ,ויחכוך בדעתו האם ישאירה לחיות בחרפה ,או יטמנה בחול.
זה שיפוט מעוות".
הסבר :קשה לקנא בחוסיין ,קשה לקנא באשתו ובמיוחד קשה לקנא בתינוקת
הקטנה שזה אך נולדה לעולם .קשה לעמוד מול כל המשפחה .אבל אילו יכולנו
לאחל משהו לחוסיין היינו מאחלים לו שיהיה חזק דיו להתעלם מאותם בני
משפחה שמציקים לו ומענים את נפשו ואת נפש משפחתו בעניין שלא תלוי בו
כלל .והרי הקוראן אומר פעם ועוד פעם שיש להעניק יחס שווה לבנים לבנות
ושמין היילוד תלוי ברצונו של אלוהים .לא נותר לנו אלא לקוות שבני המשפחה
יוכלו לאהוב את התינוקת שנולדה ולהעניק לה חום כשם שהיו מעניקים לבן.
וגם לברך את חוסיין על שהעז להביא את דברי הקוראן בסוגיה חשובה זו .דומה
שאם היה יכול לעמוד מול בני משפחתו ולהביא להם את דבר הקוראן בעניין זה
הוא יוכל גם להיות אב חם ואוהב לבתו הקטנה.
 .38ילד שהוריו מזניחים אותו ,כיצד נעודדו להצליח?

وَإِذْ ﻗَــﺎلَ إِﺑْﺮَاﻫِـﻴﻢُ ﻷَِﺑِﻴ ـﻪِ وَﻗَ ـﻮْﻣِ ـﻪِ إِﻧﱠـﻨِﻲ ﺑَﺮَاء ﻣﱢ ـﻤﱠــﺎ ﺗَـﻌْ ـﺒُ ـﺪُونَ * إِﻻﱠ اﻟﱠﺬِي
ﻓَﻄَﺮَﻧِﻲ ﻓَﺈِﻧﱠﻪُ ﺳَﻴَﻬْﺪِﻳﻦِ )ﺳﻮرة اﻟﺰﺧﺮف ,آﻳﺔ (27-26

אברהם אמר לאביו ולבני עמו ,אין אני מחויב לאשר תעבדו ,כי אם
רק לאשר יצר אותי .הוא ינחני )סורת עיטורי הזהב ,פסוקים (27-26
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עאישה ,תלמידת כיתה י"א ,פנתה אל יועצת בית–הספר וסיפרה לה בבכי על
מצוקתה הרבה בבית .אביה נפטר לפני שנה וחצי והיא ואמה גרות לבדן משום
שאין לה עוד אחים ואחיות .אמה יוצאת מהבית מוקדם כל בוקר וחוזרת מאוחר
בלילה .היא אפילו לא יודעת מה עושה בתה" .היא בכלל לא רואה אותי ולא
שמה לב לצרכים שלי וכמה שאני מחכה לה וזקוקה לה" ,סיפרה עאישה .כשהיא
כבר בבית היא מדברת כל הזמן בטלפון .עאישה מחזיקה את הבית לבדה ועושה
את עבודות הבישול ,הניקיון וכיוצא באלה ומאוד קשה לה להשקיע בלימודים.
עכשיו עאישה עוצרת לרגע ומוחה את דמעותיה" .אני כל כך לבד שאני פשוט
מיואשת" ,היא אומרת .סיפורה של עאישה לא היה חדש ליועצת .היא כבר
שמעה אותו מהמחנכת של עאישה וידעה שאמנם אמה של עאישה מזניחה את
בתה ואת ביתה .היועצת פתחה את ספר הקוראן בסורת עיטורי הזהב והקריאה
לעאישה את פסוקים " :27-26אברהם אמר לאביו ולבני עמו ,אין אני מחויב
לאשר תעבדו ,כי אם רק לאשר יצר אותי .הוא ינחני"" .גורלך הוא כגורל
אברהם" ,הסבירה לה היועצת" .גם הוא היה צריך למצוא את דרכו בעצמו
ולסמוך על אלוהים .כן ,וכפי שאברהם הצליח תצליחי גם את משום שאת ילדה
חכמה וחרוצה ורוצה מאוד להצליח .ואני כאן כדי לעזור לך בכל בעיה" .זאת
הייתה הפעם הראשונה מזה זמן רב שעאישה חייכה.
הסבר :זהו גורלם של ילדים רבים שהוריהם מזניחים אותם ולא משקיעים
בגידולם .סיכוייהם של ילדים אלה להצליח בחברה קטנים בהרבה מאלה של
ילדים שהוריהם השקיעו בהם .ובכל זאת ,מפעם לפעם אנו עדים להפתעות .יפה
נהגה היועצת שהעניקה לעאישה הורה חדש ומיטיב — אלוהים .כך לפחות תהיה
לה דמות פנימית שתוכל לסמוך עליה ולהתנחם בה .יפה נהגה היועצת בשנייה
כשהציעה לעאישה את עזרתה השוטפת .היועצת יכולה לשמש לעאישה דמות
אם חלופית מיטיבה בניגוד לאמה שלה ,משימה חשובה ביותר להתפתחותה.
 .39כיצד תשכנע הבת את אביה שאין לקפח אותה לעומת אחיה?

ﻣَﻦْ ﻋَـﻤِﻞَ ﺻَــﺎﳊِـﺎً ﻣﱢﻦ ذَﻛَـﺮٍ أَوْ أُﻧﺜَﻰ وَﻫُﻮَ ﻣُـﺆْﻣِﻦٌ ﻓَـﻠَﻨُﺤْـﻴِـﻴَﻨﱠﻪُ ﺣَـﻴَــﺎةً ﻃَﻴﱢـﺒَـﺔً
وَﻟَﻨَﺠْﺰِﻳَﻨﱠﻬُﻢْ أَﺟْﺮَﻫُﻢ ﺑِﺄَﺣْﺴَﻦِ ﻣَﺎ ﻛَﺎﻧُﻮاْ ﻳَﻌْﻤَﻠُﻮنَ ) ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ  ,آﻳﺔ (97
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עושי הטוב ,זכר או נקבה ,ובלבם אמונה ,ניתן להם חיים טובים .לכל
אלה ניתן את שכרם על כל הטוב אשר עשו )סורת הדבורה ,פסוק
.(97
עלי ומנאל ,תלמידי כיתה ו' ,הם זוג תאומים ,בן ובת ,להורים מכפר מסורתי
בצפון .ההנהלה בבית–ספרם ערכה יום התרמה לחולי סרטן במסגרת מבצע
"הקש בדלת" .שני הילדים רצו מאוד להשתתף בהתרמה .והם ,כשאר הילדים,
התבקשו להביא אישור מהוריהם שהם מסכימים שילדיהם ישתתפו במבצע
ההתרמה.
עלי ומנאל רצו הביתה מלאי שמחה ותכננו כיצד יאספו כסף רב ככל האפשר
ממשפחות הכפר .להפתעתם אישר אביהם לעלי להשתתף בהתרמה וסירב לאשר
למנאל .כששאלה מנאל את אביה מדוע הוא מסרב לחתום על האישור השיב
שהיא בחורה והוא לא רוצה שהיא תסתובב בכפר .מנאל ניסתה ככל יכולתה
לשכנע את אביה בחשיבות המעשה ועד כמה הוא יכול להועיל לאחרים אבל
האב עמד בסירובו.
מנאל נכנסה לחדרה כשהיא בוכה ופנתה לקרוא בקוראן כהרגלה במצבים
כאלה .והנה" ,עושי הטוב ,זכר או נקבה ,ובלבם אמונה ,ניתן להם חיים
טובים .לכל אלה ניתן את שכרם על כל הטוב אשר עשו" .כך כתוב בסורת
הדבורה ,פסוק  .97היא רצה בשמחה אל אביה והקריאה לו את הפסוק" .הרי
אלוהים לא מקפח את שכרה של נערה ביחס לנער" ,אמרה" ,אז למה אתה עושה
זאת ,אבא?!" כששמע אביה את הפסוק התחרט על מה שעשה ,בירך את בתו
והרשה לה לעשות את מעשה הקדוש שהיא מתכונת לעשות.
הסבר :אכן ,הקוראן מעודד את ההורים להנהיג שוויון בין בניהם לבנותיהם ככל
האפשר .צדקה מנאל כשהראתה לאביה שאין הבדל בין שכרה של הבת לשכרו
של הבן ועל כן אין שום סיבה לקפח אותה לעומת אחיה .אם יזכור האב פסוק
זה תגדל מנאל להיות אישה חזקה ,שמאמינה ביכולתה ובכוחותיה ,אם טובה
לילדיה ואישה טובה לבעלה .אילו נשארה מנאל בבית היא הייתה עלולה לפתח
דימוי עצמי נמוך של מי שאינה יכולה לתרום לחברה ,דבר שאינו נכון על פי
יכולתה וכישוריה .ואכן ,טוב שמנאל פנתה לקוראן בשעת מצוקתה ועל כך
תבורך.
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 .40לצד מי צריך הילד לעמוד — לצד אבא או לצד אמא?

ﻳَﺎ أَﻳﱡـﻬَــﺎ اﻟﱠﺬِﻳـﻦَ آﻣَﻨُﻮاْ ﻛُ ــﻮﻧُﻮاْ ﻗَـ ـﻮﱠاﻣِﲔَ ﺑِﺎﻟْـﻘِ ـﺴْﻂِ ﺷُـ ـﻬَـ ـﺪَاء ﻟِﻠّﻪِ وَﻟَﻮْ ﻋَـﻠَﻰ
أَﻧﻔُ ـﺴِﻜُﻢْ أَوِ اﻟْﻮَاﻟِﺪَﻳْـﻦِ وَاﻷَﻗْـﺮَﺑِﲔَ إِن ﻳَـﻜُﻦْ ﻏَﻨِﻴًّــﺎ أَوْ ﻓَـﻘَ ـﻴ ـﺮًا ﻓَـﺎﻟـﻠّﻪُ أَوْﻟَﻰ
ﺑِﻬِﻤَﺎ ﻓَﻼَ ﺗَﺘﱠـﺒِﻌُﻮاْ اﻟْﻬَﻮَى أَن ﺗَﻌْﺪِﻟُﻮاْ وَإِن ﺗَﻠْﻮُواْ أَوْ ﺗُﻌْـﺮِﺿُﻮاْ ﻓَﺈِنﱠ اﻟﻠّﻪَ ﻛَﺎنَ
ﺑِﻤَﺎ ﺗَﻌْﻤَﻠُﻮنَ ﺧَﺒِﻴﺮًا ) ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ،آﻳﺔ (135

הוי המאמינים ,היו נוהגים בצדק והעידו בפני אלוהים ,ולו גם נגד
עצמכם או נגד ההורים וקרובי המשפחה .גם העשיר וגם העני,
אלוהים קרוב מכם אל שניהם .אל תנהו אחר משוגות הלב ,פן תיטו.
אם תסלפו או תימנעו מלהעיד ,הנה אלוהים מכיר את מעשיכם לפני
ולפנים )סורת הנשים ,פסוק (135
רים ,תלמידת כיתה י"ב ,אדיבה מנומסת ובעיקר מצטיינת בלימודיה .לאחד מימי
ההכנה הנערכים בבית–הספר לקראת בחינת הבגרות היא לא הגיעה .מחנך
הכיתה שאל את חברותיה של רים לפשר היעדרותה .חברותיה לא ידעו .הן רק
שמעו שיש סכסוך בין הוריה .המחנך התקשר לבית הוריה של רים לברר מה
שלומה ולשאול מדוע לא הגיעה ליום החשוב הזה .רים הרימה את הטלפון
והשיבה למחנך שהיא תוכל לשוב אל בית–הספר רק בעוד שבוע.
לאחר כשבוע שבה רים לכיתה בפנים עצובות ועיניים נפוחות .היא ביקשה
רשות מהמחנך ללכת ולשוחח עם היועצת.
רים :אבא ואימא רוצים להתגרש משום שאבא תמיד מתעלל באימא ונותן לה
מכות .אימא רוצה שאני אעיד בבית–המשפט ואספר מה שקורה בבית .אבל אבא
אוהב אותי ואומר לי שאם אעיד לטובת אימא אהרוס את הבית והמשפחה
תתפרק ,משום שבית–המשפט יזרוק את אבא מהבית וישאיר אותו בלי כלום.
אני מתלבטת ,מרגישה ממש משותקת ולא יודעת מה לעשות .אני צריכה את
עזרתך.
יועצת :תשמעי ,רים ,המצב שאת נמצאת בו הוא מבלבל וקשה .אבא ואימא,
שניהם חשובים לנו .אבל האמת חשובה משניהם כפי שציווה עלינו הקוראן.
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אנחנו חייבים לומר את האמת אף שהאמת לפעמים פוגעת באחרים ,משום
שלעתים קרובות דווקא אמירת האמת הכואבת חוסכת נזק הרבה יותר גדול
שעלול להיווצר בהמשך כשמסתירים את האמת.
עכשיו פתחה היועצת את ספר הקוראן המונח על שולחנה והקריאה לרים את
פסוק  135מסורת הנשים" :הוי המאמינים ,היו נוהגים בצדק והעידו בפני
אלוהים ,ולו גם נגד עצמכם או נגד ההורים וקרובי המשפחה .גם העשיר וגם
העני ,אלוהים קרוב מכם אל שניהם .אל תנהו אחר משוגות הלב ,פן תיטו.
אם תסלפו או תימנעו מלהעיד ,הנה אלוהים מכיר את מעשיכם לפני ולפנים".
רים :עכשיו הכול ברור והגיוני .במקום להיקרע בין הנאמנות לאבא לנאמנות
לאימא אהיה נאמנה לאמת .איזו הקלה!
הסבר :העזרה הגדולה שהעניק הקוראן לרים היא בכך שהוא הזכיר לה שנאמנותה
הראשונה צריכה להיות לא לאבא ולא לאימא אלא לעצמה ולאמת שלה .ואלוהים
כידוע הוא האמת .ואכן ,ילדים רבים נקרעים בין נאמנות לאב ובין נאמנות לאם
במצבים רבים וקשים .זוגות רבים מתגרשים בעולמנו ולא אחת נשארים הילדים
קרועים בין ההורים ,חשים שהם בוגדים באחד ואחר כך באחר .והנה בא
הקוראן ומזכיר לנו כל כך יפה ששכחנו את עצמנו ,לאמת שלנו עלינו להיות
נאמנים .יפה נהגה היועצת שפתרה לרים את מצוקתה בעזרת הפסוק המתאים מן
הקוראן.
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על חנופה ,רברבנות ועוד רגשות שליליים
 .1מה נאמר למי שהולך שבי אחר מקסמי שווא?

وَﻣِﻦَ اﻟﻨﱠﺎسِ ﻣَﻦ ﻳُﻌْﺠِﺒُﻚَ ﻗَﻮْﻟُﻪُ ﻓِﻲ اﳊَْﻴَـﺎةِ اﻟﺪﱡﻧْﻴَﺎ وَﻳُﺸْﻬِﺪُ اﻟﻠّﻪَ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﺎ ﻓِﻲ
ﻗَﻠْﺒِ ـﻪِ وَﻫُﻮَ أَﻟَﺪﱡ اﳋِْ ـﺼَـﺎم * وَإِذَا ﺗَﻮَﻟﱠﻰ ﺳَ ـﻌَﻰ ﻓِﻲ اﻷَرْضِ ﻟِـﻴُـﻔْ ـﺴِ ـﺪَ ﻓِ ـﻴِـﻬَــﺎ
وَﻳُﻬْـﻠِﻚَ اﳊَْ ـﺮْثَ وَاﻟـﻨﱠﺴْﻞَ وَاﻟـﻠّﻪُ ﻻَ ﻳُﺤِﺐﱡ اﻟـﻔَ ـﺴَ ــﺎدَ

) ﺳ ــﻮرة اﻟﺒـ ـﻘ ــﺮة ،آﻳﺔ

(205-204

יש אשר יקסימך אדם בדיבורו בעולם הזה ,בהעידו את אלוהים כי
פיו ולבו שווים ,ואולם הוא המר שביריבים .בפנותו עורף יחוש
לחמוס את הארץ ולהשחית כל יבול ופרי בטן .אלוהים אינו אוהב
חמס )סורת הפרה ,פסוקים (205-204
יום אחד נכנסה היועצת אל חדרו של מנהל בית–הספר ושאלה אותו אם יוכל
להקדיש לה כרבע שעה משום שהיא רוצה לדבר אתו" .כן ,בטח ,בבקשה
תיכנסי ונשמע מה בפיך" ,השיב לה המנהל .היועצת אמרה שהיא לא באה כדי
לשוחח על בעיות של תלמידים או על בעיות הנוגעות לכלל בית–הספר" .באתי
כדי לדבר אתך על עניין שקשור אליך" ,אמרה .המנהל היה מופתע" .אלי?!"
אמר" .אל תיבהל ,אני רוצה לדבר אתך על המורה לכימיה .אני רואה שהיא
מרשימה אותך ,אבל אני רוצה להגיד לך שניגשו אלי הרבה מורים ותלמידים
והתלוננו עליה ועל שיטת הלימוד שלה .אמרו לי שהיא מתנשאת ,לא עושה
כלום אבל מנסה להרשים את המנהל בכל מה שהיא עושה .כך שבכל פעם שהיא
רואה את המנהל היא מתחילה לעבוד ולעשות סדר בבית–הספר ,וכאשר המנהל
לא נמצא היא כל היום יושבת בחדר המורים ושותה קפה" .היועצת הוסיפה:
"אני מספרת לך את הדברים משום שאני רוצה להזהיר אותך מאנשים שמרשימים
יותר מדי כדי שתדע מי מבין המורים עובד באמת ומי אלו שאינם עובדים.
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לסיום הקריאה היועצת למנהל את פסוקים  205-204מסורת הפרה" :יש אשר
יקסימך אדם בדיבורו בעולם הזה ,בהעידו את אלוהים כי פיו ולבו שווים,
ואולם הוא המר שביריבים .בפנותו עורף יחוש לחמוס את הארץ ולהשחית
כל יבול ופרי בטן .אלוהים אינו אוהב חמס".
הסבר :כל אחד מאתנו פוגש באנשים מרשימים שהוא עלול ללכת שבי אחר
דבריהם .ברגעים אלו קשה לאדם לשמור על עצמו ולהיזהר .למשל ,כולנו נהנים
כשמחמיאים לנו אבל המילים האלה עשויות להיות דברי חנופה בלבד .לעתים
אדם יכול להקסים אותנו בהופעתו ,בכוחו או בכושר דיבורו .ייתכן שכך המצב
בנוגע למורה לכימיה ולמנהל .היא יודעת מה הוא רוצה לראות ומתחנפת אליו
אבל מאחורי גבו היא עושה דברים אחרים לגמרי .במקרה הזה הזכירה היועצת
למנהל שגם הקוראן מזהיר אותנו מן האנשים האלה ואלוהים אינו אוהב את
מעשיהם .כך מלמד הקוראן את האדם לסמוך על עצמו ולא ללכת שולל אחר
מקסם שווא.
 .2כיצד אפשר להתגבר על הקנאה?

وَﻻَ ﺗَﺘَـﻤَﻨﱠﻮْاْ ﻣَـﺎ ﻓَﻀﱠـﻞَ اﻟﻠّﻪُ ﺑِﻪِ ﺑَﻌْـﻀَﻜُﻢْ ﻋَﻠَﻰ ﺑَﻌْﺾٍ ﻟﱢﻠﺮﱢﺟَـﺎلِ ﻧَﺼِـﻴﺐٌ ﻣﱢـﻤﱠـﺎ
اﻛْـﺘَـﺴَﺒُـﻮاْ وَﻟِﻠﻨﱢـﺴَﺎء ﻧَﺼِـﻴﺐٌ ﻣﱢـﻤﱠـﺎ اﻛْـﺘَـﺴَـﺒْﻦَ وَاﺳْﺄَﻟُـﻮاْ اﻟﻠّﻪَ ﻣِﻦ ﻓَـﻀْﻠِﻪِ إِنﱠ اﻟﻠّﻪَ
ﻛَﺎنَ ﺑِﻜُﻞﱢ ﺷَﻲْءٍ ﻋَﻠِﻴﻤًﺎ ) ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ،آﻳﺔ (32

אל תחמדו את אשר רומם בו אלוהים כמה מכם מעל זולתם  .לכל איש
חלק כפי מעשיו ולכל אישה חלק כפי מעשיה ,ובקשו כי ירעיף אלוהים
מברכתו עליכם .אלוהים יודע כל דבר )סורת הנשים ,פסוק (32
סאלי ,תלמידת כיתה ג' ,תמיד שואלת את הוריה למה לחברה אחת יש בגדים
יפים משלה ,למה לחברה שנייה יש משחקים שלה אין ,ולמה חברה שלישית
לקחו למקום שאותה לא לקחו אליו .מה שהתחיל כקנאה הפך להרגל ,וכך
משיגה סאלי מהוריה דברים רבים ולא מפסיקה להתבונן בצלחת של האחרים
במקום בצלחתה שלה.
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הוריה של סאלי רוצים לעזור לבתם להתגבר על יצר הקנאה שהשתלט עליה
ומציק לה ולסביבתה .תחילה הם הסבירו לה שתמיד יהיה ילד שיש לו משהו
שלה אין והיא לא מקופחת .הם גם אמרו לה שלא ייתכן שיהיה לה יותר מלכולם
בכל תחום .אבל סאלי המשיכה להציק להם בקנאתה .בצר להם פנו ההורים אל
יועצת בית–הספר וזו ציטטה לסאלי מסורת הנשים את פסוק " :32אל תחמדו
את אשר רומם בו אלוהים כמה מכם מעל זולתם"" .כן ,סאלי" ,אמרה
היועצת" ,יש כאלה שיש להם יותר מאשר לך בתחומים מסוימים אבל אלוהים
ציווה עלינו שלא לקנא במי שיש לו יותר מאתנו ,משום שלקנאה אין סוף .תמיד
יהיו כאלה שיש להם יותר ממך כמו שיהיו גם כאלה שיהיה להם פחות ממך",
הוסיפה היועצת .וסאלי הקשיבה וחזרה ומלמלה" :אל תחמדו את אשר רומם
בו אלוהים כמה מכם מעל זולתם" ,כמבקשת לעכל את המילים.
הסבר :רגש הקנאה הוא רגש חזק והרסני לא רק אצל ילדים ,כי אם גם אצל
מבוגרים .כמה פעמים מקנא כל אחד מאתנו במי שיש לו יותר מאשר לנו? הרגש
הזה הוא טבעי אבל שומה עלינו לדעת להתגבר עליו ולא להניח לו .סאלי הילדה
לא מסוגלת להתגבר על הרגש הזה .היא מביטה בחברותיה וחשה מקופחת.
ילדים שיש להם תחושה בטוחה יותר בבית מקנאים פחות וילדים שאין להם
תחושת ביטחון בסיסית בבית נוטים לקנא יותר .על כן שומה עלינו לזכור שילד
שמאוד מקנא בסביבתו בעניינים למיניהם אומר לנו בדרכו שלו שהוא רוצה
שנעניק לו יותר ביטחון ותשומת לב משום שהוא חש שחסר לו משהו .כך לא
יצטרך לקנא .הקוראן נדרש לסוגיה זו והוא מצווה על האדם שלא לקנא במי
שיש לו יותר משום שזה רצון האלוהים .ואם זה רצון אלוהים לא נותר לסאלי
אלא לקבל זאת ולזכור שאלוהים גם רצה שלה יהיה יותר מאשר לכמה מחברותיה.
 .3מה דעתו של אלוהים על הרברבן?

وَاﻋْ ـﺒُـﺪُواْ اﻟﻠّـﻪَ وَﻻَ ﺗُﺸْـﺮِﻛُــﻮاْ ﺑِﻪِ ﺷَ ـﻴْـﺌًــﺎ وَﺑِﺎﻟْﻮَاﻟِﺪَﻳْـﻦِ إِﺣْـﺴَــﺎﻧًﺎ وَﺑِﺬِي اﻟْﻘُ ـﺮْﺑَﻰ
وَاﻟْﻴَـﺘَـﺎﻣَﻰ وَاﳌَْﺴَﺎﻛِﲔِ وَاﳉَْـﺎرِ ذِي اﻟْﻘُـﺮْﺑَﻰ وَاﳉَْـﺎرِ اﳉُْﻨُﺐِ وَاﻟﺼﱠـﺎﺣِﺐِ ﺑِﺎﳉَﻨﺐِ
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وَاﺑْﻦِ اﻟﺴﱠـﺒِــﻴﻞِ وَﻣَـﺎ ﻣَﻠَﻜَﺖْ أَﻳْـﻤَـﺎﻧُﻜُﻢْ إِنﱠ اﻟﻠّﻪَ ﻻَ ﻳُﺤِـﺐﱡ ﻣَﻦ ﻛَـﺎنَ ﻣُـﺨْ ـﺘَـﺎﻻً
ﻓَﺨُﻮرًا ) ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ،آﻳﺔ (36

עבדו את אלוהים ואל תצרפו לו כל שותף ,וגמלו חסד עם אביכם ועם
אמכם ועם קרובי משפחתכם ועם היתומים והנזקקים ועם השכן קרוב
המשפחה ועם השכן הזר ועם הרע אשר לצדכם ועם הלך בדרכים ועם
העבדים אשר בעלותכם .אלוהים אינו אוהב את היהיר והרברבן )סורת
הנשים ,פסוק (36

ג'מילה ,תלמידת כיתה ט' ,היא נערה יפה מאוד .המורים והתלמידים תמיד
אומרים שיש לה יופי מיוחד .אביה הוא אחד המורים המלמדים בבית–הספר.
בכיתתה לומדת גם סוכיינה ,נערה שמנה ולא מטופחת אבל חכמה ומנומסת
מאוד .באחד הימים ביקשה המורה לספורט מן התלמידות להתחלק לשתי קבוצות
כדי שיתחרו ביניהן במשחקי כדור .כשפנתה סוכיינה אל קבוצתה של ג'מילה
ורצתה להצטרף אמרה לה ג'מילה" :תלכי לקבוצה השנייה .אתך רק נפסיד .את
שמנה ואת בכלל לא בכושר" .סוכיינה לא היססה והשיבה" :מי את בכלל?"
ג'מילה השיבה" :אני יותר יפה ממך ואבי מורה בבית–הספר .אז תיזהרי לך!"
סוכיינה עזבה את השיעור בבכי ופנתה אל מחנכת הכיתה .המחנכת דיברה עם
סוכיינה על הדברים הכל כך יפים שיש בה ובאישיותה ואמרה לה שהיא לא
צריכה להתרגש או לפחד מג'מילה .ואז הזמינה מחנכת הכיתה את ג'מילה
להצטרף לשיחה .היא פתחה את ספר הקוראן והקריאה לשתיהן מתוך הספר:
"אלוהים אינו אוהב את היהיר והרברבן"" .מה הבנת מפסוק זה?" שאלה
היועצת את ג'מילה .זו השיבה בהכנעה שאלוהים מבקש שנכבד את האחר ונהיה
צנועים.
הסבר :מבוגרים רבים אוהבים להשוויץ ובוודאי כך גם ילדים רבים .כשהאחד
משוויץ ומספר לכולם כמה הוא טוב הוא בעצם אומר לאחרים כמה הם פחות
טובים ממנו ,ועל כן הוא עלול לפגוע בהם .נהוג לומר שמי שבאמת טוב לא
צריך להשוויץ משום שכולם יודעים זאת .ומי שמשוויץ ,לעתים קרובות הדבר
דווקא מעיד על היעדר ביטחון עצמי ולא על הימצאותו שאם לא כן ,לשם מה
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עליו להשוויץ?! הקוראן מחנך את האנשים להיות צנועים ,להתחשב באחר ולא
לפגוע בו .הקוראן אומר לג'מילה" :קיבלת במתנה מאלוהים את היופי שלך אבל
אלוהים יכול גם לתת לאחרים כל מיני מתנות וגם לקחת ממך מתנה זו ,וממליץ
לה להיות צנועה ולא לפגוע בחברותיה .ואכן ,אין כקוראן המחנך לצניעות
והתחשבות באחר ולעתים די בציטוט של פסוק אחד כדי לעזור לילד לרסן את
עצמו ולשוב ולהיות צנוע.
 .4מה נאמר לילד שזלזל ונכשל?
إِنﱠ اﻟﻠّﻪَ ﻻَ ﻳَﻈْـﻠِﻢُ اﻟﻨﱠﺎسَ ﺷَـﻴْ ـﺌـﺎً وَﻟَــﻜِﻦﱠ اﻟﻨﱠﺎسَ أَﻧﻔُ ـﺴَـﻬُﻢْ ﻳَﻈْﻠِـﻤُـﻮنَ ) ﺳﻮرة
ﻳﻮﻧﺲ ،آﻳﺔ (44

אלוהים לא יגרום לאנשים כל עוול ,כי רק לעצמם יגרמו האנשים
עוול )סורת יונה ,פסוק (44
נאדי ,תלמיד כיתה ח' ,חושב שחומר הלימודים הוא קל והוא אינו צריך לשקוד
על לימודיו .כשאמו מבקשת ממנו שיתכונן למבחן הוא משיב לה שהוא יכול
לקבל ציונים גבוהים מבלי להתאמץ משום שהחומר קל לו מאוד .לקראת סוף
השנה התערב נאדי עם חברו מוחמד שהוא לא ילמד למבחנים ובכל זאת יקבל
ציונים של יותר מ .90-מוחמד הזהיר אותו שהוא מסתכן ,אבל נאדי השיב:
"עזוב ,מי צריך ללמוד בכלל?"
נאדי ניגש למבחנים ללא שום הכנה .כשהמורה חילק את המבחנים לאחר
שבדק אותם הוא היה המום" .משהו לא בסדר ,אני חושב שיש טעות" ,אמר
לחברו .הוא ניגש אל מחנך הכיתה והוא כולו כועס" :מה קרה לך? מגיע לי ציון
נכשל???" המחנך השיב שזה בדיוק הציון שמגיע לו" .השנה כמעט לא עבדת",
הוסיף.
נאדי היה מאוד מדוכא ועצוב .מה ,אני באמת כל כך לא שווה? שאל את
עצמו .הוא פנה אל היועצת וסיפר לה שאלוהים לא אוהב אותו .היועצת הבינה
שהיא חייבת לעבוד עם נאדי ולהביא אותו לידי כך שיקבל אחריות על מעשיו
במקום להאשים את אלוהים .היא פתחה את הקוראן בסורת יונה ,פסוק ,44
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והקריאה לו" :אלוהים לא יגרום לאנשים כל עוול ,כי רק לעצמם יגרמו
האנשים עוול"" .מה דעתך על הפסוק הזה?" שאלה אותו .נאדי חשב לרגע
ולאחר מכן אמר" :כן ,אני גרמתי לעצמי את העוול הזה ולא אלוהים .אולי
אלוהים אוהב אותי ורוצה שאני אשקיע יותר בלימודי".
הסבר :מעניין המעבר המהיר של נאדי מזלזול בלימודים והרגשה שהוא עליון
על כולם לתחושה שהוא לא שווה כלום .מעברים כאלה קורים פעמים רבות
לילדים שתחילה מתנפחים אחר כך מתפוצצים; תחילה ממריאים ואחר כך
מתרסקים" .מי שלא מתנפח לא מתפוצץ" ,אוהבים הילדים לומר ובצדק .נאדי,
שנכשל ,כועס תחילה על המורה ,הוא אשם .אחר כך על אלוהים .העיקר שלא
לקבל אחריות על עצמו .וכאן בא הקוראן ומחזיר את האחריות לאדם עצמו
משום שזוהי הדרך היחידה שעשויה לגרום לו להשתפר .הקוראן אומר לנו שוב
ושוב שלא להשליך את האחריות שלנו על האחר משום שמזה לא יצמח כל טוב.
נכון שלא קל לשאת באחריות ולעתים זה קשה וכואב אולם דרך אחרת להתקדם
אין .רק מי שמקבל על עצמו את האחריות מנסה לתקן ולשפר ,אחרים אינם
מנסים ואינם מתקדמים.
 .5כיצד יש לקבל הצלחה וכישלון?

إِﻻﱠ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﺻَـﺒَﺮُواْ وَﻋَـﻤِﻠُﻮاْ اﻟﺼﱠﺎﳊَِـﺎتِ أُوْﻟَـﺌِﻚَ ﻟَﻬُﻢ ﻣﱠـﻐْﻔِـﺮَةٌ وَأَﺟْﺮٌ ﻛَـﺒِﻴـﺮٌ
) ﺳﻮرة ﻫﻮد ،آﻳﺔ (11

ואם נטעימו מחסדנו ותחלוף הצרה אשר פגעה בו ,מיד יגיד ,סרו
הרעות מעלי ,ויהיה עולץ ומתרברב .ואולם עזי הרוח והעושים את
הטוב ,להם שמורה מחילה ושכר גדול )סורת הוד ,פסוק (11
מוחמד החליט לשפר את ציוניו כשעלה לכיתה ז' .לפני כל מבחן בחשבון הוא
התכונן היטב ואכן ציוניו היו במגמת עלייה .92 ,89 ,80 ,75 :מוחמד היה מרוצה
מאוד ושכנע את עצמו שהוא כבר שולט בחומר ולא זקוק עוד לתרגול כפי
שעשה בתחילת השנה .לקראת סוף השנה קבע המורה מבחן מסכם והסביר
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לתלמידיו שהפעם נדרשת השקעה רצינית ואמתית כדי להצליח .אבל מוחמד
בשלו ,מאמין שהוא כבר שולט בחומר ובשבילו זו לא בעיה.
כשהוחזרו המבחנים היה מוחמד בהלם .הוא נכשל במבחן" .זה לא פייר ,אני
למדתי טוב" ,טען וביקש מן המורה מבחן חוזר .המורה הסכים לערוך למוחמד
ולעוד כמה תלמידים שנכשלו מבחן חוזר .הפעם למד מוחמד ברצינות .כשחולקו
שהמבחנים התברר שמוחמד נכשל שוב .הוא שקע בדיכאון ואמר" ,אלוהים
מתנקם בי  ,מה עשיתי לו?!"
מוחמד חזר למצב של חוסר ביטחון ,מצב שהיה שרוי בו בסוף כיתה ו' אבל
אז הצליח לצאת ממנו .הוא חשב שכעת עליו ללמוד את כל החומר מן ההתחלה
ולא ידע מה לעשות .בצר לו פנה אל היועצת החינוכית של בית–הספר .היועצת
שמה לה למטרה להחזיר למוחמד את הביטחון העצמי הטוב אבל לא את
הביטחון המופרז .היא עודדה אותו להמשיך ולתרגל את החשבון והסבירה לו
שלא כל מבחן משקף במדויק את מה שהשקענו" .קורה" ,אמרה לו" ,שאנו
לומדים למבחן ובכל זאת לא מצליחים בו .ואולם אם לא נלמד למבחן כמעט
בטוח שניכשל .למקרה שלך ,מוחמד ,מתאים הפסוק הקוראני מסורת הוד האומר:
'ואם נטעימו מחסדנו ותחלוף הצרה אשר פגעה בו ,מיד יגיד ,סרו הרעות
מעלי ,ויהיה עולץ ומתרברב .ואולם עזי הרוח והעושים את הטוב ,להם
שמורה מחילה ושכר גדול'"" .לא ,לא" ,השיב לה מוחמד" .למדתי משהו
מהמקרה הזה ומהיום גם אם אצליח לא אתרברב ולא אחשוב שזהו ואני לא
צריך יותר ללמוד .למדתי משהו חשוב בחיים .מהיום אהיה עם עזי הרוח
היודעים לעבוד ולהתאפק".
הסבר :כזה הוא אופיו של האדם .כשהצלחה רודפת הצלחה הוא עלול להתמלא
יהירות וביטחון ולשכוח את טעמם של כישלונות קודמים .הדבר נכון בתחומים
רבים ואנשים שהגיעו לתפקידים גבוהים לעתים אפילו לא מסוגלים להבין
קשיים של אחרים )למשל ,הורה שלא מבין את ילדיו או מורה שלא מבין את
קשיי תלמידיו( .האנשים האלה בעצם מתרחקים מעצמם ועתידים לנחול בזמן
כלשהו כישלון מוחץ .הם מתרחקים מאותם חלקים פחות בטוחים שיש לכל אדם
בתוך עצמו ,הם מכחישים את קיומם ועל כן עלולים ליפול .כזה הוא הסיפור של
מוחמד .עתה תפקידה של היועצת להחזיר לו את הביטחון העצמי המאוזן והנכון.
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הביטחון שיאמר לו שכדי להצליח יש לעבוד קשה ,שיודע שאין להיבהל מכישלונות
אבל גם אין ליפול במלכודת הרברבנות עקב הצלחות; מוחמד ,שיודע לשמור על
איזון בין הצלחה לכישלון ויודע ששניהם רובצים תמיד לפתחו .והנה בא
הקוראן ומלמד אותנו על שני סוגי אנשים המתייחסים להצלחה כל אחד באופן
אחר .האחד אינו שומר על עצמו ועל הפרופורציות והשני שומר עליהן יפה.
נקווה שמוחמד יימנה עם הסוג השני.
 .6מה נאמר לאדם שעזר לחברו ולא זכה להכרת תודה?

وَاﺻْﺒِﺮْ ﻓَﺈِنﱠ اﻟﻠّﻪَ ﻻَ ﻳُﻀِﻴﻊُ أَﺟْﺮَ

اﳌُْﺤْﺴِﻨِﲔَ ) ﺳﻮرة ﻫﻮد ،آﻳﺔ (115

עמוד בעוז רוח ,כי אלוהים לא יגרע משכר המיטיבים )סורת הוד ,פסוק
(115

עאישה היא תלמידת כיתה ה' בבית–הספר "השלום" .היא תלמידה מצטיינת
משום שכפי שכולם יודעים ,אחותה אמירה יושבת אִתה כל יום שעתיים ללא
הפסקה ומלמדת אותה .המשפחה משתייכת למעמד הנמוך.
באחד הימים שאלה המורה את עאישה" ,איך ייתכן שאת תלמידה מצטיינת
למרות כל הקשיים של הורייך?" עאישה השיבה שהכול בזכותה משום שהיא
משקיעה הרבה בלימודיה .המורה הכירה את אחותה של עאישה ,אמירה ,משום
שגם אותה לימדה בכיתה ה' .בגלל הקשיים הכלכליים של המשפחה נשרה
אמירה בהמשך לימודיה מבית–הספר והחלה לעבוד כדי לעזור להוריה לגדל את
אחיה ואחיותיה.
באחד הימים ביקרה אמירה את אחותה עאישה בבית–הספר ,ושם פגשה את
המורה של עאישה .אמירה שאלה את המורה על אחותה וסיפרה למורה את מה
שהיא חשבה שידוע לכולם ,שהיא עוזרת לעאישה כל יום כשעתיים .המורה
השיבה" ,כן ...כן ...ודאי ,היא מצטיינת בזכותך" .אמירה שאלה אם מישהו אמר
משהו אחר ,והמורה השיבה שעאישה אכן סיפרה לה כמה אמירה עוזרת לה.
המורה החליטה להזמין לשיחה את עאישה .בפתח השיחה אמרה לה שהיא
רוצה שתיתן במתנה לאחותה ,אמירה ,פסוק אחד מן הקוראן ,פסוק  115מסורת
הוד" :עמוד בעוז רוח ,כי אלוהים לא יגרע משכר המיטיבים" .עאישה הבינה
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שהמורה פגשה את אחותה אמירה בבית–הספר וביקשה סליחה על כך שניסתה
לגרוע משכר אחותה .ואז הציעה לה המורה גם להודות לאחותה על כל העזרה
שהיא מעניקה לה במשך השנים.
הסבר :החיים מלאי דוגמאות למצבים שבהם האחד עוזר לחברו ולא זוכה
להכרת תודה .לא כל אחד יכול לומר תודה .ההכרה בעזרה של האחר דורשת
מידה של בגרות וויתור על האשליה שהכול נעשה בזכות הפרט .כך רוצה
עאישה לספר לכולם שהיא מצטיינת בלימודים רק בזכות עצמה ולאחותה אין
חלק בעניין .האם יש כאן רברבנות כלשהי? ייתכן שכן .אבל הקוראן מצווה
עלינו לנהוג בצניעות ולומר את האמת ,במיוחד לנוכח העובדה שאחותה של
עאישה ויתרה על לימודיה שלה כדי לדאוג לאחיה ואחיותיה .כך שעאישה
מצליחה ממש בזכות הקורבן שהקריבה אחותה לטובת המשפחה.
 .7מה נאמר לילדה שמתביישת באביה?

وَﻗَـﻀَﻰ رَﺑﱡﻚَ أَﻻﱠ ﺗَﻌْـﺒُ ـﺪُواْ إِﻻﱠ إِﻳﱠﺎهُ وَﺑِﺎﻟْﻮَاﻟِﺪَﻳْﻦِ إِﺣْـﺴَـﺎﻧﺎً إِﻣﱠـﺎ ﻳَﺒْـﻠُﻐَﻦﱠ ﻋِﻨﺪَكَ
اﻟْﻜِﺒَﺮَ أَﺣَـﺪُﻫُﻤَﺎ أَوْ ﻛِﻼَﻫُﻤَـﺎ ﻓَﻼَ ﺗَﻘُﻞ ﻟﱠﻬُﻤَـﺎ أُفﱟ وَﻻَ ﺗَﻨْﻬَﺮْﻫُﻤَﺎ وَﻗُﻞ ﻟﱠﻬُـﻤَﺎ
ﻗَـ ـﻮْﻻً ﻛَـ ـﺮِﳝﺎً * وَاﺧْـ ـﻔِـﺾْ ﻟَﻬُـ ـﻤَ ــﺎ ﺟَـﻨَﺎحَ اﻟﺬﱡلﱢ ﻣِـﻦَ اﻟﺮﱠﺣْـ ـﻤَ ـ ـﺔِ وَﻗُﻞ رﱠبﱢ
ارْﺣَﻤْﻬُﻤَﺎ ﻛَﻤَﺎ رَﺑﱠﻴَﺎﻧِﻲ ﺻَﻐِﻴﺮاً )ﺳﻮرة اﻻﺳﺮاء  ,آﻳﺔ (24-23
ריבונך ציווה כי לא תעבדו בלתי אם אותו ,ותגמלו חסד עם אביכם
ועם אמכם ,ואם יגיעו לזקנה במחציתך — שניהם יחדיו או רק אחד
מהם — אל תגיד להם ,קצתי בכם ,ואל תגער בהם ,ודבר עמם בכבוד.
פרוש להם כנף של הכנעה ורחמים ,ואמור ,ריבוני ,רחם עליהם כדרך
שגידלוני מקטנות )סורת המסע הלילי ,פסוקים (24-23
מרים היא תלמידת כיתה ה' ואביה השרת בבית–הספר .בכל פעם שהיא רואה
אותו בבית–הספר היא מתביישת ואומרת לו" ,אוף ...מעצבן אותי שאתה אבא
שלי!" אביה חש מושפל משום שהיא מביישת אותו לפני כל התלמידים ועל כן
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הוא משתדל שלא להיפגש אִתה בבית–הספר .באחד הימים נכחה חברתה יסמין
כשמרים נתקלה באביה .היא הופתעה מאוד ואמרה למרים" ,כנראה לא שמעת
את מה שציווה אותנו אלוהים בסורת המסע הלילי ,פסוקים ' :24-23ריבונך
ציווה כי לא תעבדו בלתי אם אותו ,ותגמלו חסד עם אביכם ועם אמכם ,ואם
יגיעו לזקנה במחציתך — שניהם יחדיו או רק אחד מהם — אל תגיד להם,
קצתי בכם ,ואל תגער בהם ,ודבר עמם בכבוד .פרוש להם כנף של הכנעה
ורחמים ,ואמור ,ריבוני ,רחם עליהם כדרך שגידלוני מקטנות'"" .מרים",
הוסיפה חברתה" ,חשוב מאוד להיות חכמים בחיים אבל יותר חשוב לכבד את
ההורים .תראי ,אני חיה רק עם אמי ומקנאת בך ובאחרים שיש לכם שני הורים.
תשאלי את עצמך ,למה אבא שלי עובד כל יום מהבוקר עד הערב? למען מי? את
חייבת לעשות משהו למען אביך לפני שיהיה מאוחר".
הסבר :ילדים רבים בגילים שונים מתביישים בהוריהם .אם הם ילדי מהגרים
שהוריהם אינו מעורים בתרבות ואילו הילדים מדברים את שפת המקום באופן
שוטף ,אם הוריהם אינם משכילים וילדיהם משכילים מהם ,אם משלח ידם של
ההורים לא נחשב למכובד ועוד ועוד .לא חסרות סיבות שבעטיין יחושו ילדים
שהוריהם מביישים אותם .אבל הילד חייב לזכור שהוא עצמו לא היה מגיע
למקום שהוא נמצא בו ,המקום שבו הוא חש שהוא מעל ההורה ,ללא עזרת
ההורה .זאת ועוד ,פגיעה בהורה משולה מכל הבחינות לכריתת הענף שעליו
אתה יושב .ההורה הוא הקשר שלך עם עצמך ועם משפחתך ,וכידוע ,ללא עבר
גם אין עתיד .כך שמצוות כיבוד ההורים רווחת בכל התרבויות ויש לה סיבות
נפשיות עמוקות .אין זה אומר שההורה צודק בכול ,אין זה אומר שעל הילד
לציית להורה ציות מוחלט בכל גיל ובכל עניין .אבל הקוראן מדריך אותו תמיד
לגלות יחס של כבוד להורה.
 .8מה נאמר לאדם מנופח?

وَﻻَ ﺗَﻤْﺶِ ﻓِـﻲ اﻷَرْضِ ﻣَـﺮَﺣ ـﺎً إِﻧﱠﻚَ ﻟَـﻦ ﺗَﺨْ ـﺮِقَ اﻷَرْضَ وَﻟَﻦ ﺗَﺒْﻠُﻎَ اﳉِْ ـﺒَــﺎلَ
ﻃُﻮﻻً * ﻛُﻞﱡ ذَﻟِﻚَ ﻛَﺎنَ ﺳَﻴﱟﺌُﻪُ ﻋِﻨْﺪَ رَﺑﱢﻚَ ﻣَﻜْﺮُوﻫﺎً ) ﺳﻮرة اﻻﺳﺮاء  ,آﻳﺔ (38-37
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אל תעלוץ על פני הארץ; הן לא תוכל לבקע את הארץ ,ולא תגבה
קומתך כהרים .כל הרעות הללו נתעבות הן בעיני ריבונך )סורת המסע
הלילי ,פסוקים (38-37

יסמין ,תלמידת כיתה ז' ,לא הכינה שיעורים במתמטיקה כמה פעמים .המורה
שלחה מכתב להוריה ועדכנה אותם בנושא ואף הסבירה להם כיצד אי–הכנת
השיעורים פוגעת בהישגיה במקצוע.
למחרת ,בשעת ההפסקה ,הגיע אב אחד לבית–הספר ,החנה את המכונית מול
שער בית–הספר ,ירד מן האוטו וצעד בגאווה .עבר ליד שומר בית–הספר מבלי
להביט אליו ,ולא אמר שלום .השומר רק שמע את הקול הרם שואל" :איפה חדר
המנהל?" השומר הסביר לו וכיוון אותו .הוא הרים את ראשו ובקושי ממלמל
תודה ,לא הסתכל...
נכנס לבית–הספר ופנה היישר לחדר המנהל .פתח בלי הקדמות" .למה שלחתם
לי מכתב בנוגע לבתי? היא תלמידה מצטיינת ,ולא חסר לה כלום .איך המורה
ההיא שופטת אותה?! אני אעביר את הבת שלי לבית–ספר יוקרתי ,לא חסר לי
כסף ואני יכול לעשות זאת .אתם לא יודעים שמדובר בבת שלי?!" עכשיו סיפר
האב למנהל על העסקים שלו וכמה הוא מצליח בחיים.
המנהל הסביר לאב שכוונת המורה היא טובה ,לשתף את האב בתהליך
הלמידה של בתו ולקבל את עזרתו .ודאי שלא הייתה כוונה לומר שלבתו חסר
משהו או שהיא לא טובה" .אבל גם אם אנו הכי חזקים בעולם" ,המשיך המנהל,
"יש דברים שאנו מחויבים אליהם ומדובר ביחס טוב לאנשים ובחינוך טוב .אני
רוצה להקריא לך לשם כך את פסוקים  38-37מסורת המסע הלילי" .המנהל
פתח את ספר הקוראן והקריא לאב" :אל תעלוץ על פני הארץ; הן לא תוכל
לבקע את הארץ ,ולא תגבה קומתך כהרים .כל הרעות הללו נתעבות הן
בעיני ריבונך"" .אתה חייב להתייחס יפה אל המורה ואל אנשים בכלל" ,הסביר
לו המנהל באדיבות" .משום שהם עושים את עבודתם היטב ורוצים בטובת
התלמידים".
הסבר :אכן ,יש אבות שמעליב אותם להיות כמו כולם .אביה של יסמין דורש
לעצמו ולבתו מעמד מיוחד .הוא מסרב שיתייחסו אל בתו כמו אל כל תלמיד
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שאינו מכין את שיעוריו .אין ספק שהתייחסותו המתנשאת של אביה של יסמין
עלולה לפגוע בסובבים אותו .הוא גם מייחס כוונות רעות למורה בזמן שכוונותיה
טובות .יפה נהג המנהל שלא התרגש ולא נפגע מן האב .אילו נפגע ממנו וכעס
עליו לא היה יכול לעזור לו כפי שעשה .והנה בא הקוראן ומצווה עלינו שלא
להתנשא ,להישאר צנועים ,לא חשוב כמה רב כוחנו .בכך מעודד הקוראן שוב
את השוויון בין האנשים ,הפעם בתחום הרגשי.
 .9מה נאמר למי שחושש לספר פן יתנקמו בו?

ذَﻟِﻚَ وَﻣَﻦْ ﻋَـﺎﻗَـﺐَ ﺑِﻤِـﺜْﻞِ ﻣَـﺎ ﻋُــﻮﻗِﺐَ ﺑِﻪِ ﺛُﻢﱠ ﺑُﻐِﻲَ ﻋَﻠَـﻴْـﻪِ ﻟَﻴَﻨﺼُ ـﺮَﻧﱠﻪُ اﻟﻠﱠﻪُ إِنﱠ
اﻟﻠﱠﻪَ ﻟَﻌَﻔُﻮﱞ ﻏَﻔُﻮرٌ ) ﺳﻮرة اﳊﺞ ,آﻳﺔ (60
כך יהיה .וכל המשיב מידה כנגד מידה ,ואף על פי כן שבים ומתנכלים
לו ,יושיט לו אלוהים עזרה  .אלוהים נעתר וסולח )סורת העלייה לרגל,
פסוק (60

נוארה ,הלומדת בכיתה ה' ,היא התלמידה המצטיינת בכיתה .בשנה האחרונה
מחרימות אותה בנות הכיתה .הסיפור החל כשסמאח ביקשה ממנה שתיתן לה
להעתיק במבחן בחשבון ונוארה חששה מכך .עם תום המבחן ניגשה אליה סמאח
ואמרה לה שהיא שקרנית משום שהיא סירבה לתת לה להעתיק לא משום
שחששה ,אלא משום שרצתה להיות היחידה שתצליח במבחן .בדיוק אותו סיפור
חזר על עצמו במבחן במדעים .נוארה הסבירה לסמאח שהיא חוששת לתת לה
להעתיק וסאמח השיבה לה שהיא משקרת ועוד תצטער על מעשיה.
לאחר שהמקרה חזר על עצמו גם עם בנות אחרות החלו כולן להתרחק ממנה
עד שנשארה בודדה ללא חברות בכיתה .כשניסתה להתקרב אליהן ולהיות
במחיצתן הן דחו אותה .לאחרונה קרעו בנות הכיתה כמה ממחברותיה ,דרכו על
התיק שלה ואמרו שזה לא בכוונה ושברו את העיפרון שלה ,שוב ,לא בכוונה.
נוארה חשבה לספר למחנכת על כך אבל ידעה שאז יאשימו אותה שהיא מלשינה
והנקמה תהיה קשה עוד יותר .לאחרונה החלה לחוש סחרחורות וכאבי ראש
מרוב מחשבות .היא לא שיקרה להן ,אמרה לעצמה .היא באמת פחדה לתת להן
להעתיק .ולא אכפת לה אם יהיו עוד תלמידות מצטיינות כמוה בכיתה.
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נוארה החליטה לשתף את אמה ולספר לה מה קורה לה בכיתה .היא סיפרה
על ההתנכלויות והלעג וביקשה מאמה שתעביר אותה לבית–ספר אחר .אמה
חיבקה אותה ואמרה לה שלעבור לבית–ספר אחר זה לא פתרון אלא בריחה מן
הבעיה .הן ילכו יחד לשוחח עם המחנכת ואם הדבר לא יעזור הן ילכו אל
המנהל" .אבל הבנות יתנקמו בי" ,חששה נוארה'" .וכל המשיב מידה כנגד
מידה ,ואף על פי כן שבים ומתנכלים לו ,יושיט לו אלוהים עזרה' ,את
מכירה את הפסוק הזה?" שאלה אותה אמה .ונוארה ,שהייתה תלמידה מצטיינת,
השיבה לאמה ללא היסוס שזהו פסוק  60מסורת העלייה לרגל" .אם נשוחח עם
המחנכת על כך נשיב להן מידה כנגד מידה" ,המשיכה אמה" ,ואם הבנות יתנכלו
לך אלוהים יעזור לך".
ואכן ,נוארה ואמה שוחחו עם המחנכת .זו ייחדה שיעור שלם לשיחה כיתתית
על החרם הלא מוצדק שהטילו על נוארה .איך במקום להעריך אותה על היותה
תלמידה מצטיינת החברות מקנאות בה ומנסות לנצל אותה ולפגוע בה .גם
המחנכת השתמשה בפסוק "וכל המשיב מידה כנגד מידה ,ואף על פי כן
שבים ומתנכלים לו ,יושיט לו אלוהים עזרה" ,כדי להסביר לבנות שנוארה לא
הלשינה עליהן בכך שסיפרה את דבר החרם אלא השיבה להן מידה כנגד מידה
ולכן על כולן להתנצל כעת בפניה .המחנכת הוסיפה שהייתה שמחה עוד יותר
אם נוארה לא הייתה נותנת להעתיק לא משום הפחד שיתפסו אותה אלא משום
שהיא ישרה ויודעת שזהו מעשה שלא ייעשה .עם תום השיעור ,ניגשו הבנות
אחת–אחת אל נוארה וביקשו את סליחתה.
הסבר :נוארה אפילו לא השיבה לבנות מידה כנגד מידה ולא ניסתה לפגוע בהן
מתוך קנאה ונקמה כמו שרצו הן לעשות .היא פשוט רצתה להגן על עצמה.
הקוראן מעודד את האנשים להשיב מידה כנגד מידה ואומר לנו שאם מישהו
משיב לאחר כגמולו וההוא מנסה לשוב ולפגוע בו אלוהים יושיט עזרה לאיש
שהשיב מידה כנגד מידה .והרי הדבר כל כך הגיוני משום שמותר לאדם להגן על
עצמו .מדוע נוארה צריכה להפוך לקורבן?! יפה נהגה אמה שהרגיעה אותה
באמצעות משפט זה המתיר לנוארה להילחם את מלחמתה הצודקת ,ויפה נהגה
המחנכת שהסבירה לבנות את זכויותיה של נוארה ,שוב באמצעות אותו משפט
קוראני חשוב .אבל הקוראן מלמד אותנו עוד דבר חשוב :נוארה לא צריכה לפחד
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להשיב מידה כנגד מידה .היא לא צריכה לפחד מהבנות ועליה לספר מה הן
עושות לה ,לאמה ,למחנכת ולכל מי שיכול לעזור לה .משום שאם הן ירצו
להתנקם בה אלוהים ישמור עליה.
 .10מה נאמר לילד שמתנשא?

وَﻛَﻢْ أَﻫْﻠَﻜْﻨَﺎ ﻣِﻦ ﻗَـﺮْﻳَﺔٍ ﺑَﻄِﺮَتْ ﻣَـﻌِـﻴـﺸَﺘَـﻬَـﺎ ﻓَـﺘِﻠْﻚَ ﻣَـﺴَﺎﻛِـﻨُﻬُﻢْ ﻟَﻢْ ﺗُﺴْﻜَﻦ
ﻣﱢﻦ ﺑَﻌْﺪِﻫِﻢْ إِﻻﱠ ﻗَﻠِﻴﻼً وَﻛُﻨﱠﺎ ﻧَﺤْﻦُ اﻟْﻮَارِﺛِﲔَ )ﺳﻮرة اﻟﻘﺼﺺ ,آﻳﺔ (58
מה רבות הערים אשר השמדנו ,אשר בניהן היו מדושני עונג בשפע
מחייתם ,והנה שרידי משכנותיהם :כמעט ואין בהם יושב אחרי
כלותם ,והם היו לנו לירושה )סורת סיפור המעשה ,פסוק (58
אחמד ,תלמיד כיתה ד' ,מתגאה דרך קבע בפני בני כיתתו בכך שיש לו כל מיני
דברים יקרים שקונה לו אביו" .אבא שלי עשיר" ,הוא אומר להם ומראה להם
את בגדיו החדשים ואת נעליו המבריקות" .יש לנו בית מדהים ,לא כמו הבתים
שלכם" ,הוא מוסיף .לאחרונה החל לומר שהוא יכול לעשות בכיתה ככל העולה
על רוחו ושהוא טוב משאר התלמידים .יום אחד שמעה אותו המחנכת צוחק על
אחד הילדים שאביו עובד עבודה פיזית קשה ואומר לו" ,תראה את אבא שלי,
יש לו משרד מפואר והוא נותן לי כל שבוע מאה שקל כדי שאקנה מה שאני
רוצה .למה אבא שלך לא כמו אבא שלי?" אז הזמינה המחנכת את אחמד לשיחה.
היא פתחה את ספר הקוראן והקריאה לו את פסוק  58מסורת סיפור המעשה:
"מה רבות הערים אשר השמדנו ,אשר בניהן היו מדושני עונג בשפע
מחייתם ,והנה שרידי משכנותיהם :כמעט ואין בהם יושב אחרי כלותם ,והם
היו לנו לירושה" .היא הסבירה לאחמד שגם הוא מדושן עונג ואלוהים אם רק
ירצה יכול לקחת את כל אשר לו ולתת לחברו כפי שכבר עשה בעבר .כששמע
זאת אחמד הוא נבהל מאוד והחל לבכות .המורה הרגיעה אותו והסבירה לו
שהוא לא ידע ולכן אלוהים יסלח לו .אבל עכשיו ,אחרי שהסבירה לו ,עליו
לשנות את התנהגותו .ואכן ,מאותו היום הפסיק אחמד להתרברב בפני חבריו
וגם החל לבוא אל בית–הספר בבגדים צנועים יותר.
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הסבר :מי לא אוהב להשוויץ? ילדים וגם מבוגרים אוהבים למשוך תשומת לב
ולהרגיש שהם טובים מכולם .כזה הוא טבע האדם .ואולם הקוראן מלמד אותנו
שוב ושוב להיזהר מהתנשאות ומיוהרה .להימנע מאותה התנהגות המשדרת
לסביבה שאנו טובים מכולם .משום שהתנהגות כזו מעליבה את האחר ועל כן יש
בה חטא .הקוראן גם מספר לנו שהחיים הם גלגל ואותם אלה שהיה להם הכול,
בגלל חטאותיהם אלוהים העביר את אשר להם לאחרים .דומה ששום התערבות
טיפולית ושום הסבר לא היו יכולים להשתוות בעוצמתם לפסוק שציטטה המחנכת
מן הקוראן .ועל כן יפה עשתה.
 .11מה נאמר למי שיש לו רגשי נחיתות?
ﻛُﻞﱡ ﻧَﻔْﺲٍ ذَاﺋِﻘَﺔُ اﳌَْﻮْتِ ﺛُﻢﱠ إِﻟَﻴْﻨَﺎ ﺗُﺮْﺟَﻌُﻮنَ )ﺳﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت ,آﻳﺔ (57
סוף כל נפש לטעום את המוות ,ואז אלינו תוחזרו )סורת העכביש ,פסוק
(57

חסני ,תלמיד כיתה ט' ,פנה אל המחנכת וסיפר לה שהוא כל הזמן מרגיש שהוא
שונה משאר התלמידים בכיתה" .הם טובים ממני ומצליחים ממני ,יש לי רגשי
נחיתות" ,אמר לה .המחנכת שאלה אותו מדוע לדעתו הוא מרגיש כך .חסני
השיב לה שהוא בא ממשפחה ענייה" .אבי לא עובד בכלל ואמי עובדת בניקיון.
כולם מביטים עלי אחרת כי הם יודעים שאני עני .למשל ,לטיול האחרון לא
יצאתי משום שלא היה לי מאיפה לשלם .לכן יש לי רגשי נחיתות".
אז פתחה המחנכת את ספר הקוראן בסורת העכביש ,פסוק  ,57והקריאה
לחסני" :סוף כל נפש לטעום את המוות ,ואז אלינו תוחזרו" .היא הסבירה
לחסני שכולנו נמות בסוף ונחזור אל אלוהים ,גם העני וגם העשיר" .אצל
אלוהים כולנו שווים ,כך שאין לך מה לדאוג ואין לך גם שום סיבה להרגיש
שאתה פחות טוב מאחרים".
הסבר :חשוב מאוד לזכור שרגשי נחיתות אלה רגשות ולא עובדות .כלומר,
חסני מרגיש שהוא שווה פחות מאחרים אבל יכול לבוא מישהו ולהראות
לחסני איך הוא עולה על כל חבריו בנושאים ובתחומים מסוימים שהם חשובים
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מאוד .אולי דווקא בצניעותו ,אולי דווקא בכך שהוא עוזר להוריו בנושאים
למיניהם ועוד .אסור לבלבל רגשות עם עובדות .חסני חש רגשי נחיתות אבל
אין זה אומר שהוא באמת נחות .יש להסביר לו הבדל חשוב זה בין רגשות
לעובדות ,כדי שיבין שהרגשות האלה נמצאים בתוכו אבל מישהו אחר יכול
לראות זאת אחרת .הרבה ילדים עניים עלולים לחוש כחסני וכדאי להסביר להם
נושא זה .כמו כן ,יפה נהגה המחנכת שהשתמשה בקוראן כדי להסביר לחסני
שלא כך רואה אלוהים את הדברים .כולנו נמות בסוף ובעניין זה כולנו שווים
לפני אלוהים .גם זאת דרך יפה מאוד לעזור לנערים ונערות להתגבר על
ביישנות ועל רגשי נחיתות.
 .12מה נאמר למורה שלא מתחשבת בתלמידים ובהורים?

وَإِذَا ﺗُﺘْﻠَﻰ ﻋَﻠَﻴْـﻪِ آﻳَﺎﺗُﻨَﺎ وَﻟﱠﻰ ﻣُﺴْـﺘَﻜْﺒِﺮاً ﻛَـﺄَن ﻟﱠﻢْ ﻳَﺴْـﻤَﻌْﻬَـﺎ ﻛَﺄَنﱠ ﻓِﻲ أُذُﻧَـﻴْﻪِ
وَﻗْﺮاً ﻓَﺒَﺸﱢﺮْهُ ﺑِﻌَﺬَابٍ أَﻟِﻴﻢٍ ) ﺳﻮرة ﻟﻘﻤﺎن  ,آﻳﺔ (7

כאשר קוראים באוזניו את אותותינו ,יפנה עורף ויימלא שחץ ,כמו
מעולם לא שמעם ,וכמו כבדו שתי אוזניו משמוע .לפיכך בשר לו על
עונש כבד )סורת לקמאן ,פסוק (7
ועד ההורים בבית–הספר "השלום" פנה אל מנהל בית–הספר בנוגע לתלונות
שהגיעו מהורים רבים על המורה מרים .ההורים טענו שהיא מבזבזת את זמן
השיעור בשיחות בטלות וכשהיא כבר מלמדת היא מעבירה את החומר בצורה
לא מאורגנת .מעל הכול ,מציקה להורים העובדה שמרים היא מורה עצבנית,
חסרת סבלנות ,שנוהגת לצעוק על התלמידים בכל הזדמנות .זו הייתה עוד תלונה
בשרשרת תלונות של הורים באשר להתנהלותה של מרים.
מנהל בית–הספר הזמין את המורה מרים לשיחה .במהלך השיחה התעצבנה
מרים ואמרה למנהל שכל מה שההורים אומרים כלל לא מעניין אותה" .מה
שחשוב הוא העובדה שאני מעבירה את החומר על פי התוכנית" ,השיבה למנהל.
כשראה המנהל שמרים כלל לא נותנת את דעתה על תלונות ההורים אמר לה:
"כאשר קוראים באוזניו את אותותינו ,יפנה עורף ויימלא שחץ ,כמו מעולם
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לא שמעם ,וכמו כבדו שתי אוזניו משמוע .לפיכך בשר לו על עונש כבד".
הוא הודיע לה שהפעם החליט להעביר את תלונות ההורים אל המפקח של
משרד החינוך.
הסבר :כל אחד מאתנו פוגש בחייו אנשים שאין טעם לדבר אִתם .הם לא
מסוגלים להקשיב ולפעמים אינם רוצים להקשיב .הם מתעלמים מכל הנאמר
להם והתנהגותם אומרת "אני ואפסי עוד" .כזאת היא המורה מרים .יפה נהג
המנהל שמצא את הפסוק המתאים מן הקוראן המתאר אנשים כמותה .נראה
שמרים מתנשאת מאוד ומלאה שחץ כפי שאומר הפסוק .מדוע היא מתנשאת?
אולי דווקא מתוך חוסר ביטחון היא מתנהגת בשחצנות יתר .כולנו מכירים את
אלה שמנסים לפצות על תחושות חוסר ביטחון בהפגנת כוח .האמת היא שאנשים
כאלה זקוקים דווקא לחום ,תמיכה ועידוד אבל התנהגותם מזמינה את ההפך.
אנשים מתרחקים מהם וכועסים עליהם .פעמים רבות אנשים בסביבתה של מרים
עלולים להיבהל ממנה ולא לרצות להתעסק אִתה .במקרים אלה כל המערכת
מפסידה וכולם משלמים את המחיר .על כן ,אין בררה אלא להציב לה גבולות
ולעצור את התנהגותה בעזרת הסמכות המתאימה )במקרה זה המפקח( ,שאם לא
כן הילדים יהיו הקורבן.
 .13מה נאמר למי שמתגאה במעשיו במקום להתבייש בהם?

أَﻓَـﻤَﻦ زُﻳﱢﻦَ ﻟَﻪُ ﺳُـﻮءُ ﻋَﻤَﻠِﻪِ ﻓَـﺮَآهُ ﺣَـﺴَﻨﺎً ﻓَـﺈِنﱠ اﻟﻠﱠﻪَ ﻳُﻀِﻞﱡ ﻣَﻦ ﻳَﺸَـﺎءُ وَﻳَﻬْـﺪِي
ﻣَﻦ ﻳَﺸَـﺎءُ ﻓَﻠَﺎ ﺗَﺬْﻫَﺐْ ﻧَﻔْﺴُﻚَ ﻋَﻠَﻴْـﻬِﻢْ ﺣَﺴَـﺮَاتٍ إِنﱠ اﻟﻠﱠﻪَ ﻋَﻠِﻴﻢٌ ﺑِﻤَﺎ ﻳَﺼْـﻨَﻌُﻮنَ
) ﺳﻮرة ﻓﺎﻃﺮ  ,آﻳﺔ (8

היש תקווה למשתבח במעשיו הרעים והחושב אותם לטובים? אלוהים
יתעה את אשר יחפוץ ,וינחה את אשר יחפוץ .לכן אל תעגם נפשך
עליהם .כי יודע אלוהים את אשר יעשו )סורת היוצר ,פסוק (8
אמו של מניר מנסה להסביר למניר ,בנה הבכור ,שהוא נוהג באחיותיו הצעירות
באופן לא מקובל ולא מתאים" .אתה לא אחראי להן" ,אמרה לו פעמים רבות.
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"אתה לא יכול לדבר אליהן כך" ,אמרה לו שוב וגם" ,הן לא משרתות שלך",
אבל כלום לא עוזר .מניר ממשיך לצוות עליהן לשרתו ולהביא לו כל דבר
שהוא מבקש ואוסר עליהן לגעת בחפצים שלו .הוא פונה אליהן בגסות ,משתמש
במילים לא מקובלות ומנסה לשלוט בהן בתירוץ שאביו בעבודה במשך היום
ועל כן הוא הגבר בבית .לאחרונה גם החל לנהוג באמו באלימות מילולית
ופיזית.
מניר צועק וכועס על כל דבר ,מספרת אמו ,וחושב שהוא צודק בכל דבר
ועניין .לאחרונה החל לצעוק על אחיותיו שהעזו להתקרב אל חדרו .הוא מרשה
להן להתקרב אל החדר רק אם שלח אותן להביא לו משהו .הוא גם מעיר להן
על לבושן ואופן ישיבתן ועוד ועוד .אביו תומך במעשיו ואומר לו" ,כשאני לא
בבית אתה הגבר".
לאחרונה הזמינה המחנכת את הוריו של מניר לפגישה ובה התלוננה שמניר
מתנהג בבית–הספר באופן לא מקובל .הוא מעשן ,מציק לבחורות וגורם בעיות
רבות .וכשמעירים לו הוא עונה" ,אני יודע מה אני עושה" .לבסוף הוא הופנה
אל היועצת והיא הזמינה אותו לשיחה .היא פתחה את השיחה בפסוק  8מסורת
היוצר" :היש תקווה למשתבח במעשיו הרעים והחושב אותם לטובים?"
ודיברה אתו ארוכות על מעשיו בכיתה ובבית.
הסבר :בבתים לא מעטים שבהם יש בן בכור והאב לא נוכח הבן חש שתפקידו
להשגיח על כולם ובמיוחד על אחיותיו הצעירות .אבל לאמתו של דבר הוא עוד
ילד שניתן לו תפקיד כבד מכפי גילו .על כן הוא עלול ,כמו מניר ,להתנפח
ולחשוב שהכול מותר לו .הוא עלול לרדות באחיותיו ולהתנהג אליהן בגסות
בהיותו משוכנע שכך מצפה ממנו אביו להתנהג .במקרים אלה כדאי מאוד
שהמחנך או היועץ ישוחחו גם עם האב ויסבירו לו את הנזק שגורם בנו לכל
המשפחה .גם לאם תפקיד חשוב ,למנוע מבנה להשתלט עליה ועל הבית .עליה
לזכור שהוא עדיין ילד והיא בכל זאת אמא ויש לה הרבה יותר ידע וניסיון ממנו.
מניר עצמו עלול לשלם על התנהגותו המנופחת בחרדות רבות .זהו גורלם של
נערים רבים שמתנהגים כגדולים ללא כל כיסוי .הם ערים לכך שהתנהגותם היא
הצגה ומתמלאים פחדים וחששות .יפה נהגה היועצת שפתחה את השיחה בפסוק
הקוראני החשוב המעביר למניר את המסר שהוא אפילו לא מבין כמה הוא
טועה בהתנהגותו.
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 .14מה נאמר למי שקופץ את ידו ולא תורם לזולת?

إِنﱠ ﻫَﺬَا ﻟَﺮِزْﻗُﻨَﺎ ﻣَﺎ ﻟَﻪُ ﻣِﻦ ﻧﱠﻔَﺎدٍ ) ﺳﻮرة ص  ,آﻳﺔ (54
וזו הפרנסה אשר נשלח .היא לא תאזל )סורת צ ,.פסוק (54

סמיר הוא הורה צעיר לשתי בנות .הבכורה לומדת בכיתה א' והצעירה בגן .הוא
נוהג לפקוד מפעם לפעם את בית–הספר ואת הגן ולשאול על בנותיו ,מתעניין
במה שעובר עליהן ומקשיב לעצותיהן של המורה והגננת.
יום אחד הוזמן סמיר לאספת הורים בגן של בתו הצעירה .הוא התייצב
ראשון מבין כל ההורים .במהלך הפגישה הסבירה הגננת שיש קשיי תקציב
ניכרים ואין באפשרותה לקנות צעצועים ומשחקים חדשים לילדי הגן .על כן היא
מבקשת מן ההורים לתרום ,כל אחד לפי יכולתו .היא ביקשה שלושה הורים
מתנדבים שיעזרו לה באיסוף התרומות ובקניות .סמיר התנדב מיד וכדי להוכיח
את נכונותו לעזרה ולתרומה מיהר להכריז על תרומתו הנכבדה לילדי הגן.
לאחר כשבוע הוזמן סמיר לפגישה בכיתתה של בתו הבכורה .המורה ביקשה
מן ההורים לתרום לחדר המחשב שהם רוצים להקים .סמיר לא היסס גם הפעם
והיה הראשון שהתנדב לתרום .לפני שהתפזרו כולם פנה אחד ההורים אל סמיר
ואמר לו" :ראיתי אותך בפגישה בגן ,בני לומד שם ,והיום הגעתי לכאן משום
שבתי לומדת בכיתה הזאת .אני יודע שאתה אדם עובד ולא איש עשיר ,איך אתה
תורם סכומים כאלה בלי לחשוב? בבתי–הספר ובגנים תמיד חסר כסף ואתה לא
חייב להיענות לבקשות תמיד .חשוב פעמיים לפני שאתה תורם .ואם אתה כבר
תורם ,תן סכום קטן ,הרי אוספים מכולם."...
סמיר הופתע .הוא הכיר את האיש מכפרו ,איש עסקים אמיד .הוא הביט בו
ולא האמין .אחר כך השיב" :אני תורם למען הילדים שלי וגם למען הילדים
שלך .חשוב לי שהם יקבלו הכול ,ואם אני ואתה לא ניתן לילדינו מי ייתן להם?
ותאמין לי שהתרומה הסמלית שאנו נותנים לא תרושש אותנו .אתה מכיר את
פסוק  54מסורת צ' :.וזו הפרנסה אשר נשלח .היא לא תאזל'"  .האיש הקשיב
לדברי סמיר בשתיקה ואחר פנה לדרכו.
לאחר כחודש הוזמנו ההורים לעוד פגישה בגן .סמיר הקדים לבוא אבל
הפעם הוא לא היה הראשון .היה שם האיש האמיד שאתו שוחח בפגישה
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הקודמת בבית–הספר .סמיר הביט סביבו וראה שבגן יש ציוד חדש והילדים
משחקים בו בהנאה ובשמחה .לאחר מכן הגיעו כל ההורים והגננת פתחה
והסבירה כמה תרומות היו ומה נקנה בכסף .לבסוף ציינה הגננת את שם האיש
האמיד בגין תרומתו הנדיבה .לפני שהתפזרו כולם ניגש אותו האיש אל סמיר
ואמר לו" :גם לך מגיעה תודה ,אתה תרמת לי הרבה ,ואני תורם ממה שתרמת
לי" .סמיר השיב לו" ,וזו הפרנסה אשר נשלח .היא לא תאזל" ,חייך והמשיך
לדרכו.
הסבר :סמיר הוא אב שמשקיע בגידול בנותיו ובטיפוחן ועל כך מגיעה לו
הברכה .הוא מתעניין במה שקורה להן בגן ובבית–ספר ,הוא מעורב ופעיל
בחייהן ,ובנותיו מרוויחות הרבה מאבא שכמותו .וחוץ מזה ,הוא גם מוכן לתרום
מזמנו ומכספו לטובת הכלל .לא רק שהוא עוזר בכך לשאר ילדי הגן ובית–הספר,
אלא שבנותיו מרוויחות בפעם השנייה .גם הן לומדות לתת לאחר ולא רק לדאוג
לעצמן ,גם הן ילמדו שמה שאתה נותן לאחר בסופו של דבר חוזר אליך ,גם
בהרגשה טובה וגם בעוד דרכים עקיפות .כזו היא הנתינה .מהיכן שואב סמיר את
הכוחות שיש לו לתת לאחרים ללא חשש? דומה שמנחה אותו הפסוק הקוראני
החשוב שכשהוא עושה מעשה טוב אלוהים ידאג לו .יפה נהג סמיר שהודרך על
ידי פסוק זה ולימד אותו לאיש האמיד.
 .15מה נאמר לנערה שמשפילה את בני כיתתה?

ﻓَﺈِذَا ﻣَﺲﱠ اﻹِْﻧﺴَـﺎنَ ﺿُﺮﱞ دَﻋَﺎﻧَﺎ ﺛُﻢﱠ إِذَا ﺧَـﻮﱠﻟْﻨَﺎهُ ﻧِﻌْﻤَـﺔً ﻣﱢﻨﱠﺎ ﻗَﺎلَ إِﻧﱠﻤَﺎ أُوﺗِﻴـﺘُﻪُ
ﻋَﻠَﻰ ﻋِﻠْﻢٍ ﺑَﻞْ ﻫِﻲَ ﻓِﺘْﻨَﺔٌ وَﻟَﻜِﻦﱠ أَﻛْﺜَﺮَﻫُﻢْ ﻻَ ﻳَﻌْﻠَﻤُﻮنَ ) ﺳﻮرة اﻟﺰﻣﺮ  ,آﻳﺔ (49

לעת צרה ,אלינו יפנה האדם בתפילה ,ואולם אך נגמול עמו חסד,
יגיד ,השגתי זאת בכוח תבונתי .אך לא! רק ניסיון הוא ,ואולם
מרביתם אינם יודעים )סורת החבורות ,פסוק (49
רשא ,הלומדת בכיתה ו' ,היא תלמידה מצטיינת ובת למשפחה עשירה וכל
משאלותיה מתגשמות .רשא אינה ילדה צנועה ,היא מתרברבת לא מעט בכל מה
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שיש לה ומתחברת רק לאותם תלמידים שבאים ממשפחות עשירות .עם שאר
התלמידים היא פשוט לא מדברת ואם היא מחליפה אִתם כמה מילים היא תמיד
פונה אליהם בהתנשאות .יום אחד נכחה המחנכת בשיחה של רשא עם אחת
התלמידות .המחנכת הזדעזעה כשראתה כיצד הביכה והשפילה רשא את חברתה
והזמינה אותה לשיחה דחופה .אם לא אטפל בנושא מיד המצב יחמיר ,אמרה
לעצמה .המחנכת שאלה את רשא מדוע דיברה כך עם חברתה .רשא השיבה לה:
"מי היא בכלל שתדבר אתי? אני ממשפחה ידועה והיא ממשפחה בלי שם .אין
שום קשר בין המשפחות שלנו ולכן היא בכלל לא הייתה צריכה לפנות אלי".
המחנכת הקשיבה לרשא בשקט עד שסיימה את דבריה .ואז פתחה את ספר
הקוראן בסורת החבורות ,פסוק  ,49והקריאה לה" :לעת צרה ,אלינו יפנה
האדם בתפילה ,ואולם אך נגמול עמו חסד ,יגיד ,השגתי זאת בכוח תבונתי.
אך לא! רק ניסיון הוא ,ואולם מרביתם אינם יודעים" .רשא החלה לבכות.
כששאלה אותה המחנכת מדוע היא בוכה השיבה לה רשא שהבינה את הפסוק,
ובאותו רגע נשבעה שמעתה תנהג באחרים בכבוד.
הסבר :מדוע מתנהגת רשא כך? אולי הוריה חינכו אותה להתנשא ,אולי היא
חסרת ביטחון וההתנהגות השחצנית הזאת היא פיצוי לתחושות חוסר הביטחון
שהיא חשה ,אולי היא מחכה בסתר לבה שמישהו יעיר לה ואולי כל אלה גם
יחד .ואכן ,בכיתת הלימוד נפגשים ילדים שבאים מכל מיני משפחות ותפקיד
המחנך לעזור להם לנהוג בכבוד ובשוויון איש ברעהו .יפה נהגה המחנכת
שהגיבה מיד למצב ולא חיכתה וכן השתמשה בספר הקוראן כדי להעביר לרשא
את המסר .פסוק חשוב זה מן הקוראן מדבר על כך שהאדם ,טבעו לחוש
שההצלחות שלו הן בזכותו ולשכוח את כל מי שעזר לו להשיג אותן .ואם אך
ייכשל מיד ייזכר לבקש עזרה מאלוהים .הפסוק השפיע על רשא עמוקות .היא
הבינה שההצלחה שלה ושל משפחתה תלויה בחסדי שמים וכדאי לה לנהוג ביתר
צניעות .נקווה שאכן כך תנהג מעתה ואילך.
 .16מה נאמר למי שמקנא ולא יכול להתגבר על רגשותיו?

ﻻَ ﺗَﻤُ ـﺪﱠنﱠ ﻋَ ـﻴْﻨَﻴْﻚَ إِﻟَﻰ ﻣَــﺎ ﻣَ ـﺘﱠ ـﻌْﻨَﺎ ﺑِﻪِ أَزْوَاﺟ ـﺎً ﻣﱢﻨْـﻬُﻢْ وَﻻَ ﺗَﺤْ ـﺰَنْ ﻋَﻠَﻴْ ـﻬِﻢْ
وَاﺧْﻔِﺾْ ﺟَﻨَﺎﺣَﻚَ ﻟِﻠْﻤُﺆْﻣِﻨِﲔَ ) ﺳﻮرة اﳊﺠﺮ  ,آﻳﺔ (88
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על כן אל תישא עיניך אל התענוגות אשר פינקנו בהם את האחרים
למיניהם ,ואל תצטער בעטיים ,והכנס את המאמינים תחת כנפיך
)סורת אלחג'ר ,פסוק (88

מנא וסוהא הן שתי גיסות .בכל פעם שאחת קונה משהו לעצמה או לביתה
השנייה משגעת את בעלה עד שהוא הולך וקונה לה את אותו הדבר .שני
הבעלים התעייפו מן ההתנהגות הזאת והחליטו לשים קץ לכל זה .הם עזבו את
בתיהם ואת נשותיהם וחזרו לגור בבית הוריהם.
הנשים התקשרו אל הבעלים אבל הם לא ענו .ואז התקשרו הנשים אל
הוריהן וביקשו שיעזרו להן בעניין הבעלים .הוריהן של הגיסות הלכו לפגוש את
הבעלים בבית הוריהם .הם ישבו אִתם ושוחחו ,והבעלים סיפרו להם כיצד
מתנהגות בנותיהם וכיצד הן הופכות את חייהם לגיהינום" .כל מה שמעניין אותן
הוא שהאחת לא תקנה יותר מהשנייה" ,הסבירו להורים" .אין ביכולתנו למלא
את כל בקשותיהן .אנו לא רוצים לגרש אותן משום שאנו אוהבים אותן ואת
הילדים .אבל הן לא מכבדות אותנו בגלל הקנאה הנוראה שלהן זו בזו ועל כן
כולנו סובלים".
ההורים הבינו את מה שקרה .הם שבו אל בנותיהן והבהירו להן שכך לא
מתנהגים .הם פתחו את ספר הקוראן בסורת אלחג'ר והקריאו לבנותיהן את
פסוק " :88על כן אל תישא עיניך אל התענוגות אשר פינקנו בהם את
האחרים למיניהם ,ואל תצטער בעטיים ,והכנס את המאמינים תחת כנפיך".
ואז הבטיחו הגיסות שלא יוסיפו להתנהג כך.
הסבר :הקנאה היא ללא ספק רגש חזק מאוד הגורם לאדם לראות מה יש לרעהו
ולחוש שהוא מקופח .הגיסות ,שהסתפחו למשפחת בעליהן ,מוצאות את עצמן
קרובות זו לזו ושותפות למשפחה המורחבת .מובן שאפשר לבקש מהן שכל אחת
תביט בצלחתה היא ותתעסק בענייניה ולא בענייני גיסתה .אבל הדבר אינו קל
לכל בן חברה קולקטיבית שהורגל לחיות בקבוצה שבה קיימת השוואה מתמדת
לאחר .כיצד אפשר אפוא לעזור לגיסות להביס את הקנאה המקננת בתוכן
ועלולה להרוס את משפחותיהן? כאן בא לעזרתנו הקוראן ומצווה עלינו שלא
לקנא ולא להצטער על מה שאין לנו ,אלא לשמוח בחלקנו.
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 .17מה נאמר למי שהגיע למעמד רם ושכח שגם הוא היה פעם נזקק?

ﻓَﺄَﻣﱠﺎ ﻋَﺎدٌ ﻓَﺎﺳْﺘَﻜْﺒَﺮُوا ﻓِﻲ اﻷَْرْضِ ﺑِﻐَﻴْﺮِ اﳊَْﻖﱢ وَﻗَﺎﻟُﻮا ﻣَﻦْ أَﺷَﺪﱡ ﻣِﻨﱠﺎ ﻗُﻮﱠةً أَوَﻟَﻢْ
ﻳَﺮَوْا أَنﱠ اﻟﻠﱠﻪَ اﻟﱠﺬِي ﺧَﻠَﻘَـﻬُﻢْ ﻫُﻮَ أَﺷَﺪﱡ ﻣِﻨْﻬُـﻢْ ﻗُﻮﱠةً وَﻛَـﺎﻧُﻮا ﺑِﺂﻳَﺎﺗِﻨَﺎ ﻳَﺠْﺤَـﺪُونَ
) ﺳﻮرة ﻓﺼﻠﺖ  ,آﻳﺔ (15

אשר לבני עאד ,הם מלאו שחץ בארץ בלא צדק ,ואמרו ,אין חזק
מאתנו .הלא ראו כי אלוהים אשר ברא אותם חזק מהם? הם התכחשו
לאותותינו )סורת המוצגים אחד אחד ,פסוק (15
יסמין ,מנהלת בית–ספר ,היא חזקה ואכזרית ורוצה לשלוט בכולם ,מקשיבה רק
לעצמה ולא מכבדת איש .יום אחד ניגשה אליה נור ,אחת המורות ,וביקשה
ממנה תוספת שעות .מצבה של נור ,שמלמדת רק עשרים שעות ,קשה .היא
המפרנסת היחידה במשפחתה משום שבעלה מובטל ולאחרונה קנתה מכונית
חדשה.
מנהלת :תשמעי ,נור ,אני לא יכולה לתת לך שעות.
נור :אבל שמעתי שאת נותנת למורה של כיתה א' שעות .למה לה מגיע ולי
לא? אני זקוקה לכסף הזה מאוד.
מנהלת :אני חופשייה לחלק את השעות כרצוני.
נור :זה לא הוגן .גם לי מגיע .אני מורה טובה שעובדת קשה מאוד .את רואה
איך אני עובדת.
מנהלת :לא מעניין אותי.
נור יצאה מחדר המנהלת בפנים נפולות .היא הלכה במסדרון ופגשה את
היועצת.
יועצת :האם אני יכולה לעזור לך ,נור?
נור :לא ,הכול בסדר.
יועצת :תשמעי ,הדלת שלי תמיד פתוחה ,אם את רוצה.
נור :קשה .קשה ,אני לא יכולה ,לא יכולה.
היועצת הזמינה את נור לטייל קצת בחוץ.
יועצת :מה דעתך ,נור ,שנשב בבית–הקפה הקרוב?
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נור:

בסדר ,אני רוצה לצאת .אם לא אצא אני אמות .אני מרגישה שאני נחנקת
כאן.

נור והיועצת ישבו בבית–הקפה.
נור :אני רוצה שתשמרי בסוד את כל מה שאומר לך .אינני רוצה שאיש ידע.
יועצת :גם אם לא היית אומרת לי זה ברור.
נור :המנהלת לא רוצה לתת לי שעות אפילו שמגיע לי .היא נורא אכזרית
ואני לא יכולה יותר .מה לעשות?
יועצת :אם את בטוחה שמגיע לך ,תילחמי .אל תהיי חלשה ואל תוותרי .אצייד
אותך בפסוק מן הקוראן כדי שתוכלי לומר אותו למנהלת בפגישתכן
הבאה .זהו פסוק  15מסורת המוצגים אחד אחד" :הם מלאו שחץ בארץ
בלא צדק ,ואמרו ,אין חזק מאתנו .הלא ראו כי אלוהים אשר ברא
אותם חזק מהם?" את מבינה את הפסוק?
נור :בטח שאני מבינה .הפסוק הזה ממש מדבר על המנהלת.
יועצת :אחרי שתגידי לה אותו אני מאמינה שהיא תחשוב שוב על הבקשה שלך.
הסבר :אכן ,יש אנשים שהכוח משכר אותם .כשהם מרגישים חזקים הם שוכחים
שמולם עומדים בני אדם ושיש לחפש את הצדק .הם שוכחים שגם הם היו
חלשים בעבר והיו נתונים במצבם של אלה הזקוקים להם כעת .תחושת הכוח
גורמת לאדם להתרחק מעצמו ומן הצניעות שצריכה להיות מנת חלקו של כל
אדם .יפה הציעה היועצת לנור שלא לוותר אם היא מרגישה שהיא צודקת .הרי
אם כל אלה שחשים שהם צודקים ואין איש שמצדיק אותם יוותרו כיצד ייראה
עולמנו? חובה על האדם להילחם על צדקתו ולהוציאה לאור לטובתו ולטובת
הכלל .יפה נהגה היועצת שציידה את נור בפסוק חשוב מן הקוראן שמזכיר לכל
מי שהשתכר מכוחו שיש מישהו שכוחו גדול מכוח כולנו והוא זה שעליו אנו
סומכים שבסופו של דבר יעשה צדק ויוציא את האוויר מאותם אנשים שהתנפחו
יתר על המידה.

280

פרק ו :על חנופה ,רברבנות ועוד רגשות שליליים

 .18מה נאמר לאיש שמאבד פרופורציה בחיים?

إِنﱠ اﻹِْﻧﺴَـﺎنَ ﺧُﻠِﻖَ ﻫَﻠُﻮﻋـﺎً * إِذَا ﻣَـﺴﱠـﻪُ اﻟﺸﱠﺮﱡ ﺟَـﺰُوﻋـﺎً * وَإِذَا ﻣَـﺴﱠﻪُ اﳋَْـﻴْـﺮُ
ﻣَﻨُﻮﻋﺎً ) ﺳﻮرة اﳌﻌﺎرج  ,آﻳﺔ (21-19

האדם קצר רוח הוא מברייתו .בעת מצוקה הוא נרגן ,ובעת רווחה
הוא קמצן )סורת הרקיעים ,פסוקים (21-19
מראד היה איש עשיר שמעולם לא עזר לאחר .חייו סבבו סביב הנאות ובילויים
ובעיקר אהב להוציא כספים על בחורות ומסיבות .באחד הימים פרצה מלחמה.
טיל שנפל ליד ביתו הרג את שכנו .אבל מראד המשיך לחגוג כאילו אין מלחמה
וכלום לא קרה .שכניו מחו על התנהגותו והוא לעג להם ואמר" :אני לא מפחד
משום טיל .מקסימום אסע לחו"ל".
לאחר כשבועיים נפל עוד טיל אבל הפעם היישר אל תוך המפעל של מראד.
הטיל חולל שרפה במפעל וגרם נזק גדול .גם ביתו של מראד ,הצמוד למפעל,
נפגע .למזלו לא היה איש מבני ביתו בבית בזמן נפילת הטיל .מצבו הכלכלי של
מראד החל להתדרדר והוא לא היה יכול עוד לשלם לפועליו את משכורתם .ואז
פנה אליו בנו בכורו ושכנע אותו לחזור בתשובה כדי שאלוהים יעזור להם .האב
חזר בתשובה והחל להתפלל באופן קבוע .באותה תקופה קיבל מראד פיצויים
מן המדינה על הנזקים שנגרמו למפעל ולבית ומצבו הכלכלי השתפר לאין ערוך.
המפעל חזר לעבודה מלאה ואף צמח יותר ממה שהיה בעבר .ואז הפסיק מראד
להתפלל וחזר לסורו — בילויים ,בזבוז כספים ובחורות .שוב פנה אליו בנו
בכורו וביקש ממנו לחזור למוטב ולתרום מכספו לעניים במקום לבזבזו על
הוללות .מראד השיב לבנו" ,אל תתערב בחיים שלי כמו שאני לא מתערב
בחיים שלך" .אז פתח בנו את ספר הקוראן והקריא לאביו את פסוקים 21-19
מתוך סורת הרקיעים" :האדם קצר רוח הוא מברייתו .בעת מצוקה הוא נרגן,
ובעת רווחה הוא קמצן".
הסבר :כזה הוא האדם .כשקשה לו הוא חסר סבלנות ורוצה פתרון מהיר
וכשטוב לו הוא לא זוכר דבר ושקוע רק בעצמו במקום לעזור לזולת .במצבים
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קשים בני אדם נוטים להתפלל לאלוהים כמראד ולהבטיח הבטחות רבות שיחזרו
למוטב ,הבטחות שמחזיקות מעמד כל עוד רע לאדם .כשטוב לו ,לעתים קרובות
הוא שוכח את כל הבטחותיו .הדבר בולט במיוחד כשהאדם חולה .אז כל חפצו
הוא להיות בריא .כשהאדם מבריא הוא מקבל את בריאותו כמובן מאליו ,כאילו
מעולם לא היה חולה וגם לא יהיה חולה בעתיד .היכולת לשמור על פרופורציות
חשובה מאוד בחיינו .בעתות מצוקה עלינו לזכור שבדרך כלל הקושי הוא זמני.
וכשטוב לנו אל לנו לחטוא בחטא היוהרה ועלינו לדעת להעריך את מה שיש
לנו .ואכן ,היכולת לעזור לאחר שהקוראן מצווה עליה שומרת על צניעותנו
ומזכירה לנו שאולי מחר נזדקק גם אנו לעזרה .יפה נהג בנו של מראד שהקריא
לאביו את הפסוק המתאים מן הקוראן המתאר במדויק את התנהגותו של האב.
 .19מה נאמר לאישה גאוותנית?

ﻳَﺎ أَﻳﱡﻬَــﺎ اﻟﱠﺬِﻳـﻦَ آﻣَﻨُﻮا ﻻَ ﻳَﺴْ ـﺨَ ـﺮْ ﻗَــﻮمٌ ﻣﱢﻦ ﻗَ ـﻮْمٍ ﻋَ ـﺴَﻰ أَن ﻳَﻜُﻮﻧُﻮا ﺧَ ـﻴْــﺮاً
ﻣﱢﻨْـﻬُﻢْ وَﻻَ ﻧِﺴَ ــﺎء ﻣﱢﻦ ﻧﱢﺴَ ــﺎء ﻋَ ـﺴَﻰ أَن ﻳَـﻜُﻦﱠ ﺧَـ ـﻴْــﺮاً ﻣﱢﻨْـﻬُﻦﱠ وَﻻَ ﺗَﻠْﻤِـ ـﺰُوا
أَﻧﻔُﺴَﻜُﻢْ وَﻻَ ﺗَﻨَﺎﺑَﺰُوا ﺑِﺎﻷَْﻟْﻘَﺎبِ ﺑِﺌْﺲَ اﻻِﺳْﻢُ اﻟْﻔُﺴُﻮقُ ﺑَﻌْﺪَ اﻹِْﳝَﺎنِ وَﻣَﻦ ﻟﱠﻢْ
ﻳَﺘُﺐْ ﻓَﺄُوْﻟَﺌِﻚَ ﻫُﻢُ اﻟﻈﱠﺎﳌُِﻮنَ ) ﺳﻮرة اﳊﺠﺮات  ,آﻳﺔ (11

הוי המאמינים ,אל יבוזו אנשים לזולתם ,שמא טובים הם מהם,
והנשים אל יבוזו לזולתן ,שמא טובות הן מהן .אל תדברו סרה זה
בזה ,ואל תחרפו זה את זה בכינויים .רע מכל לקרוא מופקר לאדם
מאמין .אשר לא יחזרו בתשובה הם בני העוולה )סורת החדרים ,פסוק (11
עביר ,מחנכת כיתה ד' בבית–ספר יסודי ,חשבה שהיא חכמה מכולם ויפה מכולם
וכל שאר המורים הם אפסים שלא יודעים כלום .כך נהגה עביר להביט בשאר
המורים בהתנשאות וללעוג להם.
בתחילת השנה הגיעה מורה חדשה אל בית–הספר ,רנין שמה .היא הייתה
צעירה מאוד וזו לה הפעם הראשונה שהיא מחנכת כיתה ,כיתה ד' המקבילה
לכיתתה של עביר .מאחר שחסרו תקנים בבית–הספר היא לא קיבלה את התוספת
שהיא זכאית לה בהיותה מחנכת.
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כל יום נהגה עביר להתערב בעבודתה של רנין ולהציק לה .היא ריכלה עליה
אל מול הצוות ,והמורים ,שהכירו את עביר ,היו משיבים לה" :מספיק ,נמאסה
עלינו ההתנהגות שלך" .אבל עביר בשלה .ורנין שומעת ושותקת עד שלא יכלה
עוד .ואז פנתה אל יועצת בית–הספר.
רנין :אני צריכה את עזרתך .ברור לי מה אני רוצה אבל אינני יודעת כיצד
להשיג את רצוני.
יועצת :ספרי לי את הסיפור ואחר כך נדבר.
רנין :אני מלמדת בבית–הספר כבר כחמישה חודשים .עביר מחנכת בכיתה
המקבילה לשלי והיא לא מפסיקה לעשות לי בעיות .היא חושבת שהיא
טובה ממני וכל הזמן מרכלת עלי .נמאס לי.
יועצת :למה לא דיברת אִתה?
רנין :מי אמר שלא דיברתי ,אלף פעם דיברתי .היא לא מקשיבה ,היא
בלתי–נסבלת.
יועצת :אני רוצה להזמין אותה ונדבר יחד.
רנין :בסדר ,אני רוצה לראות איך היא מגיבה.
היועצת יצאה מן החדר ,מצאה את עביר בחדר המורים והזמינה אותה
לשיחה .היה ברור שההזמנה הזאת לא מצאה חן בעיני עביר אבל היא התקשתה
לסרב ליועצת.
יועצת :הזמנתי אותך ,עביר ,בעקבות תלונתה של רנין.
עביר :לא עשיתי כלום .כן ,אני יותר טובה ממנה בכול .זה מה שאמרתי ואני
לא משנה את דעתי .כך אני.
יועצת :אנשים שונים אחד מהשני .לא כולם אותו דבר .אלוהים ברא כל אחד
מאתנו עם אישיות שונה משל חברו .אבל הדבר החשוב הוא שנכבד את
האחר גם אם הוא שונה מאתנו.
רנין :אני לא מרגישה שאני שונה ,היא רק חושבת את עצמה למישהי.
עביר :כן ,אני הכי חכמה פה.
יועצת :סליחה ,עביר ,שאני קוטעת אותך .אבל אני רוצה להקריא לכן פסוק מן
הקוראן .אם כל העולם יקרא ויבין אותו לא יהיו לנו עוד בעיות .אני
מדברת על פסוק  11מסורת החדרים" :הוי המאמינים ,אל יבוזו אנשים
לזולתם ,שמא טובים הם מהם ,והנשים אל יבוזו לזולתן ,שמא טובות
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הן מהן .אל תדברו סרה זה בזה ,ואל תחרפו זה את זה בכינויים".
שמעי ,עביר ,את לא יותר גדולה מאלוהים ולכן טוב ,בריא ומכובד
להקריא לך מדי פעם מהקוראן ובמיוחד את הפסוק החשוב הזה.
הסבר :מדוע מתנהגת כך עביר? קשה לדעת משום שאנו לא מכירים אותה טוב
מספיק כדי לענות על שאלה זו .ייתכן שהיא חוששת מאוד משאר המורות.
אנשים שמציגים רגשי עליונות לעתים קרובות הם אנשים שמפצים בכך על
רגשי נחיתות .ייתכן שבביתה שלה פגעו בה בילדותה ושוב יש לה צורך לבנות
הגנות כדי שלא לשוב ולהיפגע .ברור שהיא מזמינה שיפגעו בה בעצם התנהגותה
הגאוותנית ובכך היא מספרת לנו משהו על הדרמה הפנימית שהיא נאבקת בה.
כלומר ,ייתכן שהיא פשוט משחזרת חוויית ילדות שבה היא מתעמתת עם
סביבתה ולבסוף יוצאת פגועה כמו שסביר להניח שיצאה פגועה במקרה הזה מן
היועצת .ובכל זאת יפה נהגה היועצת שהקריאה לה פסוק כל כך חשוב מן
הקוראן שמלמד את כולנו משהו על חשיבות הצניעות .ייתכן שדווקא סמכותו
של הקוראן תעזור לעביר לשנות את התנהגותה.
 .20מה נאמר לאדם שלא מרוצה מצורתו החיצונית?

ﺧَﻠَﻖَ اﻟﺴﱠﻤَﺎوَاتِ وَاﻷَْرْضَ ﺑِﺎﳊَْﻖﱢ وَﺻَﻮﱠرَﻛُﻢْ ﻓَﺄَﺣْﺴَﻦَ ﺻُﻮَرَﻛُﻢْ وَإِﻟَﻴْﻪِ اﳌَْﺼِﻴﺮُ
)ﺳﻮرة اﻟﺘﻐﺎﺑﻦ ,آﻳﺔ (3
ברא את השמים ואת הארץ למען תתגלה האמת ,וצר אתכם והיטיב
לצורכם .סופכם לשוב אליו )סורת הנופלים בפח ,פסוק (3
לאחרונה הגיעו אל חדרה של היועצת סחר שלושה בני נוער שלא חשים בנוח
עם הופעתם החיצונית .הראשונה ביקשה להתייעץ אִתה בנוגע לניתוח פלסטי
שהיא רוצה לעשות באפה .הנערה סיפרה ליועצת שהיא מרגישה שהיא מכוערת
והיא רוצה להיראות כמו אחת הזמרות הידועות .סחר הסבירה לנערה שהיא
אינה מכוערת משום שהיופי הוא בעיקרו פנימי ועלינו מוטלת החובה לגלותו.
כך נחוש שאנו יפים כפי שאלוהים ברא אותנו יפה ככל האפשר .סחר פתחה את
284

פרק ו :על חנופה ,רברבנות ועוד רגשות שליליים

ספר הקוראן בסורת הנופלים בפח ,פסוק  ,3והקריאה לנערה" :וצר אתכם
והיטיב לצורכם".
הנער השני סיפר לה שהוא מרגיש רגשי נחיתות משום שעורו כהה יותר
מעורם של חבריו .סחר שוחחה עם הילד ,התרשמה שהוא ילד טוב ,ושיקפה לו
איזה ילד חמוד הוא ואיך כל המורים והתלמידים אוהבים אותו משום שיש לו
נשמה טובה .סחר הוסיפה שגם אלוהים אוהב אותו ועל כן ברא אותו היטב ככל
האפשר .גם לו הקריאה סחר את פסוק  3מסורת הנופלים בפח" :וצר אתכם
והיטיב לצורכם".
השלישית הייתה נערה שמנה שהרגישה שהיא דחויה ומנודה .בעבר ניסתה
לעשות דיאטה חריפה וזו פגעה בבריאותה .סחר שוחחה אִתה ועודדה אותה
לעשות דיאטה מתונה בהתייעצות עם דיאטנית ,כזאת שתשרת אותה לאורך זמן.
היועצת הוסיפה ואמרה שאלוהים ברא אותה יפה ככל האפשר ועליה ללמוד
לאהוב את עצמה וכך גם אחרים יתחילו לאהוב אותה .לבסוף הקריאה לה סחר
את הפסוק" ,וצר אתכם והיטיב לצורכם".
הסבר :אנו יודעים כמה רבים הם האנשים שלא מכירים פסוק חשוב זה מן
הקוראן ועל כן אינם מרוצים מצורתם החיצונית מסיבה כלשהי .חוסר שביעות
רצון מן המראה החיצוני בולט בעיקר אצל מתבגרים ,שעסוקים מאוד בגופם
המשתנה ובמראם ,אך לא רק אצלם .כולנו יודעים שיופי מוקרן מן האדם והוא
אינו רק הצורה החיצונית אלא שילוב של התחושות שמעביר האדם לסביבתו.
על כן ,אדם שנראה בפגישה הראשונה מכוער יכול בפגישה השנייה והשלישית
להיראות יפה משום שאנו מתרשמים מאופיו ,מאישיותו וכדומה .יפה עשתה
היועצת שמצאה את הפסוק המתאים בקוראן המעודד אותנו לאהוב את עצמנו
ואת מראנו משום שזו עבודתו של אלוהים .אכן ,הקוראן מעודד את האדם להיות
בעל דימוי עצמי חיובי.
 .21כיצד נעודד קמצן לתרום לכלל?

آﻣِﻨُﻮا ﺑِﺎﻟﻠﱠﻪِ وَرَﺳُﻮﻟِﻪِ وَأَﻧﻔِﻘُﻮا ﻣِﻤﱠﺎ ﺟَﻌَﻠَـﻜُﻢ ﻣﱡﺴْﺘَﺨْﻠَﻔِﲔَ ﻓِﻴﻪِ ﻓَﺎﻟﱠﺬِﻳﻦَ آﻣَﻨُﻮا
ﻣِﻨﻜُﻢْ وَأَﻧﻔَﻘُﻮا ﻟَﻬُﻢْ أَﺟْﺮٌ ﻛَﺒِﻴﺮٌ ) ﺳﻮرة اﳊﺪﻳﺪ  ,آﻳﺔ (7
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האמינו באלוהים ובשליחו והוציאו ממון מאשר הפקיד אלוהים בידכם
למשמרת .אלה מכם אשר יאמינו ויוציאו ממון ,שכר גדול שמור
למענם )סורת הברזל ,פסוק (7
מניר הוא תלמיד חרוץ מכיתה י"ב שעובד בהתנדבות באגודה למלחמה בסרטן.
מניר וחבריו לעבודה ההתנדבותית נפגשים פעמיים בשבוע .בפגישות הם לומדים
על מחלת הסרטן ועל דרכי הטיפול בה ,עוזרים בהגברת המודעות לשם גילוי
מוקדם של המחלה ואוספים תרומות המשמשות לגילוי מוקדם של המחלה
ולמלחמה בה .לאחרונה חש מניר שחברי הקבוצה מדברים עליו .הוא שאל את
אחד מחבריו על מה הם מדברים ,וזה סיפר לו שהם מדברים על כך שאביו של
מניר הוא עשיר וקמצן .מעולם לא תרם לאגודה דבר ,בניגוד למניר ,שעובד
בהתנדבות .מניר התבייש בפני חבריו אבל גם כעס עליהם .הוא פנה אל מחנכת
הכיתה וסיפר לה את הסיפור כדי שתעזור לו.
מחנכת :מה אתה מציע ,מניר?
מניר :אני לא מציע כלום .אני מתבייש באבא שלי.
מחנכת :דיברת עם אבא על הנושא הזה?
מניר :אף פעם .אני לא מוכן לדבר .אבא תמיד אוהב שאחרים מדברים אתו,
אחרים מחוץ למשפחה.
מחנכת :אני אזמין אותו.
מניר :האמת היא שאני סומך עלייך.
המחנכת הזמינה אבא של מניר אל בית–הספר.
אבא :שלום ,ודאי יש סיבה לכך שהזמנת אותי.
מחנכת :החברים של מניר לועגים לו.
אבא :למה הם לועגים? הרי כולם אוהבים את מניר והוא כל כך מנומס.
מחנכת :האמת היא שהם לועגים לו בגלל שאתה אף פעם לא תרמת לאגודה
למלחמה בסרטן.
האב שתק ולא אמר מילה.
מחנכת :אתה יודע שמניר מתנדב ולא מקבל דבר בעבור עבודתו ואילו אתה לא
תורם בכלל .אני רוצה להקריא לך את פסוק  7מסורת הברזל" :האמינו
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באלוהים ובשליחו והוציאו ממון מאשר הפקיד אלוהים בידכם
למשמרת .אלה מכם אשר יאמינו ויוציאו ממון ,שכר גדול שמור
למענם"  .אתה מבין את משמעות הפסוק? אלוהים הוא שהפקיד בידך
ממון והוא מצפה ממך שתתרום מן הממון הזה לטובת הכלל .אלוהים
העניק לך הזדמנות לקבל שכר .לא לכל אחד יש ממון כמו לך ועל כן,
לא לכל אחד אלוהים נתן הזדמנות כה יפה לתרום ולזכות בשכר .והנה
בנך מניר מבקש ממך שתשמש לו דוגמה.
האב הקשיב ולא אמר דבר .למחרת הגיעה אל האגודה למלחמה בסרטן
מעטפה ובה תרומה גדולה .התרומה הייתה בעילום שם.
הסבר :בימינו קיימות אגודות רבות שעוסקות בעזרה לקהילה בנושאים למיניהם
והאגודה למלחמה בסרטן היא אחת החשובות שבהן .קיימות אגודות לעזרה
לילדים ולזקנים חולים ,אגודות אחרות דואגות להבטיח שעניים יזכו לארוחה
חמה ועוד .האגודות האלה פועלות במקומות שעזרת המדינה אינה מספקת וללא
תרומות מן הציבור לא יהיה להן קיום .הקוראן מעודד את בני האדם דרך קבע
לתרום לטובת הכלל .הקוראן מעודד יצירת חברה שבה בני אדם עוזרים זה לזה
ולא חיים כל אחד לעצמו .יפה נוהג מניר שהוא תורם רבות לכלל ויפה עשה
כשניגש אל המחנכת כדי להתייעץ אִתה בבעייתו .המחנכת לא הרבתה בדיבורים.
היא הציגה לאב את דברי הקוראן בעניין זה בפסוק אחד .יפה נהגה המחנכת
ויפה נהג האב שקיבל את דבריה ותיקן את דרכיו.
 .22מה נאמר למי שנעלב מדמות הסמכות משום שלא תמיד היא פנויה
אליו?

ﻳَﺎ أَﻳﱡﻬَــﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ آﻣَﻨُﻮا إِذَا ﻗِــﻴﻞَ ﻟَﻜُﻢْ ﺗَـﻔَـﺴﱠ ـﺤُـﻮا ﻓِﻲ اﳌَْﺠَــﺎﻟِﺲِ ﻓَـﺎﻓْ ـﺴَـﺤُــﻮا
ﻳَﻔْ ـﺴَﺢِ اﻟـﻠﱠﻪُ ﻟَﻜُﻢْ وَإِذَا ﻗِــﻴﻞَ اﻧﺸُ ـﺰُوا ﻓَــﺎﻧـﺸُـﺰُوا ﻳَـﺮْﻓَﻊِ اﻟﻠﱠﻪُ اﻟﱠﺬِﻳـﻦَ آﻣَﻨُﻮا
ﻣِﻨﻜُـﻢْ وَاﻟﱠﺬِﻳﻦَ أُوﺗُﻮا اﻟْﻌِﻠْـﻢَ دَرَﺟَـﺎتٍ وَاﻟﻠﱠـﻪُ ﺑِﻤَــﺎ ﺗَﻌْـﻤَـﻠُﻮنَ ﺧَ ـﺒِـﻴ ـﺮٌ ) ﺳـﻮرة
اﺠﻤﻟﺎدﻟﺔ  ,آﻳﺔ (11

הוי המאמינים ,כאשר אומרים לכם לפנות מקום ישיבה ,פנו ,ואלוהים
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יפנה לכם .וכשאומרים לכם לקום ,קומו ,ואלוהים ירומם במעלות את
המאמינים אשר בכם ואת אלה אשר ניתנה להם הדעת .אלוהים מכיר
את מעשיכם לפני ולפנים )סורת המתנצחת ,פסוק (11
מורה אחת נכנסה אל חדר היועצת כשהיא כועסת מאוד ואמרה לה" ,אנשים כאן
לא יודעים לדבר האחד עם השני ולא יודעים לבקש בנימוס" .היועצת שאלה
אותה למי היא מתכוונת .ואז אמרה לה המורה שלצערה היא מדברת על המנהל
שלהם ,שמבקש מן המורות דברים באופן לא ראוי" .איזו בקשה לא ראויה הוא
ביקש ממך?" שאלה היועצת .המורה סיפרה שהיום היא ישבה בחדרו והם
שוחחו על בית–הספר .פתאום נכנס ראש המועצה .המנהל פנה אליה וביקש
ממנה לצאת מן החדר משום שהוא רוצה לשוחח עם ראש המועצה" .לפי דעתי
אין זה מנומס לבקש ממני ככה לצאת .הוא היה צריך לחכות שאצא והרי אני
ממילא הייתי יוצאת במהרה" .היועצת השיבה לה שאין לה שום סיבה לכעוס.
המורה שאלה אותה אם היא הייתה מסכימה שגם אליה ידבר כך .ואז פתחה
היועצת את ספר הקוראן והקריאה למורה את פסוק  11מסורת המתנצחת" :הוי
המאמינים ,כאשר אומרים לכם לפנות מקום ישיבה ,פנו ,ואלוהים יפנה לכם.
וכשאומרים לכם לקום ,קומו ,ואלוהים ירומם במעלות את המאמינים אשר
בכם ואת אלה אשר ניתנה להם הדעת .אלוהים מכיר את מעשיכם לפני
ולפנים" .היועצת הסבירה למורה שכאשר הסמכות מבקשת מאתנו לפנות את
המקום עלינו לפנות וכאשר מבקשים מאתנו לקום עלינו לקום ואין שום סיבה
לכעוס על כך .ואלוהים יעריך את מעשינו אלה .היא הוסיפה והסבירה למורה
שיש א–סימטריה בקשר בינה ובין המנהל .הוא ,המנהל ,עסוק יותר ויש לו
חובות רבות ואילו היא פנויה לשיחה .ובעיקר ,הוסיפה היועצת ,אין כאן משהו
אישי נגדה וסביר להניח שהמנהל היה מתייחס באופן דומה למורים רבים.
המורה הודתה ליועצת על שהרגיעה אותה" .לא ידעתי שיש פסוק כזה" ,הוסיפה,
"עכשיו אני כבר מבינה את המנהל ולא כועסת עליו".
הסבר :אנשים רבים מתקשים להכיר בעובדה שדמות הסמכות עסוקה לעתים
ואינה פנויה אליהם .הדבר יכול להיות נכון ביחסי מורה ותלמיד או בעבודה
ביחסים בין העובד למעביד ובמקומות רבים אחרים .מובן שהורה אינו פנוי אל
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ילדו בכל רגע ובכל שעה משום שיש לו עוד חובות רבות .אנשים רבים ,דוגמת
המורה הזאת ,נוטים להיעלב ולהיפגע כשהם נתקלים בסירוב מצד דמות הסמכות.
יפה נהגה היועצת שהשתמשה בפסוק המתאים מן הקוראן כדי להסביר למורה
שאין היא הראשונה ואף לא האחרונה שנתקלת במצב כזה והקוראן ציווה עלינו
להיות סבלניים ולציית לסמכות .בעיקר חשוב במצבים האלה להזכיר לאדם
הנפגע ,כפי שנהגה היועצת ,שהמעשה לא נעשה באופן אישי נגדו וסביר להניח
שהמנהל היה מתנהג כך אל כל מורה אחר ,משום שברגעים אלה יש נטייה
לכולנו לקחת את הדברים באופן מאוד אישי ולהיפגע.
 .23כיצד נעזור לאדם שלא להימשך לאנשים מרשימים ורעים?

وَإِذَا رَأَﻳْﺘَـﻬُﻢْ ﺗُﻌْ ـﺠِـﺒُﻚَ أَﺟْـﺴَـﺎﻣُـﻬُﻢْ وَإِن ﻳَـﻘُـﻮﻟُﻮا ﺗَﺴْـﻤَﻊْ ﻟِﻘَـﻮْﻟِـﻬِﻢْ ﻛَـﺄَﻧﱠﻬُﻢْ
ﺧُﺸُﺐٌ ﻣﱡﺴَﻨﱠﺪَةٌ ﻳَﺤْﺴَﺒُﻮنَ ﻛُﻞﱠ ﺻَﻴْﺤَﺔٍ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﻫُﻢُ اﻟْﻌَﺪُوﱡ ﻓَﺎﺣْﺬَرْﻫُﻢْ ﻗَﺎﺗَﻠَﻬُﻢُ
اﻟﻠﱠﻪُ أَﻧﱠﻰ ﻳُﺆْﻓَﻜُﻮنَ ) ﺳﻮرة اﳌﻨﺎﻓﻘﻮن  ,آﻳﺔ (4

בראותך אותם ,יקסימך יפי תוארם ,ובדברם ,אתה מטה אוזן לדברם,
ואולם הם כקרשים שהושארו ליד הקיר .הם חושבים כי כל צעקה
נגדם היא .הם האויב ,לכן הישמר מפניהם ,ומי ייתן ויכחידם אלוהים.
כיצד זה ישגו בשקרים? )סורת המתחסדים ,פסוק (4
מורות אחדות מבית–הספר פנו אל היועצת והתלוננו על חברתן ,המורה סועאד.
הן סיפרו ליועצת שלאחרונה חל בסועאד שינוי מהותי לרעה .היא פוגעת בהן
בכל הזדמנות ואי–אפשר לדבר אִתה .היא מחשיבה את עצמה לטובה מכולן .הן
סיפרו שלסועאד יש חברה חדשה שלדעתן משפיעה עליה באופן שלילי וביקשו
מן היועצת שתשוחח עם סועאד ותעזור לה לחזור ולהיות חברה טובה כפי
שהייתה.
היועצת הזמינה את סועאד לשיחה .היא סיפרה לה כמה היא חשובה לצוות
בית–הספר ולחברותיה וזו גם הסיבה שהחברות האלה פנו אליה ,היועצת .היא
אמרה לה שכולן מתרשמות שהיא ביסודה אדם טוב אולם הן ציינו שלאחרונה
השתנתה וכמה מהחברות ניסו לומר לה זאת ללא הצלחה .היועצת סיפרה
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לסועאד שהרושם הוא שחברתה החדשה משפיעה עליה לרעה והוסיפה כמה
חשוב להכיר את חברינו לפני שאנו נעשים חברים קרובים ,משום שיש אנשים
שעלולים להרשים אותנו בכל מיני אופנים ,אם בהופעתם החיצונית ואם באורח
דיבורם ,אולם לאמתו של דבר הם אנשים ריקים שיש להיזהר מהם .לסיום
פתחה היועצת את ספר הקוראן והקריאה לסועאד את פסוק  4מסורת המתחסדים:
"בראותך אותם ,יקסימך יפי תוארם ,ובדברם ,אתה מטה אוזן לדברם ,ואולם
הם כקרשים שהושארו ליד הקיר" .סועאד הקשיבה ליועצת בשתיקה אולם
כשפתחה זו את ספר הקוראן והקריאה את הפסוק החלה סועאד לבכות .היא
סיפרה ליועצת שהיא העריצה את החברה הזאת אבל עכשיו היא מבינה שהיא
נמשכה אליה מפני שיש לה אופי חזק ורע .גם היא תמיד רצתה להיות חזקה
כמוה והרגישה שהיא חלשה .אבל עכשיו היא מבינה שהיא נמשכה לדבר הרע
שהרשים אותה מאוד .היועצת הסבירה לה שבאמת לעתים דווקא הדבר הטוב
והרך ,כמו חברותיה שאוהבת אותה ,הוא הפחות קוסם ואילו הרע מושך הרבה
יותר.
הסבר :פסוק יקר זה מן הקוראן אמור לעזור לאנשים רבים להיזהר מאנשים
מרשימים שכוונותיהם רעות .לעתים מרשימים אותנו מנהיגים רעים ,לעתים
מנהלים או אנשים בעלי כוח ,ולעתים סתם חבר רע שיודע להרשים .כך גם
בנים נוטים להימשך אל הילד החזק והרע בכיתה ובנות יימשכו אל ילדה בעלת
כוח שכולן מעריצות .אדם שחש עצמו חלש ,כמורה סועאד ,יימשך אל אנשים
כאלה והם עלולים להשפיע עליו .יפה נהגה היועצת שמצאה את הפסוק המתאים
בקוראן שהמחיש למורה סועאד כיצד נפלה במלכודת הרושם וכיצד עליה
להיחלץ ממנה.
 .24מה נאמר לאדם שעסוק בצורה החיצונית ולא במהות?

وَإِذَا رَأَﻳْﺘَـﻬُﻢْ ﺗُﻌْ ـﺠِـﺒُﻚَ أَﺟْـﺴَـﺎﻣُـﻬُﻢْ وَإِن ﻳَـﻘُـﻮﻟُﻮا ﺗَﺴْـﻤَﻊْ ﻟِﻘَـﻮْﻟِـﻬِﻢْ ﻛَـﺄَﻧﱠﻬُﻢْ
ﺧُﺸُﺐٌ ﻣﱡﺴَﻨﱠﺪَةٌ ﻳَﺤْﺴَﺒُﻮنَ ﻛُﻞﱠ ﺻَﻴْﺤَﺔٍ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﻫُﻢُ اﻟْﻌَﺪُوﱡ ﻓَﺎﺣْﺬَرْﻫُﻢْ ﻗَﺎﺗَﻠَﻬُﻢُ
اﻟﻠﱠﻪُ أَﻧﱠﻰ ﻳُﺆْﻓَﻜُﻮنَ ) ﺳﻮرة اﳌﻨﺎﻓﻘﻮن  ,آﻳﺔ (4

בראותך אותם ,יקסימך יפי תוארם ,ובדברם ,אתה מטה אוזן לדברם,
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ואולם הם כקרשים שהושארו ליד הקיר .הם חושבים כי כל צעקה
נגדם היא .הם האויב ,לכן הישמר מפניהם ,ומי ייתן ויכחידם אלוהים.
כיצד זה ישגו בשקרים? )סורת המתחסדים ,פסוק (4
נג'יב הוא בחור יפה אבל בעייתי ועצבני ועושה מכל דבר עניין .יש לו חברים
רבים והוא אוהב לדבר עם בנות .מתאמן במכון כושר ומתפאר בגופו בכל
הזדמנות .אומר שכולן מאוהבות בו .הוא גם מנסה לשלוט בתלמידים שהוא חזק
מהם ומפחיד אותם לעתים קרובות.
שירין ,אחת מבנות כיתתו ,מצאה חן בעיניו והוא רצה שתהיה חברתו .שירין
סירבה והשיבה לו שהיא לא נמשכת אליו ובעצם נגעלת מבחורים כמוהו .נג'יב
התמלא כעס והחל להציק לה בכל הזדמנות .עקב אחריה ועשה לעברה תנועות
מגונות .באחד הימים עקב אחריה כשחזרה מבית–הספר וקרא אחריה מילים
גסות .שירין התעלמה ממנו .בן דודה ראה אותו והתקשר אל אחיה ,והם ארבו
לנג'יב והכו אותו מכות נמרצות .התברר שנג'יב הוא רברבן המתפאר בגופו
ומאחורי השחצנות אין ממש .בעבר הם הזהירו אותו אולם נג'יב זלזל בהם ואמר
שהוא לא מפחד מאף אחד .הפעם החליטו להראות לו שמה שהוא עושה שגוי
ואינו מקובל.
נגי'ב חזר הביתה והתלונן בפני הוריו על המכות שקיבל .הוריו הסבירו לו
שהוא מתפאר בגופו כעבריין ועושה דברים שאינם מקובלים .עליו ללמוד לקח
שאין לעשות כל דבר בכוח ויש דברים שהשכל יפה להם .לסיום פתח אביו של
נג'יב את ספר הקוראן בסורת המתחסדים ,פסוק  ,4והקריא לבנו" :בראותך
אותם ,יקסימך יפי תוארם ,ובדברם ,אתה מטה אוזן לדברם ,ואולם הם
כקרשים שהושארו ליד הקיר"" .עכשיו אתה מבין איך כולם רואים אותך",
הוסיף האב" ,כקרשים שהושארו ליד הקיר".
הסבר :נערים רבים בגיל ההתבגרות נוטים להתנהג כנג'יב ומנסים לעשות רושם
על כולם .מדוע הם מתנהגים כך? אין ספק שהדבר מעיד לא על עודף ביטחון כי
אם על חוסר ביטחון באישיותם ובגבריותם .הם הולכים שבי אחר דימוי גוף
שרירי בלי להיות ערים לכך שבנות רבות דווקא לא אוהבות זאת .הן מחפשות
קשר עם בן הזוג ולא את כוחו הפיזי .אבל נערים אלה שגופם השתנה זה עתה
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והם נכנסו לגיל ההתבגרות עדיין מתקשים להתמודד עם השינויים הפיזיים
והנפשיים שהם חלק מגיל ההתבגרות .המחשבות הראשונות על בת זוג ומקצוע
לעתיד מפחידות אותם והם בוחרים בדרך התמודדות כוחנית .תגובת אביו של
נג'יב הייתה קשה .נג'יב בא הביתה כשהוא חבול ומוכה והאב עוד הוסיף וזרה
מלח על פצעיו .ייתכן שהיה צריך למצוא פסוק רך יותר מן הקוראן ואותו
להקריא לבנו ,משום שכאשר האב מגלה קשיחות רבה מדי הדבר עלול לפעול
באופן הפוך ולעודד את בנו ליתר אלימות מתוך חיקוי התנהגותו של אביו.
 .25מה נאמר למי שמאיימים עליו כדי להפחידו?

وَدﱡوا ﻟَﻮْ ﺗُﺪْﻫِﻦُ

ﻓَﻴُﺪْﻫِﻨُﻮنَ ) ﺳﻮرة اﻟﻘﻠﻢ  ,آﻳﺔ (9

הם רוצים כי תתרפס אתה ויתרפסו הם )סורת הקולמוס ,פסוק (9

קבוצה גדולה של תלמידי כיתה ה' היו נוהגים לברוח מן השיעור השישי
והאחרון .בכל פעם היה המורה המקצועי מקריא את רשימת השמות ומוסר
למחנך את שמות הילדים החסרים .המחנך היה שולח מכתבים להורים ומזמין
אותם לשיחה .כן היה נותן לתלמידים שברחו עונשים — אסר עליהם לצאת
להפסקה ,חייב אותם לנקות את החצר וכדומה .התלמידים הטובים שנשארו
הרוויחו את השיעור וזכו לשבחים במקום לעונש.
יום אחד החליטו התלמידים שבורחים להכריח את התלמידים הטובים לברוח
גם הם .תחילה אמרו להם שהיום חם מאוד והשיעור יהיה ודאי משעמם ,ואם
ישובו הביתה מוקדם יהיה להם יותר זמן לשחק .כשכשלו בשכנועיהם החלו
לאיים על התלמידים הטובים שמי שלא יברח אִתם יקבל מכות .ואז השיב להם
אחד התלמידים הטובים שלא רק שהם לא יברחו ,הם גם יספרו למחנך על דבר
האיום .עתה החלו התלמידים הבורחים לפחד .הם עברו מאיומים לתחנונים
וביקשו מן התלמידים הטובים שלא יספרו למחנך על דבר האיום .ואז שאל
אותם אחד התלמידים הטובים אם הם מכירים את פסוק  9מסורת הקולמוס.
התברר שהם לא מכירים .הוא פתח את ספר הקוראן והקריא להם" ,הם רוצים
כי תתרפס אתה ויתרפסו הם".
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הסבר :כולנו יודעים שלהיכנע לאיומים זו דרך בטוחה להמשיך ולהיכנע להם
בעתיד ,משום שהצד המאיים רואה שהאיום עובד .לעתים אין בררה .אבל
פעמים אחרות יש צורך רק להתגבר על הפחד ותו לא .כזה היה המקרה הנוכחי
של תלמידי כיתה ה' .מי שמאיים על האחר ומפחיד אותו הרי הוא עצמו מפוחד.
כלומר ,יש רק להזכיר לו שגם אנו יכולים לאיים .סביר להניח שלאחר המקרה
הזה לא ימהרו התלמידים הבורחים לאיים על חבריהם התלמידים הטובים .הם
למדו לקח .יפה נהגו התלמידים הטובים שפעלו על פי הצעת הקוראן ואף הציגו
לחבריהם את הפסוק המתאים.
 .26מה נאמר לאיש העשיר שלא מתחשב בעני?

أَﻟَﻢْ ﻳَﺠِﺪْكَ ﻳَﺘِﻴﻤﺎً ﻓَﺂوَى * وَوَﺟَﺪَكَ ﺿَﺎﻻًّ ﻓَﻬَﺪَى * وَوَﺟَﺪَكَ ﻋَﺎﺋِﻼً ﻓَﺄَﻏْﻨَﻰ
* ﻓَـﺄَﻣﱠـﺎ اﻟْﻴَـﺘِـﻴﻢَ ﻓَﻠَﺎ ﺗَﻘْـﻬَـﺮْ * وَأَﻣﱠـﺎ اﻟﺴﱠـﺎﺋِﻞَ ﻓَﻠَﺎ ﺗَﻨْﻬَـﺮْ * وَأَﻣﱠـﺎ ﺑِﻨِﻌْﻤَـﺔِ رَﺑﱢﻚَ
ﻓَﺤَﺪﱢثْ ) ﺳﻮرة اﻟﻀﺤﻰ ,آﻳﺔ (11-6

הלא מצאך יתום ואספך ,ומצאך תועה והדריכך ,ומצאך נזקק והעשירך,
לכן את היתום אל תעשוק ,ואת הקבצן אל תסלק .אשר לחסד ריבונך,
עליו ספר )סורת אור היום ,פסוקים (11-6
יום אחד התקשרה אמו של סאמי ,תלמיד כיתה י"א ,אל מחנכת הכיתה וסיפרה
לה שהתנהגותו של בנה מדאיגה אותה .המחנכת הציעה שהן ייפגשו .ואכן ,עוד
באותו היום הגיעה האם אל בית–הספר וסיפרה למחנכת שסאמי לא יוצא עם
חבריו ולא משתתף במסיבות שלהם .כששאלה אותו לפשר הדבר השיב לה
סאמי שהוא עני ועל כן הוא שונה מחבריו ולא אוהב לצאת אִתם משום שהמצב
הזה מבייש אותו.
המחנכת הזמינה את סאמי להצטרף לאותה פגישה וסיפרה לו את מה שאמרה
לה האם .ואכן ,סאמי אישר שהוא אינו אוהב לצאת לבלות עם חבריו משום
הפער הקיים ביניהם" .כשאנו יושבים בבית–קפה הם מזמינים ואני לא יכול
להזמין כמוהם משום שאין לי כסף כפי שיש להם" ,הסביר סאמי .המחנכת
עודדה אותו ואמרה לו שלהיות עני אולי זה לא נוח אבל זאת ודאי אינה בושה
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וגם לא סיבה להתרחק מחבריו .אם לא נוח לו לצאת אִתם למקום ששם הם
מבזבזים הרבה כסף זה מובן .ואולם הוא יכול לבלות עם חבריו בפעילויות
רבות שלא מצריכות הוצאת כספים גדולה" .אל לך להתנתק מחבריך בגלל
הסיבה הזאת" ,הסבירה לו" .גם חבריך לא רוצים שתעזוב אותם בגלל זה .אולם
עליך להתאים את אופי הפעילויות שתעשו ליכולות שלך" .לאחר מכן הזמינה
המחנכת את חבריו של סאמי .הדבר הראשון שעשתה כשנכנסו החברים לחדר
היה לפתוח את ספר הקוראן ולהקריא בפניהם את פסוקים  11-6מסורת אור
היום" :הלא מצאך יתום ואספך ,ומצאך תועה והדריכך ,ומצאך נזקק והעשירך,
לכן את היתום אל תעשוק ,ואת הקבצן אל תסלק .אשר לחסד ריבונך ,עליו
ספר" .יותר לא היה עליה להוסיף משום שהחברים הבינו הכול .הם הבטיחו
לשנות את התנהגותם ביחס לסאמי ואכן כך עשו.
הסבר :בעולמנו חיים אנשים עניים לרוב .הדבר מצער מאוד משום שמשפחות
עניות סובלות בתחומים רבים ,החל במחסור במזון וכלה במחסור בדברים
בסיסיים שחשובים להתפתחותו של כל ילד .כזה הוא גורלו של סאמי .יפה
אמרה לו המחנכת שיש להבדיל בין לא נוח למבייש .ודאי לא נוח להיות עני
אבל סאמי לא עשה דבר שיש להתבייש בעטיו .הוא מתרחק מחבריו בגלל
הבושה וכאילו הוא אשם במשהו וזה חבל .אפשר להניח שזו תחושתם של ילדים
ומבוגרים רבים המתביישים בעוניים .המחנכת עודדה את סאמי לאמץ פעילויות
שאינן כרוכות בהוצאה כספית .הוא יכול לשוחח עם חבריו ,לשחק אִתם ,לצאת
אִתם לטיול .אולי דווקא הפעילויות היפות באמת לא דורשות הוצאת כספיות
ניכרות .המחנכת נהגה יפה גם כשהקריאה לחבריו של סאמי את הפסוק החשוב
מן הקוראן המזכיר לכולנו שלולא אלוהים היינו כולנו עניים .ומי שקיבל
מאלוהים מתנה ויש לו כסף הרי מתנה זו ניתנה לו כדי שיעזור גם לעני ולחלש
ויתייחס אליהם בכבוד כפי שאלוהים התייחס אליו.
 .27מה נאמר למי שלועג לחברו?

وَﻳْﻞٌ ﻟﱢﻜُﻞﱢ ﻫُﻤَﺰَةٍ ﳌﱡَﺰَةٍ

) ﺳﻮرة اﻟﻬﻤﺰة  ,آﻳﺔ (1

אבוי לכל מלעיז חורץ לשון )סורת המלעיז ,פסוק (1
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מרים היא ילדה שמנה ותלמידה בינונית .התלמידים בכיתה תמיד לועגים לה
וקוראים לה "דובה"" ,שמנה"" ,מכוערת" ,ולעתים בזלזול "יפהפייה" .והיא,
מרים ,סובלת בשקט ומגיבה בצחוק תמים.
באחד הימים ביקשה מרים מאמה שתערוך לה מסיבת יום הולדת ותזמין את
בני כיתתה .אמה הסכימה ברצון ואפתה עוגה גדולה ויפה .כששמעו הילדים
שמרים מזמינה אותם אל מסיבת יום הולדתה שמחו מאוד ואמרו זה לזה,
"עכשיו באמת נעשה ממנה צחוק גדול" .הוריה של מרים ,שניהם אנשים
מכובדים ,קיבלו את הילדים יפה והאם הגישה להם עוגה ,ממתקים ושתייה.
העיקר שלמרים יהיה טוב ושמח ביום הולדתה.
במהלך המסיבה החלו הילדים ללעוג למרים במילים ובתנועות .והיא ,כרגיל,
הגיבה בצחוק תמים .והאם הסתכלה מרחוק והרגישה שמשהו לא בסדר .היא
התקרבה אל הבנות ושמעה איך שהן מדברות על מרים ,על כך שהיא מכוערת,
במיוחד בשמלה החדשה ובתסרוקת שעשו לה .כשאביה של מרים קרב לשוחח
עם הילדים החלו הבנות לעשות תנועות בעיניהן כאומרות" ,תסתכלו על אבא
שלה" .ואז ניגשה האם אל הבנות ואמרה להן בדרך מכובדת ויפה" ,אין זה נאה
שמרים מכבדת אתכן בכל טוב ואתן לועגות לה .היא אמנם לא שומעת אתכן
אבל אלוהים שומע ויודע הכול" .היא שאלה אותן אם הן מכירות את פסוק 1
מסורת המלעיז" :אבוי לכל מעליז חורץ לשון" .ולבסוף אמרה להן" ,אני
מבקשת מכן שתכבדו את הבת שלי ואת הבית שאתן נמצאות בו או שתלכו
מכאן".
הסבר :ילדים יכולים לעתים להיות אכזריים במיוחד .מרים הזמינה את חבריה
למסיבה שלה והם מביישים אותה ביום חגה .ילדים אבל גם מבוגרים נמשכים
לעתים להציק דווקא לחלש ולמי שלא יכול להתגונן .כזאת היא מרים ,טרף קל
לילדים .ואם מותר לצחוק למרים מובן שאפשר לצחוק גם למשפחתה .יפה נהגה
האם שלא השיבה לילדים באותו מטבע ולא פגעה בהם .הרי היא המבוגרת
ומצופה ממנה לנהוג בילדים בכבוד ולא לרדת לרמה שלהם .היא ביקשה מהם
לכבד את מרים וציטטה באוזניהם פסוק חשוב מן הקוראן המתאר את מעשיהם
ואת הגורל המחכה להם .אם הוריהם של ילדים אלה לא השכילו לחנכם נקווה
שסמכותו של הקוראן תעשה זאת.
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 .28מה נאמר למי שמרבה לחשוד?

ﻳَﺎ أَﻳﱡﻬَــﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ آﻣَﻨُﻮا اﺟْ ـﺘَﻨِﺒُـﻮا ﻛَ ـﺜِـﻴــﺮاً ﻣﱢﻦَ اﻟﻈﱠﻦﱢ إِنﱠ ﺑَﻌْـﺾَ اﻟﻈﱠﻦﱢ إِﺛْﻢٌ وَﻻَ
ﺗَﺠَﺴﱠﺴُﻮا وَﻻَ ﻳَﻐْﺘَﺐ ﺑﱠﻌْﻀُﻜُﻢ ﺑَﻌْﻀﺎً أَﻳُﺤِﺐﱡ أَﺣَﺪُﻛُﻢْ أَن ﻳَﺄْﻛُﻞَ ﳊَْﻢَ أَﺧِﻴﻪِ
ﻣَﻴْﺘﺎً ﻓَﻜَﺮِﻫْﺘُﻤُﻮهُ وَاﺗﱠﻘُﻮا اﻟﻠﱠﻪَ إِنﱠ اﻟﻠﱠﻪَ ﺗَﻮﱠابٌ رﱠﺣِﻴﻢٌ ) ﺳﻮرة اﳊﺠﺮات  ,آﻳﺔ (12

הוי המאמינים ,אל תרבו לחשוד ,כי לעיתים חשדנות היא חטא .אל
תרגלו זה אחר זה ,ואל תלכו רכיל .האם רוצים אתם לאכול את בשר
אחיכם המת? הן לא תרצו בזאת! היו יראים את אלוהים ,כי אלוהים
רוצה בתשובת עבדיו ורחום )סורת החדרים ,פסוק (12
רנא וסמירה הן חברות טובות מאוד .הן נוהגות לבקר זו אצל זו ,להכין שיעורים
יחד ולהתכונן למבחנים .השכנה של רנא מציצה תמיד לעבר בית משפחת רנא,
בודקת מי נכנס ומי יוצא בכל שעה משעות היום .סמירה סיפרה לרנא שהיא
חשה שלא בנוח כשהיא מבקרת אצלה משום אותן עיניים שעוקבות אחריה,
ורנא השיבה לה שהם כבר התרגלו ואין עם מי לדבר .השכנה מכורה להרגל
הרע שלה.
אחיה של רנא ,הלומד רפואה בחו"ל ,הגיע לביקור בבית הוריו .מאז שובו
גברו הצצותיה של השכנה ,המנסה לעקוב אחר כל מה שנעשה לכבודו בבית:
האורחים ,החגיגות וכדומה .השכנה יושבת עם בתה במרפסת ,והן משוחחות
ומביטות.
יום אחד חזרה סמירה הביתה כשהיא בוכה ,נכנסה אל חדרה וטרקה את
הדלת .אמה מיהרה אחריה לבדוק מה קרה לה .לאחר שנרגעה סמירה סיפרה
לאמה שהבנות בבית–הספר מספרות זו לזו שהיא בקשר עם אחיה של רנא
ושהיא מבקרת אצלם כדי לפגוש אותו .אמה של רנא סומכת על בתה .היא יודעת
שהחברות היפה בין סמירה לרנא חזקה יותר מכל הרכילויות ועל כן הרגיעה את
בתה .אמה של סמירה שאלה אותה מי לדעתה מפיצה שמועה זו .סמירה השיבה
לה שבנות הכיתה סיפרו לה שבת השכנה של משפחת רנא היא הלוחשת לבנות
את הדבר .סמירה סיפרה שהיא אמנם ראתה את בת השכנה עומדת עם קבוצות
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של בנות ומדברת ומסתכלת עליה בעין רעה .האם השיבה שאין הן יודעות מי
האשם בהפצת הרכילות ועל כן כדאי פשוט להתעלם ממנה.
לאחר כמה שבועות באה שכנה לבקר בבית משפחת סמירה .היא סיפרה
ששמעה על הקשר בין סמירה לאחיה של רנא .אמה של סמירה כעסה מאוד
אולם התאפקה .היא שאלה את השכנה בשקט וברוגע מהיכן שמעה זאת .השכנה
סיפרה ששכנת משפחת רנא סיפרה לה זאת .היא סיפרה שהשכנה תמיד רואה
את סמירה מבקרת בבית משפחת רנא ובוודאי יש קשר בין סמירה לאחיה של
רנא.
אמה של סמירה פנתה אל יועצת בית–הספר של הבנות וסיפרה לה את
הסיפור .היועצת הזמינה לשיחה את השכנה והסבירה לה איזה דבר רע היא
עושה" .יש לנו מזל שאמה של סמירה סומכת עליה משום שאחרת ייתכן שהיו
מונעים ממנה לבקר אצל חברתה או אצל כל חברה אחרת .וייתכן גם שהיו
מונעים ממנה לצאת מהבית בכלל .והכול בגלל הרכילות שלך" ,אמרה לה
היועצת" .כדי שתביני שמה שאת עושה הוא חטא אני רוצה להקריא לך את
פסוק  12מסורת החדרים' :הוי המאמינים ,אל תרבו לחשוד ,כי לעיתים
חשדנות היא חטא .אל תרגלו זה אחר זה ,ואל תלכו רכיל' .את חושדת
בסמירה לשווא וגורמת לה נזק רב בחשדך" ,סיימה היועצת את דבריה.
הסבר :נטייה זו לחשוד באחר באופן לא מציאותי נקראת גם נטייה פרנואידית.
במצב זה הסביבה נראית לפרט מאיימת מאוד והוא חש צורך להתגונן בפניה.
אנשים רבים בעולמנו מגלים נטייה זו לחשוד באחרים יתר על המידה וזהו מצב
שבו אנשים אינם נותנים אמון זה בזה .והנה בא הקוראן ומזהיר אותנו מפני
ההתנהגות הזאת .מדוע נוהגת כך השכנה? היא מוצאת מה לא בסדר אצל האחר,
ייתכן מתוך תחושה פנימית שאצלה יש דברים שהם לא בסדר .התחושה שהאחר
לא בסדר מקלה עליה באופן מודע ולא מודע כאחד .הפצת השמועות האלה
נותנת לה כוח כמי שיודעת על האחרים דברים .יפה נהגה אמה של סמירה שלא
מיהרה להאשים כל עוד לא התבהרו לה העובדות .כלומר ,היא גילתה איפוק
ולא נהגה בפרנויה .יפה נהגה היועצת שהתייחסה למעשה הזה בחומרה רבה,
הזמינה את השכנה והקריאה לה את הפסוק הנכון מן הקוראן המצווה על כולנו
לנהוג איפוק בחשדותינו וודאי שלא לרכל.
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 .29כיצד נלמד אדם להסתפק במועט?

وَﻻَ ﺗَﻤُـﺪﱠنﱠ ﻋَ ـﻴْﻨَﻴْﻚَ إِﻟَﻰ ﻣَـﺎ ﻣَ ـﺘﱠـﻌْﻨَﺎ ﺑِﻪِ أَزْوَاﺟـﺎً ﻣﱢـﻨْﻬُﻢْ زَﻫْﺮَةَ اﳊَْـﻴَـﺎةِ اﻟـﺪﱡﻧﻴَـﺎ
ﻟِﻨَﻔْﺘِﻨَﻬُﻢْ ﻓِﻴﻪِ وَرِزْقُ رَﺑﱢﻚَ ﺧَﻴْﺮٌ وَأَﺑْﻘَﻰ ) ﺳﻮرة ﻃﻪ  ,آﻳﺔ (131

אל תישא עיניך אל התענוגות אשר בהם פינקנו את האחרים למיניהם,
אל זוהר חיי העולם הזה אשר נתנו למען נסותם בו .הפרנסה מעם
ריבונך טובה ונצחית מכל אלה )סורת ט.ה ,.פסוק (131
יום אחד נכנס מחנך הכיתה אל היועץ וביקש ממנו להזמין את תַאמר לשיחה
משום שהוא רב באופן קבוע עם אחד התלמידים.
היועץ הזמין את תַאמר לשיחה וסיפר לו על תלונתו של המחנך" .האם אני
יכול לדעת מה הסיבה לכך?" שאל היועץ .תַאמר הסתכל על היועץ בעצב ואמר,
"אומר לך את האמת .זה בגלל שהוא יותר עשיר ממני אז כל התלמידים אוהבים
אותו יותר ומשחקים אתו .ואני ,בגלל שאין למשפחה שלי הרבה כסף ואבא שלי
הוא עני אף אחד לא רוצה לשחק אתי ולא להיות חבר שלי .לכן אני מקנא בו
ורב אתו כל הזמן".
היועץ השיב לתַאמר שהוא תלמיד מצטיין וחברו אינו טוב כמוהו בלימודים.
"אני יודע שאני תלמיד מצטיין והוא תלמיד די חלש אבל זה לא עוזר משום
שכולם מתרחקים ממני ומתקרבים אליו בגלל הכסף שלו" ,ענה תַאמר .ואז פתח
היועץ את ספר הקוראן והקריא לו את פסוק  131מסורת ט.ה" :.אל תישא
עיניך אל התענוגות אשר בהם פינקנו את האחרים למיניהם ,אל זוהר חיי
העולם הזה אשר נתנו למען נסותם בו .הפרנסה מעם ריבונך טובה ונצחית
מכל אלה".
תַאמר צחק .זאת הייתה הפעם הראשונה שתַאמר צחק מזה זמן רב .כשיצא
מחדר היועץ חשב לעצמו" ,סוף–סוף מצאתי מישהו שמבין אותי ומדריך אותי
בדרך הנכונה .מהיום אין לי צורך לקנא עוד משום שמה שאלוהים נותן לי טוב
הוא מכל דבר".
הסבר :פסוקים ופתגמים רבים דנים בנושא הקנאה ,בעוצמתה ובכך שהיא יכולה
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לעוות כל מחשבה מסודרת ותקינה .אין אדם שהרגש הזה זר לו משום שתמיד
נוכל למצוא מישהו שיש לו בתחום מסוים יותר מאשר לנו .והנה מספר לנו
הקוראן שגם מי שקיבל כל טוב ,הדבר אינו אלא זמני והוא ניסיון .ואילו דווקא
המעט שנתן לנו אלוהים הוא טוב ונצחי מכל אותם דברים שאנו עלולים לקנא
בהם .כך מעודד אותנו הקוראן להסתפק בחלקנו הצנוע .יפה נהג היועץ שמצא
את הפסוק המתאים בקוראן כדי להעביר את המסר החשוב הזה לתַאמר .ואם
אמנם תלמידים רבים נמשכים אל חברו של תאמר בגלל כספו כדאי שהמחנך
יערוך פעילות כיתתית בנושא "מהי חברות טובה?".
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 .1האם הבטחה פירושה גם הבטחה לעצמך?

ﻟﱠﻴْﺲَ اﻟْﺒِ ـﺮﱠ أَن ﺗُﻮَﻟﱡﻮاْ وُﺟُــﻮﻫَﻜُﻢْ ﻗِ ـﺒَﻞَ اﳌَْﺸْ ـﺮِقِ وَاﳌَْﻐْ ـﺮِبِ وَﻟَﻜِﻦﱠ اﻟْﺒِ ـﺮﱠ ﻣَﻦْ آﻣَﻦَ
ﺑِﺎﻟﻠّﻪِ وَاﻟْﻴَﻮْمِ اﻵﺧِـﺮِ وَاﳌَْﻶﺋِﻜَﺔِ وَاﻟْﻜِﺘَﺎبِ وَاﻟﻨﱠﺒِﻴﱢﲔَ وَآﺗَﻰ اﳌَْﺎلَ ﻋَﻠَﻰ ﺣُـﺒﱢﻪِ ذَوِي
اﻟْﻘُـﺮْﺑَﻰ وَاﻟْﻴَـﺘَـﺎﻣَـﻰ وَاﳌَْﺴَـﺎﻛِﲔَ وَاﺑْﻦَ اﻟﺴﱠـﺒِـﻴﻞِ وَاﻟﺴﱠـﺂﺋِـﻠِﲔَ وَﻓِﻲ اﻟﺮﱢﻗَـﺎبِ وَأَﻗَـﺎمَ
اﻟﺼﱠــﻼةَ وَآﺗَﻰ اﻟﺰﱠﻛَــﺎةَ وَاﳌُْﻮﻓُــﻮنَ ﺑِـﻌَ ـﻬْ ـﺪِﻫِﻢْ إِذَا ﻋَ ــﺎﻫَﺪُواْ وَاﻟﺼﱠــﺎﺑِﺮِﻳﻦَ ﻓِﻲ
ﺻﺪَﻗُﻮا وَأُوﻟَـﺌِﻚَ ﻫُﻢُ اﳌُْﺘﱠﻘُﻮنَ
اﻟْﺒَﺄْﺳَﺎء واﻟﻀﱠﺮﱠاء وَﺣِﲔَ اﻟْﺒَﺄْسِ أُوﻟَﺌِﻚَ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ َ
) ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ،آﻳﺔ (171

לא יהיו מעשיכם טובים אם רק תטו את פניכם לעבר המזרח או המערב.
המעשים הטובים הם נחלת המאמין באלוהים וביום האחרון ובמלאכים
ובספר ובנביאים ,והמעניק מרכושו על–אף היותו אהוב עליו ,לקרובי
המשפחה והיתומים והנזקקים ולהלך בדרכים ולקבצן ,ולשחרור עבדים;
והמקיימים את התפילה והנותנים זכאת ,והמקיימים חוזים אשר התחייבו
לקיימם ,והעומדים בעוז רוח באסון ובצרה ולעת מלחמה — כל אלה,
אמת בפיהם והם היראים )סורת הפרה ,פסוק (177
כל בוקר פותחת המורה את השיעור הראשון בסיפורים .לעתים היא מקריאה
לילדים ולעתים מבקשת מהם להקריא או לספר סיפור קצר לחבריהם.
עמר הוא ילד ביישן ותמיד מנסה להתחמק מקריאת סיפורים .כאשר המורה
מבקשת ממנו הוא מסרב .לאחרונה ניהלה אתו המורה כמה שיחות כדי לעודדו
ולעזור לו להיחלץ מביישנותו .הם סיכמו שביום שלישי יקריא עמר סיפור לפני
הכיתה ועמר אף הכריז שהפעם יעמוד בדיבורו.
אבל ככל שהתקרב הזמן חשב עמר עוד ועוד מה לעשות ואיך יוכל להתנער
300

פרק ז :האמת ,ההבטחה והאחריות האישית

מהתחייבותו .אולי יגיד שהיה צריך ללכת לרופא ,אולי סתם לא יבוא אל
בית–הספר ...לבסוף ניגש אל אמו ושאל אותה" :אמא ,מה יקרה אם לא אקיים
את הבטחתי למורה?" אמו השיבה לו" :תשמע בני ,הבטחה יש לקיים .כפי
שנאמר בקוראן' ,המקיימים חוזים אשר התחייבו לקיימם ] [...כל אלה ,אמת
בפיהם והם היראים' .עכשיו עליך לחשוב ולהחליט בעצמך מה עליך לעשות".
עמר הלך ושינן את הפסוק הזה כל הזמן .ואז ברגע אחד הוא צעק" :אמא,
אני הולך מחר לבית–הספר" .למחרת הלך עמר אל בית–הספר והקריא את
הסיפור בפני הכיתה .כשסיים מחאו לו כל התלמידים כפיים והמורה הכינה לו
הפתעה קטנה .ואז אמר לחבריו לכיתה" :תשמעו היטב מה שאני אגיד לכם
ותחזרו על זה לפחות עשר פעמים' :המקיימים חוזים אשר התחייבו לקיימם
] [...כל אלה ,אמת בפיהם והם היראים'".
הסבר :קל יותר להבטיח מאשר לקיים .זאת יודע כל אחד .מבוגרים נוהגים
לחתום על חוזים ולגשת אל בתי–משפט כשאחד הצדדים מפר את הבטחתו.
ואולם לא תמיד אפשר לחתום על חוזה ,ודאי לא בקרב ילדים .אנו רוצים לחנך
את ילדינו שיעמדו בהבטחותיהם משום שחברה שבה למילים אין ערך ואי–אפשר
לסמוך על איש היא אנרכיה .הדרישה מן האדם שיעמוד בהבטחתו הופכת גם
אותו לאדם אמין בעיני עצמו ולא לשקרן .כך הוא מבין כמה חשוב שלא
להשלות את האחר ולא לעורר בו ציפיות לדברים שלא יתגשמו .הוא מבין שגם
אם לוחצים עליו להתחייב עליו להדוף את הלחץ ולחשוב פעמיים אם הוא
מעריך שהוא יכול ורוצה לעמוד בהבטחתו .מוטב לומר "לא" ולהתעמת עם
האחר כעת מאשר להבטיח ולא לקיים .לאחר שהאדם הבטיח עליו לעשות כל
מאמץ כדי לעמוד בדיבורו .והקוראן אמנם מעודד אנשים לקיים את התחייבויותיהם.
 .2האם מוטלת על חבר החובה לומר את האמת גם אם היא כואבת?

ﻗُﻠْﻨَﺎ اﻫْﺒِﻄُﻮاْ ﻣِﻨْـﻬَﺎ ﺟَـﻤِـﻴﻌـﺎً ﻓَـﺈِﻣﱠﺎ ﻳَـﺄْﺗِﻴَﻨﱠﻜُﻢ ﻣﱢﻨﱢﻲ ﻫُﺪًى ﻓَﻤَﻦ ﺗَﺒِـﻊَ ﻫُﺪَايَ ﻓَﻼَ
ﺧَﻮْفٌ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ وَﻻَ ﻫُﻢْ ﻳَﺤْﺰَﻧُﻮنَ

) ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ،آﻳﺔ (38

אמרנו ,רדו מכאן יחדיו ,ואולם אם תזכו לקבל מאתי הדרכה אל דרך
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הישר ,הן כל ההולך בדרכי הישרה ,לא ייפול עליו פחד ולא יצטער
)סורת הפרה ,פסוק (38

אחמד וסאמי הם קרובי משפחה וגם חברים טובים מאוד .הם תמיד עושים הכול
יחד .גם לטיול השנתי של בית–הספר התכוננו יחד .אחמד הכין את הכול —
בגדים ,משקפיים ,אולר ,ממתקים ועוד ,וגם סאמי עבר על הרשימה ובדק אם
לא שכח כלום .לאחר מכן התקשר סאמי לאחמד לבדוק שהוא לא שכח דבר.
ביום הראשון של הטיול הכול הלך על פי התוכנית והתלמידים והמורים
נהנו .בלילה השני הציע אחמד לסאמי שילכו ללא רשות אל הפאב הקרוב .סאמי
ישב בפאב בשקט ,ואחמד נתן כסף לבחורה שפגש כדי שתקנה לו שתייה חריפה
ועוד הוסיף ונתן לה טיפ על שום שעזרה לו .סאמי סירב לשתות ורצה לחזור אל
תלמידי הכיתה .אחמד התעקש להישאר וגם לא הניח לסאמי לחזור .הוא שתה
והשתכר ואחר כך גם שבר בקבוקים וחולל בלגן גדול ומהומה בפאב עד
שהוציאו אותו משם בכוח .רק אז הסכים לחזור אל שאר הילדים .אבל בעל
הפאב לא ויתר .הוא חיפש אותם בכל האזור עד שלבסוף הגיע אל המורים
האחראים עליהם .המורים סידרו את התלמידים בשורה ובעל הפאב זיהה מיד
את אחמד וסאמי .אחמד התעקש והכחיש שמדובר בו ובסאמי .המורה פנה אל
סאמי ושאל" :סאמי ,תגיד את האמת ,אתם הייתם בפאב?" סאמי שתק והתלבט,
והמורה שאל שוב" :סאמי ,תגיד את האמת!" ואז עמד סאמי ואמר" :כן ,הייתי
עם אחמד ,והוא שתה אלכוהול ועשה בלגן גדול .אני אוהב אותו אבל אני אגיד
את האמת".
אחמד צעק לסאמי" :אתה ,סאמי ,תקבל על הראש .אתה עוד תצטער על
הדברים".
פחד גדול נפל על סאמי .הוא מכיר את אחיו הגדול של אחמד ,שיכול לפגוע
בו.
ואז הקריאה המורה לסאמי את פסוק  38מסורת הפרה כדי להרגיע אותו,
להחזיר לו את הביטחון ולעודד אותו לומר תמיד את האמת" :הן כל ההולך
בדרכי הישרה ,לא ייפול עליו פחד ולא יצטער".
הסבר :כולנו יודעים כמה קשה לפעמים לא רק לילדים ,אלא גם למבוגרים,
לומר את האמת .למשל ,כשמישהו עד למעשה פשע ייתכן שלא יספר מתוך
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חשש שהפושעים יתנכלו לו ואיש לא יגן עליו .ואכן ,במקרים רבים אנשים אינם
מספרים דברים מתוך פחד והחברה כולה היא שמפסידה .אנו מעוניינים לעודד
ילדים ומבוגרים לספר ולא לפחד ועלינו לעשות ככל האפשר להבטיח להם את
מרב ההגנה ,אחרת יחששו לספר .במקרה שלנו ,אם סאמי לא יספר את האמת
על אחמד מפני שהוא מפחד מאחמד ומשפחתו ,הוא יישאר תלוי באחמד ויהיה
"שפוט" שלו .אנו רוצים לעודד אנשים להיות תלויים באמת ולא באנשים .ועל
כן הפסוק המתאים מן הקוראן שאותו הקריאה המורה לסאמי עשוי לקדם מטרה
זו במידה ניכרת.
 .3על פי מה יש לשפוט אדם ,על פי מעשיו או על פי מעשי בני משפחתו?

ﻗُﻞْ أَﺗُﺤَـﺂﺟﱡـﻮﻧَﻨَﺎ ﻓِﻲ اﻟﻠّـﻪِ وَﻫُﻮَ رَﺑﱡﻨَﺎ وَرَﺑﱡﻜُﻢْ وَﻟَﻨَﺎ أَﻋْـﻤَـﺎﻟُﻨَﺎ وَﻟَﻜُﻢْ أَﻋْـﻤَـﺎﻟُﻜُﻢْ
وَﻧَﺤْﻦُ ﻟَﻪُ ﻣُﺨْﻠِﺼُﻮنَ ) ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ،آﻳﺔ (139

אמור ,וכי תתפלמסו עמנו על אודות אלוהים ,אף–כי הוא ריבוננו וריבונכם,
ואף כי לנו מעשינו ולכם מעשיכם ,ואף–כי אנו מייחדים לו את דתנו?
)סורת הפרה ,פסוק (139

אמינה לומדת בכיתה ו' .היא ילדה מחוננת ,מנומסת ,כולם מחבבים אותה והיא
מחבבת את כולם .לאחרונה נשפט דודה למאסר ממושך בגין היותו סוחר סמים.
מאז כל הכפר מתנכר לבני המשפחה ואיש לא רוצה שום קשר אִתם .הילדים
החלו להתרחק גם מאמינה .הם לועגים לה ומסרבים להזמין אותה אל בתיהם.
בצר לה פנתה אמינה אל יועצת בית–הספר ותיארה באוזניה את המצב" .לא אני
בחרתי בו להיות דודי" ,אמרה ליועצת" ,זוהי הבחירה של אלוהים ואני מקבלת
את רצונו .אבל לפחות שיתייחסו אלי כאל בן אדם משום שגם לי יש רגשות".
בשעת החינוך הבאה נכנסה היועצת לכיתה והעבירה שם פעילות על קבלת
השונה בכל מיני תחומים — בתחום הדתי ,החברתי ,התרבותי ועוד .היא גם
הדגישה כמה חשוב לשפוט כל אדם רק על סמך מעשיו הוא ולא על סמך
מעשיהם של בני משפחתו ,משום שכל אחד אחראי למעשיו ולא למעשי האחר.
היועצת שאלה את התלמידים איך היו הם מרגישים אילו עבר מי מבני משפחתם
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עברה והם היו נשפטים בגינה .כעת הצביע אחד התלמידים ואמר שהוא יודע
מדוע בחרה היועצת לעשות להם את הפעילות הזאת — בגלל אמינה .היועצת
אישרה את דבריו .היא הוציאה את ספר הקוראן וביקשה מן התלמיד לקרוא
בקול את פסוק  139מסורת הפרה" :ואף כי לנו מעשינו ולכם מעשיכם".
לאחר השיעור ניגשו תלמידים רבים אל אמינה וביקשו את סליחתה .אחדים
מהם הזמינו אותה אל ביתם זו הפעם הראשונה מזה זמן רב.
הסבר :פעמים רבות אנו נוטים לשפוט אדם על פי בני משפחתו .למשל,
כשהורים רוצים לחתן את בנם או בתם הם לעתים יעמלו קשות כדי לברר
פרטים על משפחת החתן או הכלה העתידיים .מקובלת ההנחה שמי שבא מבית
טוב גדולים סיכוייו להיות אדם טוב ממי שבא מבית שאינו טוב .ואולם הקוראן
וגם ההיגיון מזהירים אותנו מפני הכללת יתר שעושה עוול לאדם .יש להשתדל
לשפוט אדם על פי מעשיו ולא על פי מעשי בני משפחתו .כך אנו יכולים
להתרשם שאדם מסוים הוא חיובי אף שאחדים מבני משפחתו ידועים במעשיהם
הרעים .כזה הוא המקרה של אמינה ושל ילדים רבים כמותה הסובלים משום
שמישהו במשפחתם נהג שלא כשורה .אם נשפוט את האדם לפי מעשיו הוא
נעודד אותו לחוש שהוא אחראי לגורלו .אם שמי הטוב אינו בידי אלא בידי בן
משפחתי מדוע שאתאמץ בכלל בחיי?! הרי כבר שמו עלי תווית שלילית ,סיפרו
לי שאני דומה לבני משפחתי ולא הותירו לי בררה אלא להיות כמותם .ואולם
אם אני בלבד אחראי לשמי ולגורלי כדאי לי להתנהג כראוי .כזה הוא הקוראן,
שמעודד את האדם לקבל אחריות למעשיו ,ואת האחר לשפוט אדם רק על פי
מעשיו.
 .4האם עמידה בהבטחה משפרת את הדימוי העצמי?

ﺑَﻠَﻰ ﻣَﻦْ أَوْﻓَﻰ ﺑِﻌَ ـﻬْـﺪِهِ وَاﺗﱠﻘَﻰ ﻓَـﺈِنﱠ اﻟﻠّﻪَ ﻳُﺤِـﺐﱡ اﳌُْﺘﱠـﻘِﲔَ

) ﺳـﻮرة آل ﻋـﻤـﺮان ،آﻳﺔ

(76

נהפוך הוא :כל המכבד את התחייבותו ונוהג ביראה ,הנה אלוהים
אוהב את היראים )סורת בית עמרם ,פסוק (76
עדנאן הוא תלמיד כיתה ו' .השנה דואגים הוריו לציוניו במיוחד משום שבשנה
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הבאה ,בכיתה ז' ,ממיינים את התלמידים להקבצות במקצועות היסוד .הוריו
מזכירים לו זאת השכם והערב אבל הוא אומר" ,אל תדאגו ,יהיה בסדר" .עם
תום הרבעון הראשון היו ציוניו של עדנאן נמוכים .הוריו התרגזו אך הוא הבטיח
להם ואמר" ,אני אתחיל להשקיע יותר בלימודים ואתם עוד תופתעו ממני בסוף
הסמסטר" .בהמשך הסמסטר לא נראה שעדנאן משקיע בלימודיו .הוריו הזכירו
לו שוב ושוב אך הוא השיב שאין להם מה לדאוג וציוניו עתידים להשתפר.
עם תום הסמסטר לא חל שיפור בציוניו של עדנאן ובחשבון אפילו חלה
ירידה .ההורים הודיעו לעדנאן שמעתה אין חברים ,אין חוגים ואין משחקי
מחשב .עדנאן התחנן בפני הוריו והבטיח שהפעם הבין את המסר והוא יהיה
רציני בלימודיו .הוריו אמרו לו שהם מעניקים לו את ההזדמנות האחרונה
להשתפר.
בשבוע הראשון של הסמסטר השני עבד עדנאן ממש קשה וההורים היו
בטוחים שהוא נעשה רציני .אבל לאחר כשבועיים הוא שב למנהגיו הישנים.
שיעורים הוא מכין מאוחר בערב ,רק לאחר שסיים לשחק עם חבריו .בסוף
השנה היו ציוניו מאכזבים מאוד ,חלה ירידה בכל המקצועות.
בשיחה עם הוריו פחד עדנאן מעונש .הוא ידע שלא תינתן לו עוד הזדמנות
והחל להתגונן ולהמציא תירוצים" .אני השתדלתי" ,אמר" ,אבל המבחנים היו
קשים .אני מבטיח לעבוד בכל הרצינות בשנה הבאה .תנו לי בבקשה עוד
הזדמנות" .ואז השיב אביו" :כל המכבד את התחייבותו ונוהג ביראה ,הנה
אלוהים אוהב את היראים"" .קיבלת מאתנו מספיק הזדמנויות" ,אמר לו.
"הבטחת ולא קיימת ואיך ניתן לך עוד הזדמנות?!"
הסבר :היכולת של האדם לעמוד בהבטחתו חשובה מאין כמוה לא רק לחברה,
שמצפה שהפרט יקיים את הבטחותיו לאחרים ,אלא גם לפרט המבטיח עצמו.
אדם שמבטיח הבטחה מבטיח אותה גם לעצמו .אם הוא לא עומד בה ,בעתיד
יקשה עליו לסמוך על עצמו ועל יכולתו .עדנאן לא עמד בהבטחתו אבל לאי–עמידה
שלו בהבטחתו מתלווה התחושה שלו שגם אילו רצה לא היה יכול לעמוד בה.
עמידה בהבטחה הייתה מעניקה לעדנאן תחושה של כוח ויכולת שחשובה לכל
דבר בחיים החל בפתירת תרגיל בחשבון וכלה בהתמודדות עם בעיות בחיים.
אנו רוצים ללמד את עדנאן שלא לפחד מהשקעה ,לא לפחד ממאמץ .אולי לא כל
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האחריות רובצת על עדנאן אלא גם על הוריו .הרי הצלחתו של עדנאן היא
משימה משפחתית משותפת .ייתכן שהוריו יכלו להקל עליו אילו ישבו אתו יותר
על לימודיו ,אילו עזרו לו להגדיר משימות קטנות ואפשריות יותר מהצלחה בכל
הלימודים ,משום שאין כהצלחה כדי להזמין עוד הצלחה .נניח שבתחילה היה
עדנאן מתמקד במקצוע אחד ומצליח בו .הייתה מתפתחת אצלו תחושה שהוא כן
יכול להבטיח ולקיים וכך היה אפשר להתקדם .תפקיד ההורים אינו לעמוד מן
הצד ולהעניק לעדנאן ציונים כמו מורים ,אם עמד במשימה או לא .תפקידם
לעזור לו להצליח ולשם כך חשוב שיהיו חמים ,שותפים ומעודדים לכל אורך
הדרך ולא רק מחכים לציון .כך יקל על עדנאן לקיים את הפסוק הקוראני
החשוב הזה.
 .5מה נאמר למי שנשבע שבועת שווא?

وَﻻَ ﺗَﺠْ ـﻌَﻠُﻮاْ اﻟﻠّﻪَ ﻋُـﺮْﺿَ ـﺔً ﻷﱢَﻳْﻤَـﺎﻧِﻜُـﻢْ أَن ﺗَﺒَـﺮﱡواْ وَﺗَﺘﱠ ـﻘُـﻮاْ وَﺗُﺼْﻠِﺤُــﻮاْ ﺑَﻴْﻦَ
اﻟﻨﱠﺎسِ وَاﻟﻠّﻪُ ﺳَﻤِﻴﻊٌ ﻋَﻠِﻴﻢٌ ) ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ،آﻳﺔ (224

אל תשבעו מעשה שגרה בשם אלוהים ,למען לא תחדלו להיות ברי
לבב ויראים ומשכיני שלום בין הבריות .אלוהים שומע ויודע )סורת
הפרה ,פסוק (224

עבד בן החמש–עשרה ,תלמיד כיתה י' ,נהג להיעדר מבית הוריו משעות הערב
המוקדמות ועד השעות המאוחרות של הלילה .שני הוריו של עבד הם קרייריסטים
שמבלים הרבה שעות בעבודה .האב הוא רופא והאם היא מנהלת בית–ספר יסודי
בכפר .הם נוהגים לשוב הביתה מאוחר בערב ,אוכלים ארוחה משפחתית חטופה
עם עבד ואחותו הקטנה ,זַיִנב ,ואז כל אחד פונה לעיסוקיו :האב שב אל
בית–החולים או מנצל את ההזדמנות והולך לישון מוקדם ,והאם מסתגרת בחדר
העבודה שלה ושוקעת בניירת שלא הספיקה לטפל בה במשך היום .נראה
שההורים ממש לא יודעים היכן עבד מסתובב ומתי הוא הולך לישון.
באחד הערבים שהזדמן להם לאכול יחד ארוחת ערב העלתה האם את עניין
הקושי שלה להעיר את עבד כל בוקר לבית–הספר .היא הציעה ללוות אותו אל
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קופת–חולים ולערוך בדיקות דם כדי לגלות מדוע הוא עייף כל כך בבוקר ולא
מסוגל לקום אל בית–הספר .ואז התערבה זַיִנב בשיחה ואמרה שייתכן שעבד
מתקשה לקום בבוקר משום שהוא חוזר הביתה לעתים קרובות מאוחר בלילה.
עכשיו פנו שני ההורים אל עבד ושאלו אותו יחד" :האם זה נכון?!" עבד נשבע
להם באלוהים שאין זה נכון כלל והוא הולך לישון מוקדם כל לילה.
מאוחר יותר באותו היום באה זַיִנב בריצה אל אמה וסיפרה לה בבכי שעבד
הרביץ לה וקרא לה מלשינה .גם הפעם נשבע עבד באלוהים שאחותו פשוט
ממציאה דברים .האם החליטה שהגיע הזמן להתערב .היא הזמינה את עבד
לשיחה ,דיברה אתו על עניין הבילויים הליליים שלו והתייחסה לנטייה שלו
להישבע בשם אלוהים בכל הזדמנות גם אם אינו אומר את האמת .האם הבהירה
לעבד שאלוהים נמצא בכל מקום והוא מפקח על מעשינו ,רואה ושומע הכול.
כדי לחזק את דבריה ציטטה לו את פסוק  224מסורת הפרה" :אל תשבעו
מעשה שגרה בשם אלוהים ,למען לא תחדלו להיות ברי לבב ויראים ומשכיני
שלום בין הבריות .אלוהים שומע ויודע" .כששמע עבד את הפסוק הזה הבטיח
לאמו שמעתה לא יישבע בשם אלוהים וגם יחדל מבילוייו הליליים .אמו של עבד
שמה לב שזאת הפעם הראשונה שעבד מבטיח לה אבל לא נשבע.
הסבר :עבד השתמש בשם אלוהים לשווא משום שלמד שכשהוא נשבע אנשים
נוטים להאמין לו יותר .כך הוא יכול לשקר להם והם מצדם יאמינו לו .אבל
הקוראן ,שמחנך את האנשים לומר את האמת ,מלמד אותנו שמי שמשתמש בשם
אלוהים "מעשה שגרה" ייתכן מאוד שאינו אומר את האמת .אחרת ,לשם מה
הוא צריך כל הזמן להישבע כפי שנוהג עבד?! לשבועה בשם אלוהים יש ערך
מיוחד .בבית–המשפט נוהגים המוסלמים להישבע כשהם מניחים את ידם על ספר
הקוראן ובני דתות אחרות מניחים את ידם על הספר הקדוש להם ,כדי שיאמרו
את האמת במעמד חשוב זה .אנו פשוט רוצים לחנך ילדים לומר את האמת ללא
צורך בשבועות ,משום ששקר פוגע לא רק בחברה שהאדם שותף לה ,אלא
לעתים קרובות כשהאדם משקר לחברו הוא משקר גם לעצמו .ואז הנזק כפול.
למשל ,אם עבד מכחיש שהוא הולך לישון מאוחר הרי הוא משקר גם לעצמו
ולא יוכל לתקן את מעשיו .הוא הדין בנוגע להכאת אחותו.
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 .6האם האדם לבדו אחראי למעשיו?

ذَﻟِﻚَ ﺑِﻤَ ــﺎ ﻗَ ـﺪﱠﻣَـﺖْ أَﻳْﺪِﻳﻜُﻢْ وَأَنﱠ اﻟـﻠّﻪَ ﻟَﻴْﺲَ ﺑِـﻈَﻼﱠمٍ ﻟﱢﻠْﻌَـ ـﺒِ ـﻴـ ـﺪِ )ﺳــﻮرة آل
ﻋﻤﺮان ،آﻳﺔ (182
כגמול על אשר עוללו ידיכם זה כבר .אלוהים לא יגרום עוול לברואים
)סורת בית עמרם ,פסוק (182

אביו של פאדי ,תלמיד כיתה ה' ,הגיע אל בית–הספר בהזמנת המנהל .במכתב
שהגיע אל ביתו נכתב שפאדי מקלל את חבריו .הודגש שאין זו הפעם הראשונה
שפאדי נוהג כך ,ולכן ביקש המנהל לשוחח עם ההורים.
)בחדר נוכחים המנהל ,פאדי ואביו(.
המנהל :הזמנתי אותך לשיחה משום שפאדי נוהג לקלל את בני כיתתו.
אבא :בבית פאדי לא עושה שום בעיות .הוא ילד שקט ,חמוד ,אני ממש
מופתע.
המנהל :בבית–הספר פאדי נוהג לקלל את חבריו .ולכן הזמנתי אותך וגם את
פאדי כדי לדון בבעיה.
אבא :פאדי ,זה נכון שאתה תמיד מקלל את התלמידים בכיתה?
פאדי :זה קרה רק פעם אחת ועוד פעם אחת לפני חודש.
המנהל :אני רוצה לדעת מה הסיבה להתנהגות הזאת .האם אתה יודע אותה,
פאדי?
פאדי :בבית אמא תמיד מקללת אותי ומדברת אלי בצורה לא יפה.
אבא :כל היום אני בעבודה ואתה ,פאדי ,אף פעם לא סיפרת לי על כך .אף
פעם לא התלוננת על ההתנהגות של אמך .ואני יודע שאתה הנשמה של
אמא שלך .אולי אתה מציק לה? אולי אתה לא עוזר לה? אני לא יודע.
פאדי :אני לא אוהב לעזור לה והיא לא מבינה את זה .היא הורסת אותי
כשהיא מקללת אותי .אז אני מרגיש לחוץ ורוצה להוציא את הכעס.
המנהל :פאדי ,גם אם אמך מקללת אותך אסור לך לקלל ילדים אחרים .אתה
ודאי מכיר את פסוק  182מסורת בית עמרם ,שמדבר על אחריות
אישית )המנהל פותח את הקוראן ומקריא לאט(" :כגמול על אשר
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עוללו ידיכם זה כבר .אלוהים לא יגרום עוול לברואים" .מה הבנת
מהפסוק הזה ,פאדי?
פאדי) :שותק לרגע( הפסוק אומר שאני עושה לעצמי את הבעיות ולא אמא
והטעויות שלי חוזרות אלי.
המנהל :יפה ,פאדי .ואם יש לך בעיות עם אמא אתה יכול לשוחח אִתה או עם
אבא .בעיות בבית או עם חברים פותרים בשיחה שבה אתה יכול לומר
מה כואב לך ,לא באמצעות קללות.
הסבר :דומה שבאמת פאדי הוא הנשמה של אמא שלו .היא מפנקת אותו והוא
לא מרגיש שהוא חייב לעזור לה בעבודות הבית .הוא כועס שהיא בכלל מבקשת
את עזרתו .ואז האם מאבדת שליטה ומקללת אותו .כנראה יש לאם קושי ביחסיה
עם פאדי .היא אמורה להיות מסוגלת לדרוש ממנו שיעזור לה ולעמוד על כך
בתקיפות אך לא בתוקפנות .כלומר ,לעמוד על כך שיעזור לה בסמכותיות ,בלי
צורך להשתמש בקללות .ייתכן שהאם חלשה .מצד אחד ,היא מאוד קרובה
לפאדי ומצד אחר ,גם נוהגת בו בתוקפנות רבה .מכל מקום ,המסר של המנהל
היה נכון .פאדי לא יכול לפטור את עצמו מכל אחריות גם אם אמו מתנהגת אליו
כך .המסר של הקוראן ,שחוזר בפסוקים רבים דוגמת הפסוק הזה ,הוא אחיד
וחשוב מאוד מבחינה חינוכית :לכל אדם אחריות אישית למעשיו .ואל לאיש
להשליך את האחריות למעשיו על האחר.
 .7מה נאמר לילד שמשקר בקביעות?

وَﻻَ ﺗَﻜُﻮﻧُـﻮاْ ﻛَــﺎﻟﱠﺘِـﻲ ﻧَﻘَ ـﻀَﺖْ ﻏَـ ـﺰْﻟَﻬَــﺎ ﻣِﻦ ﺑَـﻌْ ـﺪِ ﻗُ ـﻮﱠةٍ أَﻧـﻜَﺎﺛﺎً ﺗَﺘﱠـ ـﺨِ ـﺬُونَ
ﻲ أَرْﺑَﻰ ﻣِﻦْ أُﻣﱠﺔٍ إِﻧﱠﻤَﺎ ﻳَﺒْﻠُﻮﻛُﻢُ اﻟﻠّﻪُ
أَﻳْﻤَﺎﻧَﻜُﻢْ دَﺧَﻼً ﺑَﻴْﻨَﻜُﻢْ أَن ﺗَﻜُﻮنَ أُﻣﱠﺔٌ ﻫِ َ
ﺑِﻪِ وَﻟَﻴُﺒَﻴﱢﻨَﻦﱠ ﻟَﻜُﻢْ ﻳَﻮْمَ اﻟْﻘِـﻴَﺎﻣَﺔِ ﻣَﺎ ﻛُﻨﺘُﻢْ ﻓِﻴـﻪِ ﺗَﺨْﺘَﻠِﻔُﻮنَ ) ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ ،آﻳﺔ
(92
אל תהיו כאותה טווה אשר התירה את החוט שטוותה במהודק ופרמה
אותו סיבים סיבים — בהיזקקכם לשבועות רק כדי להונות זה את זה,
בעוד קבוצה אחת חזקה מזולתה .בכל אלה יעמידכם אלוהים במבחן.
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ביום תחיית המתים יבאר לכם את כל אשר נחלקתם בו )סורת הדבורה,
פסוק (92

עלי ,תלמיד כיתה י"ב ,נוהג להבטיח להוריו הבטחות רבות ולעולם אינו מקיים
אותן .הוא מבקש את המכונית ומבטיח לחזור בזמן וחוזר באיחור של שעתיים.
הוריו כמובן משתגעים מדאגה .לעתים הוא מבקש רשות מהוריו לצאת למקום
כלשהו ובסוף הוא הולך למקום אחר .כשהוא נתפס הוא מבטיח שזו הפעם
האחרונה שהבטיח ולא קיים או שזו הפעם האחרונה ששיקר אבל הוא עומד
בדיבורו רק עד להבטחה הבאה.
הוריו ניסו הכול .החל בטוב — שיחה והסבר ,וכלה ברע — איומים ועונשים.
שום דבר לא ממש עזר .עלי המשיך לשקר ולא לעמוד במילתו .בצר להם פנו
הוריו של עלי אל יועצת בית–הספר ושיתפו אותה בבעיה .היועצת פתחה את
ספר הקוראן המונח דרך קבע על שולחנה וביקשה מעלי להקריא בקול את פסוק
 92מסורת הדבורה" :אל תהיו כאותה טווה אשר התירה את החוט שטוותה
במהודק ופרמה אותו סיבים סיבים — בהיזקקכם לשבועות רק כדי להונות זה
את זה ,בעוד קבוצה אחת חזקה מזולתה .בכל אלה יעמידכם אלוהים במבחן.
ביום תחיית המתים יבאר לכם את כל אשר נחלקתם בו" .כשסיים עלי
להקריא את הפסוק הוא חש פתאום שמציפה אותו תחושה של אחריות כבדה.
"לא ,לא אשתמש עוד בהבטחות ובשבועות כדי לרמות" ,אמר" .לא ידעתי
שהקוראן ממש מדבר עלי ומתכוון אלי" .ואכן ,מאותו היום השתדל עלי מאוד
שלא להבטיח וכשהיה מבטיח היה בדרך כלל מקיים.
הסבר :ערך האמת הוא ערך חשוב ביותר! כשאדם מבטיח ואינו מקיים וודאי
כשהוא נשבע לשווא הוא בעצם משלה את האחר ואולי גם את עצמו שיעשה את
מה שהבטיח .האשליות האלה פשוט הורסות את החברה ,משום שהן בונות
חברה שבה אי–אפשר להאמין לאיש ומילה זו לא מילה .בחברה כזאת אינך יכול
לדעת מה יהיה מחר והאי–ודאות שולטת בכול .לא קל לדבוק באמת אבל זה
התנאי היחיד כדי שלא נחיה כולנו בגיהינום אחד גדול .על כן יש לחנך ילדים
קודם כול להיות נאמנים לאמת שלהם בפנים .כלומר ,כשהם לא אומרים את
האמת הם עצמם צריכים לחוש שלא בנוח .הם בגדו בעצמם וגם באחר .בחברה
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כזאת יש הרבה רגעים קשים .אדם יאמר לחברו שאינו מסכים אתו ולא יהנהן
בראשו וישלה את חברו שהם מסכימים רק כדי לשמור על מראית עין של
יחסים טובים .הוא יחלוק על חברו ויתעמת אתו רק משום שהאמת חשובה ולא
האשליה — זו שתתנפץ בעתיד ותגרום פגיעה ואכזבה גדולה בהרבה משום
שברגע המכריע האמת יצאה לאור .ואכן ,אין כקוראן להעביר את חשיבותה
העצומה של אמירת האמת.
 .8מה נאמר למי שמפיץ שקרים?

وَﻻَ ﺗَﻠْﺒِـﺴُـﻮاْ اﳊَْﻖﱠ ﺑِﺎﻟْﺒَـﺎﻃِﻞِ وَﺗَﻜْﺘُـﻤُـﻮاْ اﳊَْﻖﱠ وَأَﻧﺘُﻢْ ﺗَﻌْﻠَﻤُـﻮنَ

) ﺳـﻮرة اﻟﺒﻘـﺮة،

آﻳﺔ (42
ואל תערבו האמת בהבל ואל תסתירו האמת ביודעין )סורת הפרה,
פסוק (42

נור היא תלמידת כיתה י' ,יפה ,חרוצה ,מנומסת ורצינית .היא לא מתעניינת
בשום דבר חוץ מלימודיה ומשקיעה הרבה כדי להצליח בהם .חברותיה עסוקות
בענייני אהבה ואילו היא מנסה להתעלם מנושאים אלה ולא מאפשרת לאיש
לשוחח אִתה עליהם.
יסף הוא תלמיד בבית–ספרה ,שחצן וגאוותן ,כזה שתמיד אוהב לדבר עם
בחורות .לדעתו לא קיימת בחורה שתסרב לשוחח אתו .באחד הימים עברה נור
לידו בזמן שצחק עם חבריו .אחד החברים זרק לעברה מילה אבל נור הגיבה
בצורה מנומסת שהדהימה את כולם .יסף גם הוא נדהם משום שידע שהיא
בחורה רצינית ,כזו שמעולם לא דיברה עם בחורים .הוא לחש לאחד מחבריו
שתכף הוא יראה להם איך הוא מתנהג אִתה .הוא זרק לה מילה לא יפה
ולהפתעתו היא הגיבה בגסות ,באופן שהעליב אותו אל מול חבריו ,דבר שהוא
אינו רגיל לו ולא מקבל אותו .יסף הבטיח לחבריו שהוא לא יניח לה עד
שישפיל אותה וייאלץ אותה להתנצל בפניו.
יסף ניסה להכפיש את נור והחל להפיץ שמועות בבית–הספר שהיא מאוהבת
בו ורוצה אותו כחבר .הוא דאג שהסיפור הזה יגיע אל כולם ,במיוחד אל אחיה
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הגדול .אחיה של נור כעס עליה מאוד ומבלי לברר את העניין החל לצעוק עליה
ולהרביץ לה .לדעתו ,כך אמר" ,אין עשן בלי אש" .חבריו של יסף הוסיפו שמן
למדורה והעידו בפני אחיה של נור שאחותו אכן מאוהבת ביסף .כך התנקם
יסף בנור וניסה לאלץ אותה לדבר אתו .נור ,שהייתה בתחילה מופתעת מכל
הסיפור ,ניסתה להסביר לאחיה ולמשפחתה את האמת אך איש לא האמין לה.
בצר לה פנתה נור אל יועצת בית–הספר וסיפרה לה מה שקרה .היועצת
בדקה את העניין עם חברותיה של נור וחבריו של יסף ולבסוף הזמינה את כולם
לשיחה .היא הסבירה לחברו של יסף שהעיד עדות שקר נגד נור שהתנהגותו
אינה מקובלת מבחינה חברתית ודתית ,והוא עלול לגרום סכסוכים משפחתיים
רבים במשפחתה של נור משום שהוא יודע את האמת אבל בוחר בשקר .גם
ליסף אמרה היועצת דברים קשים על התנהגותו — הפצת השמועות והשקרים.
לבסוף הוציאה היועצת את ספר הקוראן וביקשה מיסף לקרוא בסורת הפרה את
פסוק " :42אל תערבו האמת בהבל ואל תסתירו האמת ביודעין" .יותר לא
הייתה צריכה להוסיף.
הסבר :הפצת שמועות היא מעשה מסוכן וקרו מקרים שבנות נרצחו בגלל חשד
לחילול כבוד המשפחה שלא הייתה בו כל אמת .טוב שנור הייתה חזקה דיה שלא
להיכנע לשמועות ,לעמוד על שלה ולדבוק באמת אף שלא האמינו לה ופנתה אל
היועצת בבקשת עזרה .בנות חזקות פחות מנור עלולות להודות בדברים שהן לא
עשו או לחוש אשמות ללא הצדקה או להיכנע לסחטנות של מי שמפיץ עליהן
את השמועות .על התנהגותו של יסף ועל גאוותו היתרה יש לקוראן הרבה מה
לומר .בהזדמנות הזאת השתמשה היועצת בפסוק הקוראני המדגיש כמה חשוב
להיצמד לאמת .ליסף היה אסור להפיץ שמועות אבל גם לנור היה אסור
להישבר ולוותר על האמת שלה .וחוץ מזה ,כולם היו צריכים להיות נציגים של
האמת ולא להסתירה ,אם מפאת פחד מפני יסף ואם מכל שיקול אחר .מובן
שבחברה שאנשיה אינם דבקים באמת קשה ומסוכן לחיות.
 .9מה נאמר להורה שמטיל על ילדו את האחריות למות אביו?

ﻛُﻞﱡ ﻧَﻔْﺲٍ ذَآﺋِﻘَـﺔُ اﳌَْﻮْتِ وَإِﻧﱠﻤَﺎ ﺗُﻮَﻓﱠﻮْنَ أُﺟُـﻮرَﻛُﻢْ ﻳَﻮْمَ اﻟْﻘِﻴَـﺎﻣَﺔِ ﻓَﻤَﻦ زُﺣْﺰِحَ
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ﻋَﻦِ اﻟﻨﱠﺎرِ وَأُدْﺧِﻞَ اﳉَْﻨﱠﺔَ ﻓَـﻘَﺪْ ﻓَﺎزَ وَﻣـﺎ اﳊَْﻴَﺎةُ اﻟﺪﱡﻧْﻴَـﺎ إِﻻﱠ ﻣَﺘَـﺎعُ اﻟْﻐُﺮُورِ ) ﺳﻮرة آل
ﻋﻤﺮان ،آﻳﺔ (185

סוף כל נפש לטעום את המוות ,וביום הדין ישולם לכם שכרכם
במלואו ,ואשר יוסט מעל האש ויוכנס לגן עדן ,הוא הזוכה .חיי העולם
הזה אינם אלא תענוג של הבל )סורת בית עמרם ,פסוק (185
מַאהֵר ,תלמיד כיתה ה' ,הוא ילד חרוץ ומשקיע בלימודים אבל הוא גם אוהב
משחקים מסוכנים .לאחרונה הוא הרביץ לחברו משום שסירב לשחק אתו
במשחק שנחשב מסוכן .הדבר הגיע לידיעת המנהלת והיא הורתה למַאהֵר להביא
למחרת אל בית–הספר את אביו .המנהלת חשבה שמשחקיו המסוכנים של מַאהֵר
והאלימות שנקט מצריכים את התערבותו הסמכותית של אביו .למחרת הגיע
מַאהֵר אל בית–הספר בלוויית אמו.
המנהלת :מַאהֵר ,ביקשתי שתביא את אבא .למה הבאת את אימא?
אימא :אבא של מַאהֵר נוהג בו בקשיחות רבה .מספיק מה שקורה בבית .אם
נספר לו מה שקורה עם מַאהֵר בבית–הספר לא יהיה טוב.
המנהלת :מה אתה אומר ,מַאהֵר?
מַאהֵר :אני פוחד מאבא שלי פחד מוות ,אימא יודעת את זה .אני מרגיש קטן
וחלש מאוד כשאני עומד מולו .הוא תמיד מרביץ לי ואני לא סובל
אותו.
אימא :בעלי קשה מאוד .דיברתי אתו הרבה פעמים וזה לא עוזר .אני לא
יכולה לעשות כלום .זה מאלוהים.
מַאהֵר :כל הכפר יודע שאני נולדתי ביום שנפטר אבא של אבא .אבא תמיד
מזכיר את זה ומעניש אותי על כך .הוא חושב שיום הולדתי הוא יום
נאחס .לכן הוא מעניש אותי על כל דבר ,קטן או גדול .אני ילד רע,
אימא?
אימא :אתה ילד טוב מאוד ,מַאהֵר .צריך לסבול ולחכות לזמן שיעשה את
שלו.
המנהלת :עכשיו אני מבינה למה אתה מכה ילדים .זה מפני שבבית אבא מכה
אותך .אני גם חושבת שאני מבינה למה אתה אוהב משחקים מסוכנים.
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אימא:

כאילו לא אכפת לך מהחיים שלך ואתה חושב שהם לא שווים .אני
רוצה לדבר עם אבא .הוא יסכים לבוא?
אני חושבת שכן .הוא מכבד אותך.

המנהלת התקשרה אל האב והזמינה אותו .למחרת הוא הגיע לבדו ,כשהוא
אינו יודע מה המנהלת רוצה ממנו.
המנהלת :מדוע אתה לא מבקר בבית–הספר ולא מתעניין בלימודיו ובמעשיו של
מַאהֵר?
אבא :אני עסוק ,אין זמן .אם יש בעיות רק תגידי...
המנהלת :מַאהֵר הוא ילד טוב .אבל אתה צריך להקשיב לו ולדבר אתו.
אבא :קשה לי לשבת ולדבר אתו .אני אוהב אותו אבל בתוכי יש פצע כי הוא
נולד ביום שאבי נפטר .קשה לי מאוד לקבל אותו.
המנהלת :אני רוצה להקריא לך את פסוק  185מסורת בית עמרם ,האומר
שהמוות הוא מאלוהים .אלוהים הוא שקובע את סופו של האדם ואנו
לא יכולים לשנות את המועד )עכשיו הוציאה המנהלת את ספר הקוראן
והקריאה לאב לאט ובהדגשה(" :סוף כל נפש לטעום את המוות,
וביום הדין ישולם לכם שכרכם במלואו"  .ואם אתה רוצה שכר
מאלוהים אתה חייב לתת לבנך את תשומת הלב שהוא זקוק לה .אני
מרגישה שהוא מאוד מתגעגע אליך ורוצה אותך ,ואתה רק צריך
לפתוח את הלב שלך אליו .תתחיל ותראה איך זה...
הסבר :ההסבר הפסיכולוגי של המנהלת לכך שמַאהֵר מתנהג באלימות ואוהב
משחקים מסוכנים כנראה נכון .הוא משחק בחייו ובגורלו משום שהוא לא חש
שאביו מתייחס אליו ומחשיב אותו .לכן הוא גם אלים .טוב שהמנהלת התעקשה
לשוחח עם האב ,משום שבמשפחות שבהן אב סמכותי לעתים אם לא משוחחים
עם האב שום דבר לא קורה מפני שהאם חלשה .למזלו של מַאהֵר אביו כיבד את
המנהלת .לעתים למנהלת ,שהיא אישה ,קשה להזמין גבר לשיחה ולנהוג בו
באופן סמכותי ומקצועי כפי שמתחייב מעצם היותה מנהלת .הדבר עלול להיות
קשה עוד יותר אם הוא לא מן הכפר שלה .אבל אם מנהלת או מורה או יועצת
רוצות לעשות את עבודתן כראוי אל להן לחשוש להזמין אב לשיחה גם אם הוא
מפגין זלזול ביחס אליהן .הן בעלות המקצוע וטובת הילד קודמת לכול .על כן
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עליהן לנהוג באופן מקצועי ואחראי .בהזדמנות אחרת יהיה כדאי לשוחח עם
האב ולומר לו שכל המשפחה תרוויח אם הוא יעניק סמכות וכוח גם לאם .מַאהֵר
זקוק לאם חזקה שיכולה לעזור לו ולהשפיע עליו ולא לאם חלשה שרק תציע
לו ,כפי שהציעה אמו ,להמתין בלא מעש לעתיד טוב יותר.
 .10האם התחייבות לאלוהים היא גם התחייבות לעצמך?

وَﻻَ ﺗَﺸْﺘَﺮُواْ ﺑِﻌَﻬْﺪِ اﻟﻠّﻪِ ﺛَﻤَﻨﺎً ﻗَﻠِﻴﻼً إِﻧﱠﻤَﺎ ﻋِﻨﺪَ اﻟﻠّﻪِ ﻫُﻮَ ﺧَﻴْﺮٌ ﻟﱠﻜُﻢْ إِن ﻛُﻨﺘُﻢْ
ﺗَﻌْﻠَﻤُﻮنَ ) ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ ،آﻳﺔ (95

אל תמכרו את התחייבותכם לאלוהים באפס מחיר .כל השמור אצל
אלוהים טוב לכם יותר ,אם יודעים אתם )סורת הדבורה ,פסוק (95
כשנכנסה מעאלי הביתה היא שמעה את אביה משוחח בטלפון עם אישה אחרת,
אומר לה מילים יפות ומציע לה להיפגש בבית–מלון .מעאלי הייתה מזועזעת.
היא יצאה מן הבית והיא כולה זועמת על אביה .הרי כולם יודעים שאביה הוא
אדם דתי שמקפיד על התפילה .היחסים בין הוריה היו טובים עד לפני כחצי
שנה ,ואז החל אביה להיעדר מן הבית בלילות .אמה מחתה על כך אבל הוא
הסביר לה שעבודתו דורשת זאת ממנו.
עכשיו רצה מעאלי אל דודתה ,אחותו של אביה ,וסיפרה לה את הסיפור.
הדודה פנתה אל אחיה ,אביה של מעאלי ,ושוחחה אתו" .מה הסיפור שלך עם
האישה הזאת?" מחתה בפניו" .איך אתה עוזב הכול ,את משפחתך ,את אשתך
שהיא אישה טובה ,את ילדיך ,ואתה עוד אדם דתי?! שכחת שאלוהים רואה
הכול?! למה אתה עוזב את הכול בגלל אישה שאינה שווה דבר אם היא נוהגת
כך?! אני רוצה להקריא לך מסורת הדבורה את פסוק  ,95אתה שומע? 'אל
תמכרו את התחייבותכם לאלוהים באפס מחיר .כל השמור אצל אלוהים טוב
לכם יותר ,אם יודעים אתם' .ואל תשכח שהתחייבות של האדם לאלוהים להיות
נאמן לאשתו היא גם התחייבות של האדם לעצמו .אתה חייב לכבד את אלוהים
ואת עצמך ולהפסיק את הקשר אִתה מיד".
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הסבר :אכן ,צדקה הדודה בדבריה שכשאדם מתחייב לאלוהים הוא מתחייב גם
לעצמו משום שאלוהים נמצא בתוך כל אחד מאתנו .כשאביה של מעאלי התחייב
בחתונתו להיות נאמן לאשתו הוא התחייב בפני אלוהים אבל גם בפני עצמו.
וכשהוא משקר לאלוהים הוא משקר גם לעצמו .אצל ילדים אלוהים הוא יותר
בחוץ מאשר בפנים והם נוטים לומר את האמת משום שהם חוששים מאימת
אלוהים .ואולם כשהאדם גדל ומתבגר חוויית האלוהים הופכת להיות חלק ממנו.
אם הוא משקר לאשתו הסכסוך שלו אינו רק עם אלוהים אלא גם עם עצמו ,יש
לו רגשי אשמה על כך שהוא פגע בה .הוא עלול להצטער על מה שעשה לה .לכן
כשהקונפליקט החיצוני בינו ובין אלוהים נעשה פנימי ,בינו לבין עצמו ,זה סימן
של בגרות .אם לאביה של מעאלי יש מצפון אזי הוא זה שיעניש אותו ויעניק לו
תחושות שהוא בגד באשתו ולא היה בעל טוב .ואם אין לו מצפון אזי תרחף עליו
אימת אלוהים בגין מעשיו .ועל כן ,יפה נהגה אחותו שציטטה באוזניו פסוק מן
הקוראן שמזכיר לו את מחויבותו לאלוהים ולעצמו.
 .11מה נאמר לילד שעליו להעיד נגד אחד מהוריו?

وَإِن ﻛُﻨﺘُﻢْ ﻋَﻠَﻰ ﺳَﻔَـﺮٍ وَﻟَﻢْ ﺗَﺠِﺪُواْ ﻛَﺎﺗِﺒًـﺎ ﻓَﺮِﻫَﺎنٌ ﻣﱠﻘْـﺒُﻮﺿَﺔٌ ﻓَـﺈِنْ أَﻣِﻦَ ﺑَﻌْﻀُﻜُﻢ
ﺑَﻌْـﻀًـﺎ ﻓَﻠْﻴُـﺆَدﱢ اﻟﱠﺬِي اؤْﺗُﻤِﻦَ أَﻣَـﺎﻧَـﺘَـﻪُ وَﻟْﻴَـﺘﱠﻖِ اﻟﻠّﻪَ رَﺑﱠﻪُ وَﻻَ ﺗَﻜْﺘُـﻤُـﻮاْ اﻟﺸﱠـﻬَـﺎدَةَ
وَﻣَﻦ ﻳَﻜْﺘُـﻤْـﻬَـﺎ ﻓَـﺈِﻧﱠـﻪُ آﺛِﻢٌ ﻗَﻠْﺒُـﻪُ وَاﻟﻠّﻪُ ﺑِﻤَـﺎ ﺗَﻌْـﻤَـﻠُﻮنَ ﻋَﻠِﻴﻢٌ ) ﺳـﻮرة اﻟﺒﻘـﺮة ،آﻳﺔ
(283

ואם נוסעים אתם בדרך ולא יימצא לכם סופר ,הפקידו עירבון .ואם תתנו
אמון איש ברעהו ,יפרע מקבל האשראי את חובו )כמוסכם( ,ויירא את
אלוהים ריבונו .אל תעלימו את העדות ,כי אשר יעלימנה ,לב נפשע
לו ,ואלוהים יודע את אשר תעשו )סורת הפרה ,פסוק (283
יסמין תלמידתי גרה בכפר הסמוך ,סיפרה מחנכת כיתה ה' .כולם יודעים שהוריה
רבים כל הזמן .יום אחד נפל אביה של יסמין מחלון ביתם ונפצע .היו שמועות
שאשתו היא שדחפה אותו מהחלון .יומיים לאחר מכן הגיעה יסמין לכיתה
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כשעיניה נפוחות ופניה חבולות .בהתחלה לא ידעתי איך לדבר אִתה ,אבל לבסוף
ניגשתי אליה ואמרתי לה שאני רוצה לדבר אִתה לאחר השיעור.
יסמין פתחה את השיחה ואמרה שוודאי שמעתי על מה שקרה אצלם בבית.
"שמעתי ,אבל אני רוצה לשמוע ממך" ,השיבה המחנכת .יסמין סיפרה למחנכת
שהמשטרה מבקשת שתעיד לגבי מה שאירע" .אני אוהבת את אבא ואני אוהבת
את אמא אבל שניהם לא צודקים" ,אמרה" .הם לא אוהבים אותנו .אילו אהבו
אתנו לא היו מתנהגים כך".
מחנכת :תגידי רק את האמת .זה טוב לכולם.
יסמין :אם אגיד את האמת אפגע באבא ,הוא השליך את עצמו מהחלון ולא
אמא דחפה אותו .אבל הוא הכה אותי כדי שלא אספר.
מחנכת :ברגעים קשים כאלה עלינו להיעזר בקוראן .אני רוצה להקריא לך את
פסוק  283מסורת הפרה כדי שתזכרי אותו" :אל תעלימו את העדות,
כי אשר יעלימנה ,לב נפשע לו ,ואלוהים יודע את אשר תעשו".
יסמין :אז אני צריכה להגיד את האמת ולא לפחד?
מחנכת :כן ,זה מה שמצווה עלינו הקוראן .ותגידי גם למי שמאיים עלייך שאת
מילאת אחר מצוות הקוראן ותו לא.
לימים נודע למחנכת שהוריה של יסמין התגרשו .האם עזבה את הבית אבל
היא באה לבקר את הילדים .הם רוצים שהיא תשוב הביתה אבל האם מסרבת
בגלל מעשיו של האב" .אני נרגעתי" ,מוסיפה המחנכת" ,יסמין אמרה את האמת
ונשארה בחיים".
הסבר :נדמה שאיש לא יקנא ביסמין ובגורלה .ילדה קטנה זו נקרעת בין אמירת
האמת ובין עדות נגד אביה .מה אנו הגדולים יכולים לומר לה כשאנו יודעים
שאם תעיד עדות אמת עלול הדבר לסכן את שלומה?! והרי איש לא יוכל לספק
לה הגנה לאחר מכן .יתרה מזו ,האם עזבה את הבית והיא נשארה לגור עם אביה
לאחר שהעידה נגדו .ייתכן ששגתה המחנכת שהקריאה פסוק זה מן הקוראן
לילדה קטנה בשעה שהוא מכון לגדולים .ייתכן שהיה צריך להקריא פסוק זה
לאב ולכל המבוגרים שנכחו באירוע כדי שהם יגידו את האמת .אפשר ללא ספק
להשתמש בפסוק הזה בעבודה עם ילדים כשלא נשקפת להם סכנה או כשאנו
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יכולים להגן עליהם .אחרת סיכון שלומם אינו מוצדק גם לשם אמירת האמת.
במקרים אלו אנו חייבים לדרוש קודם כול מן המבוגרים לומר את האמת ולא
לדרוש מן הילדים את מה שהמבוגרים אינם מסוגלים לעשות.
 .12מיהו האויב הגדול ביותר של האדם?

ﻣَﺜَﻞُ ﻣَﺎ ﻳُﻨﻔِﻘُـﻮنَ ﻓِﻲ ﻫِﺬِهِ اﳊَْﻴَﺎةِ اﻟﺪﱡﻧْﻴَﺎ ﻛَﻤَﺜَﻞِ رِﻳﺢٍ ﻓِﻴﻬَـﺎ ﺻِﺮﱞ أَﺻَﺎﺑَﺖْ ﺣَﺮْثَ
ﻗَﻮْمٍ ﻇَﻠَﻤُﻮاْ أَﻧﻔُﺴَﻬُﻢْ ﻓَﺄَﻫْﻠَﻜَﺘْﻪُ وَﻣَﺎ ﻇَﻠَﻤَﻬُﻢُ اﻟﻠّﻪُ وَﻟَﻜِﻦْ أَﻧﻔُﺴَﻬُﻢْ ﻳَﻈْﻠِﻤُﻮنَ
)ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان ،آﻳﺔ (117

הממון אשר יוציאו בחיי העולם הזה משול לרוח כפור הפוגעת בשדה
אנשים אשר גרמו עוול לעצמם ,ומכלה אותו .לא אלוהים יגרום להם
עוול ,כי הם לעצמם גורמים עוול )סורת בית עמרם ,פסוק (117
חסן ,אביה של סנא ,פנה אל יועצת בית–הספר .הוא סיפר לה שבתו ,שעולה
כעת לכיתה י' ,בחרה במגמת חשבונאות אף שהוא רוצה שתלך למגמת הפיזיקה
והאלקטרוניקה" .אתמול בערב דיברנו על הנושא וכמעט רבנו משום שלא
יכולנו להגיע לפשרה .אני פונה אלייך כדי שתעזרי לי להתגבר על הבעיה
הזאת" ,אמר.
היועצת הזכירה לאב את פסוק  117מסורת בית עמרם" :לא אלוהים יגרום
להם עוול ,כי הם לעצמם גורמים עוול" .והציעה לו לומר אותו לבתו .האב
הבין שעליו לדבר עם בתו על בחירתה ולהדגיש שעליה לשאת באחריות ולא
לבוא לאחר מכן בטענות אל אביה שהוא הכריח אותה או שהוא כפה את דעתו
עליה .כשהלך האב לביתו חש הקלה גדולה.
הסבר :אכן ,מוטב שבחירת המקצוע של הילד תבוא ממנו .נכון שלהורים יש
ניסיון רב יותר וכדאי להם להעניק מניסיונם לילדם ,אולם בסופו של דבר
ההחלטה צריכה להיות של הילד משום שהוא זה שיעסוק במקצוע והוא צריך
לומר אם המקצוע הנדון מוצא חן בעיניו .טוב עשתה היועצת שציידה את האב
במשפט מן הקוראן שאמנם מאיים על הילד ומזכיר לו שהוא האויב של עצמו
וייתכן שהוא שוגה בבחירתו אולם בסופו של דבר משאיר לו את הבחירה.
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 .13האם יש לקיים הבטחות והסכמים?

وَاﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﻫُـﻢْ ﻷَِﻣَـﺎﻧَﺎﺗِـﻬِﻢْ وَﻋَـﻬْ ـﺪِﻫِﻢْ رَاﻋُــﻮنَ * وَاﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﻫُﻢْ ﻋَﻠَـﻰ ﺻَﻠَﻮَاﺗِﻬِﻢْ
ﻳُﺤَﺎﻓِﻈُﻮنَ * أُوْﻟَﺌِﻚَ ﻫُﻢُ اﻟْﻮَارِﺛُﻮنَ ) ﺳﻮرة اﳌﺆﻣﻨﻮن  ,آﻳﺔ (10-8

והשומרים נאמנה על פיקדונות וחוזים ,והמקפידים על תפילתם .הם
היורשים )סורת המאמינים ,פסוקים (10-8
בכל תחילת שנה יש בלגן גדול בבית–הספר .המורים מבקשים להיפגש שוב
ושוב עם המנהל מתוך תקווה שייתן להם יותר שעות הוראה ויגדיל את היקף
משרתם .המנהל מצדו משתדל ומבטיח ,ופעמים רבות לא עומד בהבטחותיו,
משום שגם הוא כפוף לתקציב מוגבל .חדר המורים מלא התלחשויות ותלונות.
לבסוף כולם מרגישים מקופחים וכועסים .בצר לו פנה המנהל אל היועצת וביקש
את עזרתה" .מה עלי לעשות?" שאל אותה" .כל שנה חוזר אותו סיפור ,ותמיד
אני יוצא לא בסדר אף על פי שאני משתדל מאוד לַרצות את כולם" .ואז הזמינה
אותו היועצת אל חדרה .היא פתחה את ספר הקוראן המונח על שולחנה בסורת
המאמינים ,פסוק  ,8והקריאה למנהל'" :והשומרים נאמנה על פיקדונות וחוזים
] [...הם היורשים' .אתה חייב לקיים את מה שהבטחת ,אלה מילותיו של
אלוהים ,לא פחות .ואם אתה לא בטוח שתוכל לעמוד בהבטחה כלשהי פשוט אל
תבטיח .עליך ,ועל כל אדם ,להיות מספיק חזק כדי לומר 'אני לא יכול להבטיח
לך' אם זהו המצב".
ואז כינס המנהל את כל המורים .הוא הודה בפניהם שלא היה חזק מספיק
והבטיח לכמה מהם הבטחות שאינו יכול לעמוד בהן" .כל מה שאני יכול באמת
להבטיח לכם עכשיו הוא שאשתדל ככל יכולתי שלא להבטיח שוב דברים שאיני
משוכנע שאוכל לעמוד בהם" ,אמר .ואז הקריא לכולם את פסוק  8ופסוק 10
מסורת המאמינים וביקש מכולם לנהוג מעתה על פי המצווה.
בתחילת השנה שלאחר מכן שמחה היועצת לראות את המנהל מחייך ,משום
שהשנה לא האשים אותו איש שהבטיח ולא קיים.
הסבר :הבטחה אינה אלא חוזה שבעל פה .החשיבות שיש לעמידה בהבטחות
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ובחוזים ובהסכמים היא עצומה .כשמילה אינה מילה כולנו חיים בעולם של תוהו
ובוהו .אלוהים מצווה עלינו בקוראן שנעמוד בדברתנו .אבל אין זה דבר קל,
משום שלעתים קרובות אנו רוצים להבטיח למישהו משהו משום שהוא לוחץ
עלינו ומשום שהוא מצפה מאתנו ומשום שאנו רוצים לַרצות אותו .בא הקוראן
ואומר לנו להיות חזקים ,לא לוותר לעצמנו ולא להבטיח שום דבר שאין אנו
משוכנעים שנוכל לעמוד בו .כן ,דרוש כוח לומר "לא!" למי שאנו אולי חוששים
מפניו ,למי שאנו אולי לא רוצים לאכזב ,אבל כך מצווה עלינו הקוראן וכך
עלינו לחנך גם את ילדינו.
 .14האם הדבקות באמת עושה חברים?

ﻳَﺎ أَﻳﱡﻬَـﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ آﻣَﻨُﻮاْ ﻛُـﻮﻧُﻮاْ ﻗَـﻮﱠاﻣِﲔَ ﻟِﻠّﻪِ ﺷُـﻬَـﺪَاء ﺑِﺎﻟْﻘِـﺴْﻂِ وَﻻَ ﻳَﺠْﺮِﻣَﻨﱠﻜُﻢْ
ﺷَﻨَﺂنُ ﻗَـﻮْمٍ ﻋَـﻠَﻰ أَﻻﱠ ﺗَﻌْـﺪِﻟُﻮاْ اﻋْـﺪِﻟُﻮاْ ﻫُﻮَ أَﻗْ ـﺮَبُ ﻟِﻠﺘﱠـﻘْـﻮَى وَاﺗﱠﻘُــﻮاْ اﻟﻠّﻪَ إِنﱠ اﻟﻠّﻪَ
ﺧَﺒِﻴﺮٌ ﺑِﻤَﺎ ﺗَﻌْﻤَﻠُﻮنَ ) ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة ،آﻳﺔ (8

הוי המאמינים ,קיימו את חובתכם לאלוהים והעידו עדות אמת ,ואל
תגרום לכם טינתכם לאנשים לנהוג באי–צדק .נהגו בצדק ,כי אין קרוב
מזה ליראת שמים ,והיו יראים את אלוהים ,כי אלוהים מכיר מעשיכם
לפני ולפנים )סורת השולחן הערוך ,פסוק (8
סולאף ומיּאדה ,תלמידות כיתה ז' ,הן חברות קרובות מאוד מכיתה א' .תמיד
הולכות יחד ,יושבות זו ליד זו בכיתה ויש להן הרבה סודות משותפים .למעשה
הן מעולם לא נפרדו.
השנה הצטרפה לכיתתם תלמידה חדשה ששמה אמירה ולה קשיי הסתגלות.
היא ביישנית ,רוב הזמן נמצאת לבדה ,ועם זאת היא מצליחה יפה בלימודים
וציוניה גבוהים .סולאף שמה לב שחברתה מיּאדה מאוד מקנאת באמירה .מיּאדה
אומרת שלא הוגן שאמירה תקבל ציונים גבוהים ממנה משום שהיא חדשה וגם
לא משתתפת יותר בכיתה .מיּאדה גם מציקה לאמירה ,אומרת לה מילים לא
יפות ולאחרונה גם התלוננה בפני המחנכת שאמירה מציקה לה.
המחנכת הזמינה את מיּאדה ואמירה לשיחת בירור .מיּאדה פרצה בבכי
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והתלוננה שאמירה מדברת אליה באופן מעליב ומציקה לה כל הזמן .אמירה
השיבה שאין זה נכון כלל ושהאמת היא הפוכה — מיּאדה היא שמציקה ומתעללת.
המורה התקשתה להחליט מי מהן דוברת אמת .כשהוסיפה מיּאדה בביטחון רב,
"תשאלי את סולאף ,היא שומעת איך אמירה מדברת אלי" ,החליטה המחנכת
לבדוק את הנושא עם סולאף.
המחנכת הזמינה את סולאף ושאלה אותה אם דבריה של מיּאדה נכונים.
ישבה סולאף מול המחנכת ,הסתכלה בפניה ואחר בפניהן של מיּאדה ואמירה
ולא ידעה מה לומר .האם תאמר את האמת או שתעיד עדות שקר? והרי מדובר
בחברתה הטובה שעזרה לה פעמים רבות...
"נו ,סולאף" ,אמרה המחנכת" ,האם שמעת את אמירה מדברת בצורה לא
יפה אל מיּאדה?"
מיּאדה המתינה כשהיא מחייכת ,בטוחה שסולאף תעיד לטובתה .ואז אמרה
סולאף" :האמת היא שחברתי הטובה מיּאדה היא זו שתמיד מתעללת באמירה,
מקללת אותה ואחר כך עוד מתלוננת עליה .אני יודעת שאני מאבדת עכשיו
חברה טובה אבל אני לא יכולה שלא לומר את האמת".
המחנכת הופתעה מן האומץ של סולאף .היא אמרה לשלוש הבנות שכשאנו
אומרים את האמת אנו מרוויחים חברים ולא מפסידים אותם .המחנכת הוסיפה
ואמרה לסולאף שהיא לימדה את חברתה מיּאדה לומר את האמת וכמה היא
עדיפה על שקרים ובכך החזירה את חברתה לדרך הנכונה" .תראי איך חברתך
הייתה מוכנה לסכן את היחסים ביניכן כדי שלא לשקר" ,אמרה המחנכת למיּאדה,
"זו חברה אמתית" .עכשיו פנתה המחנכת אל אמירה ושאלה אותה אם רצונה
שהיא ,המחנכת ,תעניש את מיּאדה .אמירה השיבה שהיא סולחת למיּאדה ,וזו
חייכה בתגובה" .אכן ,לא אעניש אותך" ,הסכימה המחנכת" .אתן לך עוד
הזדמנות כדי שתנסי ללכת בדרך האמת ותתרחקי משקרים .זכרי שהאמת אף
פעם לא באמת פוגעת" .בסיום הפגישה פתחה המחנכת את ספר הקוראן והקריאה
לבנות את פסוק  8מסורת השולחן הערוך" :הוי המאמינים ,קיימו את חובתכם
לאלוהים והעידו עדות אמת".
לאחר כשבוע הסתכלה המחנכת מבעד לחלון הכיתה אל חצר בית–הספר .היא
ראתה את שלוש הבנות הולכות יחד ,מדברות ומחייכות.
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הסבר :לא תמיד קל להגיד את האמת .לעתים קרובות מופעלים לחצים קשים על
אנשים כדי שלא יאמרו את האמת .כאן בא הקוראן ומטיל את מלוא סמכותו
ומצווה על כולנו לומר את האמת .הדבקות באמת היא ההופכת את האדם
לעצמאי ולא למשרת של האחר .הדבקות באמת היא המעניקה לאדם את החופש
והחירות האמתיים .ואכן ,הקוראן דיבר על החופש מפחד ועל ההיצמדות לאמת
הרבה לפני שהמערב אימץ רעיונות אלה בעת החדשה .על פי הקוראן גם אם בן
משפחה מבקש מן הפרט לשקר בעבורו שומה עליו לסרב ולדבוק באמת .כך
מקדש הקוראן את ערך האמת.
 .15כיצד יש לעודד ילד להודות במעשיו?

ﻳَﺎ أَﻳﱡـﻬَــﺎ اﻟﱠﺬِﻳـﻦَ آﻣَﻨُﻮاْ ﻛُ ــﻮﻧُﻮاْ ﻗَـ ـﻮﱠاﻣِﲔَ ﺑِﺎﻟْـﻘِ ـﺴْﻂِ ﺷُـ ـﻬَـ ـﺪَاء ﻟِﻠّﻪِ وَﻟَﻮْ ﻋَـﻠَﻰ
أَﻧﻔُ ـﺴِﻜُﻢْ أَوِ اﻟْﻮَاﻟِﺪَﻳْـﻦِ وَاﻷَﻗْـﺮَﺑِﲔَ إِن ﻳَـﻜُﻦْ ﻏَﻨِﻴًّــﺎ أَوْ ﻓَـﻘَ ـﻴ ـﺮًا ﻓَـﺎﻟـﻠّﻪُ أَوْﻟَﻰ
ﺑِﻬِﻤَﺎ ﻓَﻼَ ﺗَﺘﱠـﺒِﻌُﻮاْ اﻟْﻬَﻮَى أَن ﺗَﻌْﺪِﻟُﻮاْ وَإِن ﺗَﻠْﻮُواْ أَوْ ﺗُﻌْـﺮِﺿُﻮاْ ﻓَﺈِنﱠ اﻟﻠّﻪَ ﻛَﺎنَ
ﺑِﻤَﺎ ﺗَﻌْﻤَﻠُﻮنَ ﺧَﺒِﻴﺮًا ) ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ،آﻳﺔ (135

הוי המאמינים ,היו נוהגים בצדק והעידו בפני אלוהים ,ולו גם נגד
עצמכם או נגד ההורים וקרובי המשפחה .גם העשיר וגם העני,
אלוהים קרוב מכם אל שניהם .אל תנהו אחר משוגות הלב ,פן תיטו.
אם תסלפו או תימנעו מלהעיד ,הנה אלוהים מכיר את מעשיכם לפני
ולפנים )סורת הנשים ,פסוק (135
אמיר ,תלמיד כיתה ו' ,הוא מנהיג הכיתה ושולט בכל התלמידים .הוא מפריע
למורים במהלך השיעור ומעורב בקטטות רבות .בשיעור חינוך האחרון הורה לו
המחנך לעבור לשבת מקדימה .הדבר פגע באמיר והוא החליט להתנקם .בהפסקה
הוא קרע את יומן הכיתה וזרק אותו לשירותים .כשנכנס המחנך אל הכיתה
הבחין שהיומן חסר .הוא שאל" ,מי ראה את היומן?" אבל איש לא ענה" .אני
בטוח שמישהו מהתלמידים העלים אותו .מי שעשה זאת שיעמוד" .אבל איש לא
קם .אמיר ישב שותק .המחנך החל לחקור את התלמידים ,תלמיד אחר תלמיד,
אבל איש מהם לא גילה שאמיר הוא האשם משום שפחדו ממנו מאוד.
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למחרת פתח המחנך את השיעור בקריאה מן הקוראן מסורת הנשים ,פסוק
" :135הוי המאמינים ,היו נוהגים בצדק והעידו בפני אלוהים ,ולו גם נגד
עצמכם או נגד ההורים וקרובי המשפחה .גם העשיר וגם העני ,אלוהים
קרוב מכם אל שניהם .אל תנהו אחר משוגות הלב ,פן תיטו .אם תסלפו או
תימנעו מלהעיד ,הנה אלוהים מכיר את מעשיכם לפני ולפנים"" .מה הבנתם
מן הפסוק הזה באשר ליומן?" שאל המחנך .הפעם התפתח דיון בכיתה ובו אמרו
התלמידים שחובה עליהם לומר את האמת ללא פחד" .אבל הפסוק אומר יותר
מזה" ,המשיך המחנך" .הוא אומר גם שמי שעשה את המעשה צריך להעיד נגד
עצמו ולהודות במעשהו" .הפעם קם אמיר ואמר" ,אני עשיתי ,אני מצטער" .זאת
הייתה הפעם הראשונה שאמיר הודה במעשה רע שעשה.
הסבר :פסוק חשוב זה מן הקוראן אומר כמה דברים .ראשית ,הוא אומר שהצדק
חשוב יותר מן הנאמנות לבני המשפחה ואפילו מנאמנותו של הפרט לעצמו .הוא
גם אומר שאין לקפח את העשיר או את העני ,אם משום שמרחמים על העני ואם
משום שמפחדים מן העשיר .צדק הוא צדק .ולסיום אומר הפסוק החשוב הזה
שלא רק שאסור להעיד עדות שקר אלא גם אסור להימנע מלהעיד אם יודעים
את האמת .וזה מה שקרה בעניין היומן .יפה נהג המחנך שהשתמש בפסוק הזה
ויפה נהג אמיר שציית לפסוק והודה.
 .16מה נאמר למי שאנו רוצים שיעמוד בהסכם?

ﻗَﺎلَ ذَﻟِﻚَ ﺑَﻴْﻨِﻲ وَﺑَﻴْﻨَـﻚَ أَﻳﱠﻤَﺎ اﻷَْﺟَﻠَﻴْﻦِ ﻗَﻀَـﻴْﺖُ ﻓَﻠَﺎ ﻋُﺪْوَانَ ﻋَﻠَﻲﱠ وَاﻟﻠﱠﻪُ ﻋَﻠَﻰ
ﻣَﺎ ﻧَﻘُﻮلُ وَﻛِﻴﻞٌ ) ورة اﻟﻘﺼﺺ ،آﻳﺔ (28

אמר )משה( ,דבר זה מוסכם אפוא בינינו :תהיה אשר תהיה התקופה
אשר אמלא מן השתיים ,אין לבוא אלי בטרוניה .אלוהים ישגיח על
אשר התנינו )סורת סיפור המעשה ,פסוק (28
סוֹהֵילָה ויוסרה הן בנות דודות וגם חברות קרובות מאוד .הן מכינות יחד
שיעורים ומשתפות זו את זו בסודותיהן .הוריה של סוֹהֵילָה נעדרים מן הבית
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במשך רוב שעות היום בגלל עבודתם .סוֹהֵילָה נמצאת באותו הזמן בביתה של
יוסרה ,הצמוד לביתם.
באחד הימים ביקשה סוֹהֵילָה מיוסרה שאם היא ,סוֹהֵילָה ,תאחר ותשוב
לביתה לאחר שיגיעו הוריה תאמר להם שהיא מתעכבת אצל חברה .סוֹהֵילָה
סיפרה ליוסרה שיש לה סוד והיא מוכנה לספר לה אותו בתנאי שתבטיח לה
שלא תגלה אותו לאיש" .אם תגלי יהיו בעיות גדולות" ,הזהירה אותה .יוסרה
הבטיחה שלא תגלה לאיש .ואז הוציאה סוֹהֵילָה ספר קוראן ופתחה אותו בסורת
סיפור המעשה ,פסוק  .28היא ביקשה מיוסרה שתניח ידה על הפסוק" ,אלוהים
ישגיח על אשר התנינו" ,ותבטיח שלעולם לא תגלה את הסוד .יוסרה עשתה כן
והבטיחה .ואז סיפרה לה סוֹהֵילָה שיש לה חבר שאוהב אותה ורוצה לבקש את
ידה .היא רוצה להיפגש אתו כדי שישוחחו ויכירו זה את זה ואחר כך תפתיע את
ההורים" .אני יודעת שאחיך ,בן דודי ,מאוהב בי ורוצה אותי" ,אמרה ליוסרה,
"אבל אני לא מעוניינת בו משום שגדלנו יחד ואני רואה בו אח ולא חתן .חוץ
מזה אנו לא מסתדרים והוא לא מבין אותי".
לאחר הדברים האלה הופתעה סוֹהֵילָה מאוד כששמעה שבן הדוד פנה אל
הוריה וביקש את ידה וסיפר להם שבתם נפגשה עם בחור אחר ,בניגוד להבטחה
שנתן אביה עוד לפני שנים רבות שהוא יישא אותה .בן הדוד גם יצר קשר עם
החבר של סוֹהֵילָה והציע לו להניח לכל העניין .סוֹהֵילָה נפגעה מאוד מבגידת בת
דודתה וחברתה הטובה" .הפקדתי בידייך את הסוד הגדול של חיי" ,אמרה לה,
"ואת בגדת בי .עתה יהיה עלי להתחתן עם מי שאיני רוצה בו".
סוֹהֵילָה הוציאה את ספר הקוראן פתחה אותו בפסוק  28בסורת סיפור
המעשה ואמרה לחברתה" :לא רק בי בגדת ,גם באלוהים ששומר על ההסכם
שלנו".
הסבר :הקוראן מצווה עלינו שוב ושוב לומר אמת ולקיים הסכמים .סוֹהֵילָה
אמנם הפקידה בידי חברתה את סודה הגדול ביותר וזו בגדה בה .נכון שיוסרה
הייתה במצוקה משום שנקרעה בין נאמנות לבת דודה וחברתה ובין נאמנות
לאחיה .ואולם מאחר שהבטיחה שתשמור סוד היה אסור לה להפר את הבטחתה.
נכון גם שסוֹהֵילָה לא נהגה בחוכמה כשסיפרה ליוסרה ואילצה אותה להיקרע
בין שתי נאמנויות .ונכון גם שיוסרה לא נהגה בחוכמה כשהסכימה להקשיב
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לסוד ועוד להבטיח בשם הקוראן שלא תגלה את הסוד .היא ודאי יכלה לנחש
מבעוד מועד במה מדובר .ולעתים יש חוכמה רבה ביכולת ההתאפקות ובבקשה
שלא יספרו לנו סודות שיכבידו עלינו לאחר מכן .אם רוצים אנו שמישהו יקיים
הסכם אנו יכולים להשתמש בפסוק יפה זה מן הקוראן .אבל כדאי לנו לזכור
שיש אנשים רבים כיוסרה שגם אם יישבעו בשם הקוראן לאחר מכן הם עלולים
שלא לקיים את שבועתם.
 .17מה חשוב יותר ,האמת או הנאמנות למשפחה?

وَﻻَ ﺗَﻘْ ـﺮَﺑُﻮاْ ﻣَــﺎلَ اﻟْﻴَ ـﺘِ ـﻴـﻢِ إِﻻﱠ ﺑِﺎﻟﱠﺘِﻲ ﻫِﻲَ أَﺣْ ـﺴَﻦُ ﺣَ ـﺘﱠـﻰ ﻳَﺒْﻠُﻎَ أَﺷُ ـﺪﱠهُ وَأَوْﻓُــﻮاْ
اﻟْﻜَﻴْﻞَ وَاﳌِْﻴـﺰَانَ ﺑِﺎﻟْﻘِـﺴْﻂِ ﻻَ ﻧُﻜَـﻠﱢﻒُ ﻧَﻔْـﺴﺎً إِﻻﱠ وُﺳْـﻌَـﻬَـﺎ وَإِذَا ﻗُﻠْﺘُﻢْ ﻓَـﺎﻋْـﺪِﻟُﻮاْ
وَﻟَﻮْ ﻛَـﺎنَ ذَا ﻗُـﺮْﺑَﻰ وَﺑِﻌَـﻬْـﺪِ اﻟﻠّﻪِ أَوْﻓُـﻮاْ ذَﻟِﻜُﻢْ وَﺻﱠـﺎﻛُﻢ ﺑِـﻪِ ﻟَﻌَﻠﱠﻜُﻢْ ﺗَﺬَﻛﱠـﺮُونَ
) ﺳﻮرة اﻻﻧﻌﺎم  ,آﻳﺔ (152

אל תקרבו אל רכוש היתום כי אם בהגינות ,עד שיגיע לפרקו .מדדו את
מלוא המידה ושמרו על מאזני צדק .לא נטיל על נפש לשאת יותר מכפי
יכולתה .וכחורצכם דין ,עשו צדק ,גם אם יהיה זה נגד קרוב משפחה .
היו נאמנים לאשר התחייבתם לאלוהים .אלה הדברים שציווה אתכם
למען תיזכרו )סורת המקנה ,פסוק (152
אמיר וסעיד ,תלמידי כיתה ו' ,הובאו אל חדר המנהל לאחר שהתקוטטו בדרכם
מבית–הספר לביתם .אמיר טען שהוא הלך לו לתומו בדרכו הביתה ,ופתאום צעק
לעברו סעיד שיעצור והחל להכות אותו .סעיד אמר שאין זה נכון .אמיר החל
להכותו משום שסירב לעזור לו בבחינה במתמטיקה .אמיר אמר" :אתם יכולים
לשאול אפילו את שריף ,אחי ,שליווה אותי בדרכי הביתה" .המנהל היה מבולבל
ולא ידע למי להאמין .הוא קרא לשריף ,תלמיד כיתה ג' ,כדי לשמוע את דברו.
שריף סיפר שאכן סעיד הוא שהחל להכות את אחיו בדרכם חזרה הביתה .כדי
שיוכל לסמוך על דברי שריף פתח המנהל את ספר הקוראן בסורת המקנה ,פסוק
 ,152והקריא בקול" :וכחורצכם דין ,עשו צדק ,גם אם יהיה זה נגד קרוב
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משפחה"" .עלינו לומר את האמת גם אם תהיה נגד אחינו משום שזה לטובתו
ולטובת כולנו" ,הסביר לכולם.
עכשיו הסתכל שריף על אחיו אמיר כמבקש סליחה ואמר" :כשיצאנו מבית–הספר
אחי אמר לי שהוא הולך להעניש את סעיד משום שהוא לא עזר לו במבחן
במתמטיקה .סעיד השיב לו שהוא לא רוצה שהם יריבו בגלל המבחן ושהוא לא
עזר לו משום שהמורה ביקש לא להעתיק .אז החל אחי להכות את סעיד .זה מה
שקרה "...כעת הסתכל שריף על אחיו ונשם לרווחה ,אבן כבדה נגולה מעל
לבו — הוא אמר את האמת.
הסבר :לא קל לדרוש מאח להעיד נגד אחיו .לא קל לדרוש מבן משפחה לדבוק
באמת כנגד שקר של בן משפחה אחר .הרי בני משפחה מחויבים בנאמנות זה
כלפי זה .ומה נאמר לבן שאביו משקר? או לאישה שבעלה הכה אותה או איים
על חייה והיא מצוה לומר את האמת? מצבים אלה אינם קלים ולעתים גובלים
בבלתי אפשרי .ואולם כאן בא הקוראן ומטיל את מלוא כובד סמכותו המוסרית
והדתית" .אמת!!!" "צדק!!!" אלה חוקי הקוראן ,והם חזקים מכל קרבה משפחתית.
ושוב "אמת" ושוב "צדק" אומר הקוראן .יפה יעשה כל מורה אם ישנן פסוק זה
לתלמידיו חזור ושנן ויפה עשה המנהל שהשתמש בפסוק זה כדי לרדת לחקר
האמת.
 .18האם אחות אחראית למעשיה של אחותה?

ﻓَﻘَﺎﺗِﻞْ ﻓِﻲ ﺳَﺒِﻴﻞِ اﻟﻠّﻪِ ﻻَ ﺗُﻜَﻠﱠﻒُ إِﻻﱠ ﻧَﻔْﺴَﻚَ وَﺣَﺮﱢضِ اﳌُْﺆْﻣِﻨِﲔَ ﻋَﺴَﻰ اﻟﻠّﻪُ أَن
ﻳَﻜُﻒﱠ ﺑَﺄْسَ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﻛَـﻔَﺮُواْ وَاﻟﻠّﻪُ أَﺷَﺪﱡ ﺑَﺄْﺳًـﺎ وَأَﺷَﺪﱡ ﺗَﻨﻜِـﻴﻼً

) ﺳﻮرة اﻟﻨـﺴﺎء ،آﻳﺔ

(84

הילחם למען אלוהים ,ואין אתה אחראי אלא לעצמך ,אך דרבן את
המאמינים .אולי יואיל אלוהים לדכא את תעוזת הכופרים ,כי תעוזת
אלוהים גדולה יותר ,ותגמולו קשה יותר )סורת הנשים ,פסוק (84
נג'אָה ,הבכורה במשפחתה ,בחורה יפה וחברותית שאוהבת לעזור לאחרים
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וחשה אחראית לאחיה הצעירים ממנה .היא מאורסת מזה כשנה ואוהבת את
ארוסה ,והקשר ביניהם יפה ומתאפיין בהבנה הדדית .אחותה הצעירה ממנה
הייתה בקשר עם אחיה של ארוסה ללא ידיעת הוריה .היא ,נג'אָה ,ידעה על כך
והזהירה את אחותה אך לא סיפרה להורים .כשנודע להורים דבר הקשר הם חשו
ששתי בנותיהם בגדו בהם וכך גם ארוסה של נג'אָה ,שידע על הקשר ,משום
שהם לא מנעו את הקשר ולא דיווחו עליו להורים.
האב רצה להעניש את נג'אָה והורה לה להיפרד מארוסה .אבל היא מאוד
קשורה אליו וגם להוריה שאותם אכזבה והיא אינה יודעת מה לעשות .איך
תוותר על אהבתה ,על חלומותיהם המשותפים לבנות בית ומשפחה ולטייל
בעולם ...ואיך תוותר על משפחתה...
בצר לה פנתה אל דודהּ אחי אביה ,איש דת הבקיא בקוראן ובחדית' ,וסיפרה
לו על מצוקתה .הדוד הבטיח שישוחח עם אחיו .הוא גם הוציא את ספר הקוראן
והקריא לה מתוך סורת הנשים את פסוק " :84ואין אתה אחראי אלא לעצמך".
הוא הסביר לה שהפסוק אמנם מדבר על המלחמה בכופרים אולם הוא מציין
במפורש שהאדם אחראי רק לעצמו ולא לאחרים .הדוד הסביר לה שעל כן אין
לדרוש ממנה שתהיה אחראית למעשי אחותה ואין לדרוש ממנה שתיפרד מארוסה.
הסבר :בכל מיני מקומות הקוראן מדגיש את נושא האחריות האישית של האדם
לעצמו .לאחריות זו שתי פנים .האחת ,שאין הפרט אחראי למעשיו הרעים של
חברו ,והשנייה ,שאל לו לפרט להשליך על האחר ולהאשים את הסביבה במה
שהיה צריך להיות באחריותו שלו .כך הקדים הקוראן את רעיון האחריות
האישית שהתפתח בחברה המודרנית בעת החדשה ועליו מושתתת הדמוקרטיה
המערבית .נג'אָה נקרעת בתוכה .אילו סיפרה להורים הייתה בוגדת באחותה
וכשלא סיפרה להוריה בגדה בהם .בכל מקרה הייתה פוגעת באחד הצדדים.
וכעת רוצים הוריה לאלץ אותה לוותר על בחיר לבה — עונש קשה ביותר .וכאן
בא הקוראן להצלתה של נג'אָה ואומר בפירוש שהיא אחראית למעשיה הרעים
שלה בלבד ולא למעשי אחותה .פסוק קוראני זה יש לו השלכות מרחיקות לכת
משום שהוא משחרר את הפרט מאחיזת הקבוצה בו ומאפשר לו לקבל אחריות
למה שיש לו שליטה עליו ומטיל על האחר את האחריות למה שלאחר יש שליטה
עליו .כלומר ,הקוראן מעודד חברה של אנשים עצמאיים וחזקים שלא נוטים
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להאשים את האחר במה שהם יכולים לעשות בעצמם ולא נוטים לחוש תחושות
של אשמה על מה שעשה האחר.
 .19מה נאמר למי שהבטיח שישנה את התנהגותו ולא עשה כן?

وَإِذَا ﻣَﺲﱠ اﻹِْﻧﺴَﺎنَ ﺿُﺮﱞ دَﻋَـﺎ رَﺑﱠﻪُ ﻣُﻨِﻴﺒﺎً إِﻟَﻴْﻪِ ﺛُﻢﱠ إِذَا ﺧَﻮﱠﻟَـﻪُ ﻧِﻌْﻤَﺔً ﻣﱢﻨْﻪُ ﻧَﺴِﻲَ
ﻣَـﺎ ﻛَــﺎنَ ﻳَﺪْﻋُـﻮ إِﻟَـﻴْـﻪِ ﻣِﻦ ﻗَ ـﺒْﻞُ وَﺟَـﻌَﻞَ ﻟِـﻠﱠﻪِ أَﻧﺪَاداً ﻟﱢﻴُـﻀِـﻞﱠ ﻋَﻦ ﺳَـﺒِــﻴﻠِﻪِ ﻗُﻞْ
ﺗَﻤَﺘﱠﻊْ ﺑِﻜُﻔْﺮِكَ ﻗَﻠِﻴﻼً إِﻧﱠﻚَ ﻣِﻦْ أَﺻْﺤَﺎبِ اﻟﻨﱠﺎرِ ) ﺳﻮرة اﻟﺰﻣﺮ  ,آﻳﺔ (8

בעת צרה פונה האדם בתפילה אל ריבונו בלב מלא תשובה ,ואולם אך
יגמול עמו חסד ,ישכח את התפילה אשר נשא זה עתה ויצרף לאלוהים
אלילים מתחרים למען התעות מנתיבו .אמור ,התענג לך זמן–מה על
כפירתך .בין יורשי האש הנך )סורת החבורות ,פסוק (8
המורה ח'אלד ערך מבחן במתמטיקה לתלמידי כיתה ו' .כשהוחזרו המבחנים
ראה נביל שנכשל .הוא פנה אל המורה וביקש ממנו שיעלה את הציון שלו .הוא
סיפר לח'אלד שאם ישוב הביתה עם ציון כזה במתמטיקה יעניש אותו אביו.
ח'אלד התלבט מה לעשות .בינתיים פנה נביל אל המחנכת וביקש שתדבר עם
ח'אלד על נושא זה .והמחנכת אמנם פנתה אל ח'אלד וביקשה ממנו שיעלה את
הציון של נביל משום שהיא מכירה את אביו של נביל והוא באמת עלול להעניש
את בנו בגין הציון .ח'אלד ניאות להעלות את הציון של נביל בתנאי שיבטיח
שבמבחן הבא יקבל ציון טוב בזכות עצמו .ואכן נביל הבטיח.
במבחן הבא במתמטיקה שוב נכשל נביל .הוא שוב ניגש אל המורה וסיפר לו
שאינו יכול לשוב הביתה משום שאביו יעניש אותו .הפעם החליט ח'אלד כעונש
להוריד לו את הציון .הוא הוסיף ואמר" :בעת צרה פונה האדם בתפילה אל
ריבונו בלב מלא תשובה ,ואולם אך יגמול עמו חסד ,ישכח את התפילה אשר
נשא זה עתה ויצרף לאלוהים אלילים מתחרים למען התעות מנתיבו .אמור,
התענג לך זמן–מה על כפירתך .בין יורשי האש הנך".
הסבר :ראשית ,תלמיד יכול להבטיח שיתאמץ וישתדל אבל לא שיצליח במבחן.
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הצלחה במבחן תלויה בגורמים רבים .ייתכן שנביל מתקשה מאוד במתמטיקה,
ייתכן שהמבחן היה קשה במיוחד ,ייתכן שבמקרה לא היה נביל מרוכז ועוד
ועוד .טוב היה עושה אפוא ח'אלד אילו הסתפק בהבטחה של נביל שישתדל ולא
שיצליח .טוב היה עושה ח'אלד אילו הזמין את אביו של נביל לשיחה ובה היה
מסביר לו שעונשים אינם דרך להכריח ילד ללמוד .למעשה ,אי–אפשר להכריח
ילד ללמוד .הלימודים חייבים לבוא מתוך רצון פנימי ולא מתוך כפייה חיצונית.
על כן ,רצוי לשוחח עם נביל ,להסביר לו את חשיבות הלימודים ,לעודד אותו
להתעניין בחומר ועוד אבל לא לכפות .ולסיום ,ח'אלד לא היה צריך להעלות את
הציון של נביל במבחן הראשון אלא לשוחח עם אביו משום שהעלאת הציון יש
בה משום אי–הגינות כלפי התלמידים האחרים ,ולא היה צריך להוריד לו את
הציון במבחן השני משום שגם מעשה זה אינו הוגן .הדבר היחיד הטוב שעשה
ח'אלד הוא ציטוט הפסוק הקוראני החשוב שייתכן שבאמת התאים לנביל אם
הבטיח שישקיע יותר ולא עשה כן.
 .20מה נאמר לילד שנוהה אחר דמיונות שווא?

وَﻣَﺎ ﻳَﺘﱠﺒِﻊُ أَﻛْﺜَﺮُﻫُﻢْ إِﻻﱠ ﻇَـﻨّﺎً إَنﱠ اﻟﻈﱠﻦﱠ ﻻَ ﻳُﻐْﻨِﻲ ﻣِﻦَ اﳊَْﻖﱢ ﺷَﻴْﺌﺎً إِنﱠ اﻟﻠّﻪَ ﻋَﻠَﻴﻢٌ
ﺑِﻤَﺎ ﻳَﻔْﻌَﻠُﻮنَ ) ﺳﻮرة ﻳﻮﻧﺲ  ,آﻳﺔ (36

מרביתם נוטים אחר דמיון שווא ,ואולם דמיון השווא לעולם לא
ימלא את מקום האמת .אלוהים יודע את אשר יעשו )סורת יונה,
פסוק (36

אלמנה אחת ,אום סָאלֵם שמה ,עבדה כמשרתת בביתם של אנשים עשירים .הם
נהגו בה יפה ונתנו לה ולבנה ,סָאלֵם ,לגור אצלם בחדר ליד המטבח .אום סָאלֵם
עבדה בנאמנות ושירתה את בעל הבית באהבה ,והוא מצדו גמל לה בכך שקנה
לבנה בגדים ושלח אותו לבית–ספר טוב עם בנו .סָאלֵם הרגיש כאילו הוא ילד
עשיר והחל להתנהג כפי שמתנהג בנו של בעל הבית .לא עברו הימים והוא
התאהב בבתו של בעל הבית .אמו חשה בדבר .היא לקחה אותו לשיחה ואמרה
לו" ,שכחת שאתה הבן של המשרתת והיא הבת של בעל הבית?! כך אתה גומל
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לאדם שנותן לנו יחס טוב?! כבד אותם ואל תלך שבי אחר דמיונותיך .הישאר
על האדמה ואל תסתכל למעלה יותר מדי .אל תשכח שהיא עשירה ואתה עני.
וחוץ מזה נראה לי שהיא בכלל לא מתייחסת אליך וכשהיא מגלה יחס כלשהו
זהו בדרך כלל לעג .לכן תחשוב על הלימודים שלך ועל העתיד שלך ואחר כך
תמצא לך את האישה המתאימה .אתה יודע מה כתוב בקוראן בסורת יונה ,פסוק
' :36מרביתם נוטים אחר דמיון שווא ,ואולם דמיון השווא לעולם לא ימלא
את מקום האמת .אלוהים יודע את אשר יעשו' .גם אתה ,בני ,נוטה אחר
דמיונות שווא כמו אנשים רבים אך אין זה תחליף לאמת הכואבת והלא נעימה,
שאתה רק בן של משרתת והיא לא מתעניינת בך".
הסבר :מי מאתנו לא שוגה בדמיונות שווא שבאים בדרך כלל ברגעים של
מצוקה ,לחץ וחרדה .דמיונות אלה הם דמיונות פיצוי הבוראים לא אחת עולם
שכולו טוב ומציפים אותנו באשליות מתוקות .כך קרה לסָאלֵם ,שכבר דמיין
לעצמו איך הוא מתחתן עם בתו של בעל הבית .התלמיד שנכשל במבחן עשוי
לדמיין שהוא עומד על הבמה ומקבל פרס .הבחורה שלא ביקשו את ידה עשויה
לדמיין שרבים מבקשים את ידה והיא צריכה רק לבחור ,ועוד ועוד .והנה בא
הקוראן ,שמיטיב להכיר את נפש האדם ,ומזהיר אותנו מדמיונות אלה שכולנו
שוגים בהם .מותר לדמיין קצת בתנאי שאנו יודעים להבדיל היטב בין דמיון
למציאות .סָאלֵם למשל יכול לאבד את כל מה שיש לו ולאמו אם לא ייזהר
בדמיונותיו ויכעיס את בעל הבית .ושוב הקוראן מזכיר לנו שלא ללכת אחר
דמיונות אלה ולהיזהר בהם מאוד משום שלעתים הם מתוקים ומפתים אבל אין
בהם ממש.
 .21האם מותר להשליך את האשמה על האחר?

وَﻣَﻦ ﻳَﻜْﺴِﺐْ ﺧَﻄِﻴﺌَﺔً أَوْ إِﺛْﻤًﺎ ﺛُﻢﱠ ﻳَﺮْمِ ﺑِﻪِ ﺑَﺮِﻳﺌًﺎ ﻓَﻘَﺪِ اﺣْﺘَﻤَﻞَ ﺑُﻬْﺘَﺎﻧًﺎ وَإِﺛْﻤًﺎ
ﻣﱡﺒِﻴﻨًﺎ ) ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ،آﻳﺔ (112

הנכשל בחטא או בפשע ,ואחר ישליכהו על זולתו הזכאי ,יואשם
בכחש ובפשע ברור )סורת הנשים ,פסוק (112
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אבא של מונה בא לפגישה עם היועצת כשהוא עצוב וכועס על בתו ,שאינה
מתַקשרת אתו.
)בקול רם וכועס( את מכירה את הבת שלי מונה ,היא לומדת בכיתה ח'.
אב:
יועצת) :לאחר הרהור( אני חושבת שכן.
אני לא יודע מה לעשות .הבת שלי לא מכבדת אותי ולא שומעת בקולי.
אב:
היא חיה בעולם משלה ואני לא מצליח לתקשר אִתה .כשהיא יוצאת
מעולמה היא מתקיפה אותי קשות .ניסיתי לשוחח אִתה רבות אך ללא
הועיל .היא חשובה לי ואני אוהב אותה אבל יש בינינו נתק עמוק.
יועצת :סיפרת לה שהיא חשובה לך ושאתה אוהב אותה?
האב :אני לא מצליח לדבר אִתה .היא לא רוצה לשמוע .
יועצת :אתה יודע למה היא עושה כך?
אני רואה שהיא לא מצליחה בלימודים ולא מתיידדת עם חבריה לכיתה.
אב:
היא מאשימה את הבית ובמיוחד אותי בכל כישלונותיה.
יועצת :אני רוצה להזמין אותה לשבת אתנו .זה מקובל עליך?
כן ,כן ,בגלל זה באתי .אני זקוק לעזרתך.
אב:
היועצת הזמינה את מונה לחדר .כשנכנסה מונה וראתה את אביה היא
הופתעה מאוד אבל לא אמרה דבר.
יועצת :שלום ,מונה ,מה שלומך?
מונה :בסדר .מדוע הזמנת את אבי?
יועצת :אבא שלך הוא זה שבא כדי לשוחח אתי עלייך ושנינו רוצים לשוחח
אתך.
מונה :אני יודעת שאבא תמיד מתלונן עלי .אני לא יודעת למה.
אני רוצה לדבר אתך אבל את לא רוצה לשמוע אותי .אני לא עשיתי
אב:
טעות .זו את שלא מצליחה בלימודים ועושה מהומות בבית ועוד אומרת
שהכול בגללנו ובמיוחד בגללי.
מונה :זה נכון .אני לא מצליחה בכלום ,לא מסתדרת .אתה לא חינכת אותי
טוב .אתה לא הענשת אותי כשהיית צריך .אז לא שאלת שאלות אבל
עכשיו אתה שואל .איפה היית כשהייתי זקוקה לך?
אני תמיד הייתי לרשותך אבל את לא רצית לשתף אותי .היום את ילדה
אב:
גדולה שחייבת לקבל אחריות על עצמה ולא להאשים את האחרים.
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יועצת :אני רוצה לתת למונה עצה לכל החיים .העצה נמצאת בקוראן בסורת
הנשים ,פסוק " :112הנכשל בחטא או בפשע ,ואחר ישליכהו על
זולתו הזכאי ,יואשם בכחש ובפשע ברור" .כלומר ,את ,מונה ,אחראית
להצלחותייך ולכישלונותייך .את כבר ילדה גדולה ואת לא יכולה להמשיך
ולהאשים את אביך כל החיים .אתם צריכים לפתוח דף חדש בקשר
ביניכם .אתה ,אבא של מונה ,צריך להקשיב לבת שלך יפה ובסבלנות,
ואת ,מונה ,יכולה להתייעץ באמת עם אביך משום שיש לו הרבה ניסיון
בחיים .בהקשבה הדדית ייפתרו כל הבעיות .מונה ,את זוכרת את הפסוק
מן הקוראן? מונה חשבה לרגע ואז חזרה ואמרה" :הנכשל בחטא או
בפשע ,ואחר ישליכהו על זולתו הזכאי ,יואשם בכחש ובפשע ברור".
הסבר :קשה ללמוד משיחה קצרה זו מה בדיוק קרה ביחסים בין מונה לאביה.
מאחר שאביה הוא הגדול והאחראי ,מתקבל על הדעת שקשיים בקשר ביניהם,
ובכלל קשיים של מונה בחייה ,הם גם באחריותו וקשורים להתייחסותו אליה
לאורך השנים .האב אמנם אחראי למקצת הקשיים שיש למונה .ואולם לבכות
כעת על חלב שנשפך ,אין בכך שום תועלת .אם היא רוצה להתקדם בחייה עליה
לקבל אחריות ללימודיה וליחסיה עם אנשים ולא להאשים את אביה בכול.
מהאשמות אלו היא לא תתקדם .זאת ועוד ,כעת היא כבר גדולה ויכולה להיות
אחראית למעשיה .על כן ,יפה נהגה היועצת כשהקריאה לה פסוק חשוב זה מן
הקוראן המדגיש את האחריות האישית של האדם לעצמו ומזהיר מפני השלכת
האשמה על האחר .היועצת הציעה להם לפתוח דף חדש של הקשבה הדדית ולא
האשמות הדדיות .השיפור היחיד שאפשר להוסיף להתנהלותה של היועצת הוא
שמוטב היה להזמין את מונה לשיחה עם אביה ואִתה באופן שהיא לא תופתע .לא
נעים למונה להיכנס לחדר של היועצת ולחשוב" ,מי יודע מה הם אמרו עלי
כשלא הייתי נוכחת?" אפשר ליידע את מונה ,תחילה בעצם הפגישה עם האב
ואחר כך ברצונם לשוחח אִתה .הרי היא נושא השיחה ועל כן רצוי שתהיה
בתמונה ולא תהיה מופתעת.
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 .22מה נאמר למי שלא יודע להבדיל בין דמיון למציאות?

وَإِن ﻛَـﺬﱠﺑُﻮكَ ﻓَـﻘُـﻞ ﻟﱢﻲ ﻋَـﻤَﻠِﻲ وَﻟَﻜُﻢْ ﻋَـﻤَـﻠُﻜُﻢْ أَﻧﺘُﻢْ ﺑَﺮِﻳﺌُـﻮنَ ﻣِ ـﻤﱠـﺎ أَﻋْـﻤَﻞُ
وَأَﻧَﺎْ ﺑَﺮِيءٌ ﻣﱢﻤﱠﺎ ﺗَﻌْﻤَﻠُﻮنَ ) ﺳﻮرة ﻳﻮﻧﺲ  ,آﻳﺔ (41

אם יכחישו את דבריך ,אמור ,לי מעשי ולכם מעשיכם :אתם אינכם
מחויבים למעשי ואני איני מחויב למעשיכם )סורת יונה ,פסוק (41
עלי ,מחנך כיתה ח' ,הוא אחד המורים הטובים בבית–הספר והתלמידים אוהבים
אותו מאוד .מורה מיומן שמיטיב להסביר את החומר ויוצר קשר קרוב ויפה עם
תלמידיו ועם הצוות החינוכי כולו .בכיתה שהוא מחנך יש ילדים רבים בעלי
בעיות משמעת ולאחרונה גם החלו סיפורי אהבה בין בנים לבנות .הוא מעודד
את כולם ותמיד מוכן להציע עזרה .לאחרונה ערך לתלמידים סדנאות למיניהן
על סובלנות וקבלת האחר ,קבלת החלטות וגם חינוך מיני .הוא מסביר להם על
גיל ההתבגרות ומעודד את הבנות לספר אם מישהו מציק להן .כך הוא מחנך את
תלמידיו לקבלת הנורמות והערכים המקובלים.
ננָה ,אחת מתלמידותיו ,ממציאה סיפורי אהבה למיניהם ומספרת אותם
לחבריה .היא גם מתלוננת שכל הזמן מציקים לה .עלי מקשיב לה ותומך בה,
במיוחד כשהיא מספרת על המצב הקשה בביתה .לעתים הוא משוחח אִתה
בטלפון ועוקב אחרי מה שקורה לה .כך יצרה ננָה תלות מוגזמת בעלי ובכל
הזדמנות היא מנסה לשוחח אתו .עלי שם לב לכך והסביר לה שהיחסים ביניהם
הנם יחסי דאגה של מורה לתלמידתו ולא מעבר לכך והחל להציב לה גבולות.
ננָה נפגעה מכך מאוד.
באחד הימים ביקשה יועצת בית–הספר לשוחח אתו .הוא הופתע לשמוע
שננָה מתלוננת עליו שהוא מציק לה ורודף אחריה .היועצת הביעה פליאה על
כך שהוא מעז לעשות דבר כזה וסיפרה לו שננָה דיווחה שהוא גם ניצל אותה.
ואז אמר עלי" :אם יכחישו את דבריך ,אמור ,לי מעשי ולכם מעשיכם :אתם
אינכם מחויבים למעשי ואני איני מחויב למעשיכם"" .אני לא אחראי למעשיה",
אמר עלי" .ייתכן שלא הבינה אותי כראוי וייתכן שהתכוונה ליצור קשר אתי.
בכל מקרה אני מדגיש שוב :לי מעשי ולה מעשיה" .ואכן בבירור שערכה
היועצת התברר שעלי דובר אמת.
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הסבר :אנשים רבים שוגים בדמיונות ומתקשים להבדיל בין דמיון למציאות.
המחיר שמשולם לאחר מכן הוא גבוה .למשל אדם שחושב שמעריכים אותו
יותר מכפי שבאמת .אחר שמאמין שיצליח לפתוח עסק ויהיו לו הרבה לקוחות,
בחורה שמדמיינת שכולם רוצים אותה ,ילד שבטוח שיקבל ציונים גבוהים בכל
המקצועות ועוד ועוד .בגיל ההתבגרות הנושא המיני הוא טעון ומזמין באופן
טבעי דמיונות רבים של בנים ובנות .לננָה יש בעיה מיוחדת בכל זאת גם ביחס
לבנות כיתתה .דמיונותיה חזקים במיוחד והיא מאמינה בהם בכל לבה .למצבים
כאלה נקלעות בדרך כלל בנות שלא חשו ביטחון ואהבה בביתן .סביר להניח
שדמיונותיה של ננָה מבקשים לספק לה קצת נחת ותחושה שאוהבים אותה
ורוצים אותה כפיצוי על ההרגשה ההפוכה שהיא חשה בתוכה .כלומר ,ייתכן
שבבית היא חשה דחויה ולכן עכשיו היא מנסה לפצות על כך בקשר קרוב וחם
עם עלי .כשעלי מחזיר את היחסים למקומם הנכון ,מורה ותלמיד ולא זוג בקשר
רומנטי ,היא חשה זאת כמובן כדחייה .ואז ייתכן שהיא מעלילה עליו עלילות
ביודעין או שלא ביודעין משום שבאמת נפגעה מאוד .מכל מקום ,עלי אינו
אחראי לכל זאת ועל כן יפה עשה כשהשתמש בפסוק הקוראני החשוב כל כך
המזכיר לנו שיש צורך להפריד בין מעשיו ודמיונותיו של האחד לאחר וכל אחד
אחראי לעצמו ואינו יכול להיות אחראי למעשיו ומחשבותיו של האחר.
 .23האם יכול ילד לא להיגרר אחר מעשיהם הרעים של בני כיתתו?

ﻳَﺎ أَﻳﱡﻬَـﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ آﻣَﻨُﻮاْ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ أَﻧﻔُـﺴَﻜُﻢْ ﻻَ ﻳَﻀُـﺮﱡﻛُﻢ ﻣﱠﻦ ﺿَﻞﱠ إِذَا اﻫْﺘَـﺪَﻳْﺘُﻢْ
إِﻟَﻰ اﻟﻠّﻪِ ﻣَﺮْﺟِـﻌُﻜُﻢْ ﺟَﻤِـﻴﻌﺎً ﻓَـﻴُﻨَﺒﱢﺌُﻜُﻢ ﺑِﻤَﺎ ﻛُﻨـﺘُﻢْ ﺗَﻌْﻤَﻠُﻮنَ ) ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة  ,آﻳﺔ
(105

הוי המאמינים ,הישמרו לנפשותיכם ,כי אם תישר דרככם לא יפגעו
בכם התועים .אל אלוהים תשובו כולכם ,ואז יודיעכם את אשר
עשיתם )סורת השולחן הערוך ,פסוק (105
יסף ,תלמיד כיתה ז' ,הוא בן למשפחה משכילה שמעניקה חינוך טוב לילדיה.
בכיתה הוא ילד שקט שנוהג בכבוד בחבריו ובמורים .בזמן האחרון החלו להגיע
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אל המחנכת תלונות על התנהגותו גם מצד המורים וגם מצד חבריו .המחנכת
פנתה אל הוריו וגם הם דיווחו לה שחל שינוי בהתנהגותו בבית .הוא החל לקלל
את אחיו ולריב אִתם לעתים תכופות.
המחנכת הזמינה את כל המשפחה לשיחה משותפת ובה הודה יסף שהוא
נסחף אחר התנהגותם של שאר תלמידי הכיתה" .אני לא רוצה להיות שונה",
הסביר להם" .כולם מקללים ומרביצים אז גם אני" .המחנכת פתחה את ספר
הקוראן בסורת השולחן הערוך ,פסוק  ,105וביקשה מיסף שיקריא את הפסוק
בקול" :הוי המאמינים ,הישמרו לנפשותיכם ,כי אם תישר דרככם לא יפגעו
בכם התועים .אל אלוהים תשובו כולכם ,ואז יודיעכם את אשר עשיתם".
"מה הבנת?" שאלה אותו" .הבנתי שהתועים פגעו בי" ,אמר לה" .מהיום אחזור
לדרך הישר ולא אגרר אחר מעשיהם הרעים של בני כיתתי".
הסבר :אכן ,המחנכת מצאה בדיוק את הפסוק המתאים מן הקוראן .פסוק האומר
שאל לאדם להיות מושפע מדרכם של התועים .והרי זה בדיוק מה שקרה ליסף.
השימוש בקוראן טוב לכל גיל אבל במיוחד לגיל ההתבגרות ,כאשר הנערים
והנערות כבר מבינים את המסרים של הקוראן ועם זאת הם נתונים בלחץ
קבוצתי גדול .לחץ קבוצתי יכול להפוך ילד טוב לילד אלים ותלמיד טוב לתלמיד
חלש .ומי יכול לעזור לנערים ולנערות להתנגד ללחץ העצום שהם מצויים בו
אם לא הקוראן.
 .24כיצד נוציא את האמת לאור?

رﱠﺑﱡﻜُﻢْ أَﻋْﻠَـﻢُ ﺑِﻤَـﺎ ﻓِﻲ ﻧُﻔُــﻮﺳِﻜُﻢْ إِن ﺗَﻜُﻮﻧُﻮاْ ﺻَــﺎﳊِﲔَ ﻓَـﺈِﻧﱠﻪُ ﻛَــﺎنَ ﻟِﻸَوﱠاﺑِﲔَ
ﻏَﻔُﻮراً ) ﺳﻮرة اﻻﺳﺮاء  ,آﻳﺔ ( 25
ריבונכם מיטיב לדעת את אשר בלבכם .אם תהיו ישרים ,יסלח
לחוזרים בתשובה )סורת המסע הלילי ,פסוק (25
נוֹהָא בת השתים–עשרה שיחקה בחצר בית–הספר עם חברותיה .במהלך המשחק
דחפה בשוגג את אחת החברות .זו נפלה והחלה לבכות ,ולאחר מכן הלכה
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להתלונן לפני מחנך הכיתה .המחנך הזמין את נוֹהָא אליו ,צעק עליה והאשים
אותה במה שקרה .נוֹהָא ניסתה להסביר לו שזה לא היה בכוונה אבל המחנך היה
משוכנע שהיא משקרת .הוא האמין לילדה שהתלוננה משום שבכתה.
נוֹהָא הלכה והתלוננה לפני היועצת .זו הזמינה את הילדה שהתלוננה וביררה
מה באמת קרה .ואז הציעה לנוֹהָא לשוב אל המחנך ולצטט לפניו את פסוק 25
מסורת המסע הלילי" :ריבונכם מיטיב לדעת את אשר בלבכם .אם תהיו
ישרים ,יסלח לחוזרים בתשובה"" .אתה אולי לא ידעת את מה שאלוהים
יודע" ,הוסיפה ואמרה נוֹהָא למחנך" ,אבל אני באמת שלא עשיתי דבר בכוונה".
המחנך הזמין אליו את הילדה המתלוננת והפעם בירר את פרטי המקרה .לאחר
מכן לא התבייש להתנצל לפני תלמידתו ולהודות שטעה.
הסבר :הרי המחנך ידע במקום כלשהו בתוכו שהוא לא באמת הקשיב לנוֹהָא
ולא באמת בירר את פרטי המקרה .הוא גם ידע שאלוהים רואה ויודע הכול .על
כן ,יפה נהגה היועצת שציידה את נוֹהָא בפסוק מן הקוראן שיעזור לה להוכיח
את חפותה ויעזור למחנך להתחבר לאמת .לקוראן יקשיב המחנך ,לנוֹהָא או
ליועצת לא בטוח .ואכן ,המחנך בירר את פרטי המקרה והודה שטעה .עכשיו,
כשחזר בתשובה ,ברור לו שאלוהים וגם נוֹהָא סלחו לו.
 .25האם על האדם לסמוך על עצמו או לחכות לעזרה מאלוהים?

ﻗَـﺪْ ﺟَـﺎءﻛُﻢ ﺑَﺼَـﺂﺋِﺮُ ﻣِﻦ رﱠﺑﱢﻜُﻢْ ﻓَـﻤَﻦْ أَﺑْﺼَـﺮَ ﻓَﻠِﻨَﻔْـﺴِـﻪِ وَﻣَﻦْ ﻋَـﻤِﻲَ ﻓَـﻌَﻠَﻴْـﻬَـﺎ
وَﻣَﺎ أَﻧَﺎْ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢ ﺑِﺤَﻔِﻴﻆٍ ) ﺳﻮرة اﻻﻧﻌﺎم  ,آﻳﺔ (104

כבר ניתנו לכם אותות מאירי עיניים מעם ריבונכם .כל המבחין,
לטובת עצמו הדבר ,ואשר טחו עיניו ,לרעתו הדבר .לא עלי לשמור
את צעדיכם )סורת המקנה ,פסוק (104
סאלח ,תלמיד כיתה י"ב ,מעשן סיגריות וחוזר מאוחר בלילה מבילויים .אביו
ממתין לו בדאגה ליד הדלת .כשסאלח מגיע הוא מתחיל לחקור אותו היכן היה,
מה עשה ועם מי .סאלח משיב לאביו שהוא כבר ילד גדול שרוצה לצאת ולבלות
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כמו כל חבריו ולא לשבת בבית" .אני לא עושה שום טעות" ,כועס סאלח .אביו
של סאלח חש שהיחסים בינו ובין בנו מתדרדרים ודרך הטפות המוסר לא
מובילה לשום דבר טוב .הוא מבין שבקרוב יצטרך בנו להתמודד עם חייו ללא
השגחתו ועל כן הוא מבקש לשוחח אתו ביחידות" .אני מאוד אוהב אותך ודואג
לך ותמיד שמרתי עליך אבל קשה לי לקבל את התנהגותך" ,אמר לו" .אני בכל
זאת סומך עליך ומקווה שתדע לבחור בדרך הנכונה .מהיום אתה אחראי למעשיך.
ואני גם רוצה לתת לך מתנה לדרך ,את פסוק  104מסורת המקנה" .עכשיו אביו
מצטט לו" :כבר ניתנו לכם אותות מאירי עיניים מעם ריבונכם .כל המבחין,
לטובת עצמו הדבר ,ואשר טחו עיניו ,לרעתו הדבר .לא עלי לשמור את
צעדיכם"" .גם אני כבר אמרתי לך הכול" ,הוסיף האב" ,ואתה תקבע אם
מעשיך יהיו לטובתך או לרעתך .אני לא יכול לשמור עליך עוד".
הסבר :פסוק קוראני יפה זה עשוי להיות שימושי להורים רבים שכבר אמרו
פעמים רבות לילדיהם את מה שהיה להם לומר ויש להם הרגשה שאם יחזרו
שוב ושוב על אותם דברים לא תהיה בכך תועלת ,אלא להפך ,הנער או הנערה
עשויים להתרגז .תמצית הפסוק היא שכל אדם אחראי לעצמו .לא אלוהים
אחראי לאדם אלא האדם אחראי לעצמו .הקוראן אומר לכל המאמינים שעליהם
לדאוג לעצמם ולשמור על עצמם ולקבל את האחריות על חייהם וחיי משפחותיהם
בעצמם ולא לסמוך על כך שאלוהים יעשה זאת .מכאן שכל מי שאומר "יהיה
טוב" או "אלוהים יעזור לי" או סתם סומך על המזל או הגורל חוטא לפסוק
החשוב הזה משום שהוא לא מקבל על עצמו את האחריות לחייו.
 .26מה נאמר למי שנכנע לפחד ומוותר על האמת?

وَﻻَ ﺗَﻘْﻒُ ﻣَـﺎ ﻟَﻴْﺲَ ﻟَﻚَ ﺑِﻪِ ﻋِﻠْﻢٌ إِنﱠ اﻟﺴﱠﻤْﻊَ وَاﻟْﺒَـﺼَﺮَ وَاﻟْﻔُـﺆَادَ ﻛُﻞﱡ أُوﻟـﺌِﻚَ
ﻛَﺎنَ ﻋَﻨْﻪُ ﻣَﺴْﺆُوﻻً ) ﺳﻮرة اﻻﺳﺮاء  ,آﻳﺔ (36

אל תלך אחר דבר אשר לא תדעהו לאשורו .האוזניים ,העיניים
והלב — כל אלה ייתנו על בעליהם את הדין )סורת המסע הלילי ,פסוק (36
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וליד הוא תלמיד כיתה ח' ואביו מכהן כסגן ראש המועצה המקומית .מעמדה
הכלכלי של המשפחה גבוה מאוד .וליד מנצל את העובדה הזאת .הוא מפונק,
מזלזל בלימודים ,מנסה להשיג מעמד חברתי מיוחד באופן דיבורו ומתגאה בכל
הזדמנות בכספה של משפחתו ובמה שאביו קונה לו.
לאחרונה הפסיק להכין את שיעורי הבית במתמטיקה .המורה הזהיר אותו
כמה פעמים ואמר שאם ימשיך שלא להכין שיעורים הוא יזמין את הוריו .וליד
השיב לו בלעג שאביו לא יטריח את עצמו לבוא אל בית–הספר בעניין כה פעוט.
"אתה סתם עושה עניין מכלום" ,אמר למורה .המורה התעצבן ,הניח את ידו על
כתפו ואמר לו" ,אתה תיכשל משום שאתה מזלזל".
וליד צעק" ,אל תיגע בי" ,ויצא מהכיתה מבלי לקבל אישור .המנהל ,ששמע
על המקרה ,החליט להזמין את אביו של וליד לשיחה אבל האב לא היה בכפר
באותו היום .וליד ניצל את ההזדמנות .הוא אסף כמה מבני כיתתו והורה להם
לומר שהמורה הכה אותו .כששמע אביו של וליד את הסיפור הוא האמין לבנו
וטלפן למשטרה ,ושוטרים באו אל בית–הספר לחקור את האירוע .לאחר שחקרו
קצרות את התלמידים בכיתה ,את וליד ואת המורה התברר שהמורה דובר אמת.
וליד רצה לנקום במורה ,שרק הניח עליו את ידו ,וסיפר שהוא הכה אותו.
ואז נכנס המנהל לכיתה ובידו ספר קוראן והקריא לתלמידים מתוך סורת
המסע הלילי את פסוק " :36אל תלך אחר דבר אשר לא תדעהו לאשורו.
האוזניים ,העיניים והלב — כל אלה ייתנו על בעליהם את הדין"" .אחדים
מכם עשו גרוע מזה" ,הוסיף המנהל" ,הלכתם אחר דבר שידעתם בוודאות
שאינו נכון" .לאחר מכן הזמין המנהל את האב ובנו והקריא גם לפניהם את
הפסוק הזה מן הקוראן" .אתה ,וליד ,ידעת שהדברים אינם נכונים .ואתה ,אביו
של וליד ,הלכת אחר מילותיו של בנך מבלי לברר את הדבר לאשורו".
הסבר :וליד שיקר .הוא לא הילד הראשון שמשקר .אבל חבריו הלכו אחריו ,אם
מתוך פחד ,אם מתוך הערצה .הם היו מוכנים לפגוע בעבודתו ובפרנסתו של
המורה רק משום שווליד אמר להם לעשות כן .היכן הייתה האמת שלהם
שהקוראן כה מרבה לדבר עליה? איך יוכלו בעתיד להתבונן במראה? גם אביו
של וליד רץ להזמין משטרה מבלי לשוחח קודם עם המורה ,לשמוע את גרסתו,
אולי לשאול כמה מתלמידי הכיתה .האם הוא לא מכיר את בנו? ושוב הקוראן
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חוזר ומלמד אותנו את ערך האמת וכמה אנו מצוים לדבוק בו גם אם אנו
מפחדים או מאוימים או שהדובר הוא בן משפחה.
 .27מי אשם כשילד נכשל בלימודים?
وَﻟِﻜُﻞﱟ دَرَﺟَﺎتٌ ﻣﱢـﻤﱠﺎ ﻋَـﻤِﻠُﻮاْ وَﻣَﺎ رَﺑﱡﻚَ ﺑِﻐَـﺎﻓِﻞٍ ﻋَﻤﱠﺎ ﻳَـﻌْﻤَﻠُﻮنَ ) ﺳﻮرة اﻻﻧﻌﺎم ,
آﻳﺔ (132

איש איש ידורג על פי מעשיו ,וריבונך לא יסיח דעתו מאשר יעשו
)סורת המקנה ,פסוק (132

סאמי ,תלמיד כיתה ה' ,מתחיל לבכות כל פעם שהוא מקבל תעודה ורואה את
ציוניו הנמוכים" .המורים לא נתנו לי את הציון שמגיע לי" ,הוא מתלונן .אחר
כך מגיעים הוריו אל בית–הספר ומתפתח ויכוח עם המורים .המחנכת החליטה
להזמין את סאמי ואת הוריו לפגישה ולהסביר להם בדיוק את פשר ציוניו .היא
אמרה להורים שסאמי לא לומד כראוי למבחנים ובמשך השנה הוא גם לא מכין
שיעורים .אחר כך הוא מאשים את המורים במקום את עצמו .עכשיו פנתה
המורה אל סאמי ואמרה לו" ,איש איש ידורג על פי מעשיו ,וריבונך לא יסיח
דעתו מאשר יעשו" .זאת הייתה הפעם הראשונה שסאמי שתק ולא השיב
למחנכת .הוא ידע שהמשפט הזה נלקח מן הקוראן הקדוש וידע שהפעם הוא
צריך להקשיב.
הסבר :מה שסאמי עשה עושים ילדים רבים וגם מבוגרים .משליכים את האחריות
שלהם על האחר .לא סאמי אשם בציוניו כי אם המורים .גם הוריו של סאמי
העבירו את האחריות מבנם אל המורים והצדיקו אותו .כשאדם משליך את
האחריות מעצמו והלאה הוא חש הקלה לרגע משום שהוא כבר לא נושא
באחריות .ואולם לטווח ארוך זאת שגיאה משום שהוא לא מקבל אחריות
למעשיו ולא מנסה להשתפר .אנו רוצים לחנך את ילדינו שלא להשליך את
האחריות על האחר .ופסוק קוראני זה המדבר על כך שכל אדם מדורג על פי
מעשיו יעודד את סאמי וגם את הוריו לקבל אחריות.
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 .28מדוע יש לעודד את אמירת האמת?

ذَﻟِﻚَ ﺑِﺄَنﱠ اﻟـﻠﱠﻪَ ﻫُﻮَ اﳊَْﻖﱡ وَأَنﱠ ﻣَ ــﺎ ﻳَﺪْﻋُــﻮنَ ﻣِﻦ دُوﻧِـﻪِ ﻫُﻮَ اﻟْﺒَــﺎﻃِـﻞُ وَأَنﱠ اﻟﻠﱠﻪَ
ﻫُﻮَ اﻟْﻌَﻠِﻲﱡ اﻟْﻜَﺒِﻴﺮُ ) ﺳﻮرة اﳊﺞ  ,آﻳﺔ (62

וזאת כי אלוהים הוא אמת ,ואילו אלה אשר מתפללים אליהם מבלעדיו
הם הבל ,ואלוהים הוא העליון והכביר )סורת העלייה לרגל ,פסוק (62
למורה יסף יש מנהג ,בכל פעם שתלמיד משקר לו בעניין כלשהו הוא מבקש
ממנו לפתוח את ספר הקוראן בסורת העלייה לרגל ,פסוק  ,62ולהקריא בקול:
"וזאת כי אלוהים הוא אמת ,ואילו אלה אשר מתפללים אליהם מבלעדיו הם
הבל ,ואלוהים הוא העליון והכביר" .ואז מסביר יסף המורה לתלמיד שלומר
את האמת פירושו להאמין באלוהים ולשקר פירושו לא להאמין בו ,משום
שאלוהים הוא האמת.
הסבר :צודק יסף המורה בכך שהוא מעודד את תלמידיו לומר את האמת
ומסביר להם שאלוהים נמצא באמת ולא בשקר .ראשית ,משום שחברה שבה
משקרים לרוב לא יכולה להיות טובה ומצליחה .יתרה מזו ,פתרון של תרגיל
מדעי גם הוא דורש יכולת לחקור את האמת ולדבוק בה .כך שללא תכונות אלה
קשה לאדם להצליח במדעים .ומה בנוגע ליצירה ,גם בה אמור האדם להקשיב
היטב לעצמו ,לאמת שלו ,משם נובע הכול .ולסיום ,בבחירות דמוקרטיות האדם
מתבקש לבחור במה שהוא מאמין ,על פי שיקול דעתו ואמונתו ולא על פי
תכתיבים חיצוניים .על כן ,יפה נוהג יסף המורה שמקרב את תלמידיו לאלוהים
ולאמת גם יחד משום שבלעדיהם אין מדע ,אין יצירתיות ואין דמוקרטיה.
 .29מה נאמר למי שמזלו בגד בו?

ﻗُﻞ ﻻﱠ أَﻣْﻠِـﻚُ ﻟِﻨَﻔْ ـﺴِﻲ ﻧَﻔْ ـﻌ ـﺎً وَﻻَ ﺿَ ـﺮّاً إِﻻﱠ ﻣَــﺎ ﺷَــﺎء اﻟﻠّﻪُ وَﻟَﻮْ ﻛُﻨـﺖُ أَﻋْﻠَﻢُ
اﻟْﻐَﻴْـﺐَ ﻻَﺳْﺘَﻜْﺜَـﺮْتُ ﻣِﻦَ اﳋَْﻴْﺮِ وَﻣَـﺎ ﻣَﺴﱠﻨِﻲَ اﻟـﺴﱡﻮءُ إِنْ أَﻧَﺎْ إِﻻﱠ ﻧَﺬِﻳﺮٌ وَﺑَﺸِـﻴﺮٌ
ﻟﱢﻘَﻮْمٍ ﻳُﺆْﻣِﻨُﻮنَ ) ﺳﻮرة اﻻﻋﺮاف  ,آﻳﺔ (188
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אמור ,אין לאל ידי להביא תועלת לעצמי או להעביר רעה מעלי,
ויקרה רק אשר ירצה אלוהים .אילו ידעתי את הנסתר ,הייתי מרבה
טובה לעצמי ונמנע מכל רע .אין אני אלא מזהיר ומבשר לאנשים אשר
יאמינו )סורת ממרום החומה ,פסוק (188
אחמד הגיע הביתה במצב רוח לא טוב .הוא נכנס לחדרו וטרק את הדלת בכוח
ולא דיבר עם איש .אמו הבחינה בכך מיד ובאה אל חדרו .היא מצאה אותו יושב
על המיטה ודמעות בעיניו" .מה קרה לך ,אחמד? ולמה אתה בוכה?" שאלה" .אני
לא יודע מה לעשות ואני לא רוצה לדבר עם אף אחד" ,השיב לה .האם פנתה אל
מחנך הכיתה ,וזה סיפר לה שגם הוא מתרשם שהתנהגותו של אחמד לא כתמול
שלשום ומשהו לא טוב עובר עליו.
המחנך הזמין את אחמד לשיחה וביקש ממנו שיספר לו הכול" .אין לי מזל
בחיים" ,קרא אחמד בכעס" .זאת הפעם השביעית שאני ממלא לוטו ואני לא
זוכה .מכרתי את האופניים שלי לחבר ובכל הכסף מילאתי לוטו ולא זכיתי".
"מילאת לוטו כדי להרוויח כסף" ,אמר המחנך ,ואחמד אישר" .אבל אלוהים הוא
שמעניק מזל לאנשים ומחלק להם כסף ואתה חייב להאמין בו" ,הוסיף .ואז פתח
המחנך את ספר הקוראן בסורת ממרום החומה ,פסוק  ,188ובקש מאחמד לקרוא
לאט ובקול" :אמור ,אין לאל ידי להביא תועלת לעצמי או להעביר רעה
מעלי ,ויקרה רק אשר ירצה אלוהים .אילו ידעתי את הנסתר ,הייתי מרבה
טובה לעצמי ונמנע מכל רע"" .ואם הנביא אומר זאת מי אתה ,אחמד ,שלא
תקבל את רצון אלוהים?!" שאל אותו המחנך .עכשיו הבין אחמד שאכן הכול
מאלוהים והוא הלוקח והנותן ואין הוא צריך להתעצבן כל כך אלא לקוות
שבעתיד יעניק לו אלוהים יותר מזל.
הסבר :לעתים אנשים מקבלים על עצמם יותר מדי אחריות בעניינים שאינם
באחריותם .ואז ,כשהדברים לא קורים על פי המצופה ,הם נוטים לשקוע
בדיכאון משום שהם חשים אשמה .למשל ,אם שחשה שהיא אחראית לכך
שנולדה לה בת ולא בן .לעומת זאת ,לעתים אנשים נוטים להסיר מעצמם
אחריות במקרים שהם אחראים ויכולים לשנות את המצב .למשל ,תלמיד שנכשל
בבחינה משום שלא למד .הוא אחראי אבל הוא עלול להאשים את המורה או את
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המבחן ולא לקבל אחריות .כזו היא חלוקת האחריות בין האדם לאלוהים .האדם
אחראי לדברים רבים בחייו ובקוראן נאמר שוב ושוב שאל לאדם להשליך
אחריות זו על האחר או על אלוהים משום שהיא שלו .מנגד יש דברים שקשורים
למזל ולגורל שלאדם אין יכולת להשפיע עליהם משום שהם נתונים לשליטתו
הבלעדית של אלוהים .חשוב מאוד לחנך את ילדינו לנסות לקדם ,לשנות ולשפר
מתוך קבלת אחריות את מה שאפשר כפי שמצווה עלינו הקוראן ,ועם זאת,
לדעת לקבל את הגורל ואת רצונו של אלוהים כשאין לנו שליטה עליו.
יפה נהג המחנך שהציג לפני אחמד את הפסוק הקוראני המורה לנו לקבל
בהכנעה את מה שלא תלוי בנו .מילוי לוטו הוא ודאי אחד מן הדברים שאינו
בשליטת איש מלבד אלוהים .עכשיו ,כשאחמד מבין שזה רצון אלוהים ,יקל עליו
לקבל את הדין מתוך כניעה והשלמה .ואולם טוב היה עושה המחנך אילו העיר
לאחמד שייזהר מפני התמכרות להימורים .הוא מכר את אופניו לשם הימורים
וזה כבר באמת מעשה מוגזם הנמצא בשליטתו .לשם כך היה עליו להציג לאחמד
קודם כול משפט קוראני המציין את חשיבות לקיחת האחריות האישית
ואי–ההיסחפות אחר מקסם שווא .וכאלה יש רבים.
 .30מה נאמר לתלמיד שלא רוצה להקשיב למורה?
أَمْ ﻳَﻘُــﻮﻟُﻮنَ ﺑِﻪِ ﺟِﻨﱠﺔٌ ﺑَﻞْ ﺟَــﺎءﻫُﻢ ﺑِﺎﳊَْﻖﱢ وَأَﻛْـﺜَ ـﺮُﻫُﻢْ ﻟِﻠْﺤَﻖﱢ ﻛَــﺎرِﻫُﻮنَ ) ﺳﻮرة
اﳌﺆﻣﻨﻮن  ,آﻳﺔ (70

או אולי אומרים הם ,הוא מוכה שיגעון? לא כן הדבר! הוא הביא
להם את האמת ,ואולם מרביתם מאסו באמת )סורת המאמינים ,פסוק (70
בכיתה י' באחד מבתי–הספר הידועים יש הרבה תלמידים פרועים וקשה מאוד
למורים ללמד בה .מקצת התלמידים באים ממשפחות בעייתיות ,אחרים באים אל
בית–הספר פשוט להעביר את הזמן ולא מנסים להקשיב כלל ומעטים מנסים
להקשיב וללמוד אבל אין להם סיכוי בגלל ההמולה השוררת בכיתה .מורים ניסו
להסביר לתלמידים על "הכבוד" למורה ,אחרים דיברו על התנהגויות שמקובלות
והתנהגויות שאינן מקובלות ,הכול לשווא.
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המורים פנו אל המנהל ,וזה החליט להיכנס לכיתה .הוא הגיע עם ספר קוראן
ופתח את השיעור בפסוק  70מסורת המאמינים" :או אולי אומרים הם ,הוא
מוכה שיגעון? לא כן הדבר! הוא הביא להם את האמת ,ואולם מרביתם
מאסו באמת"" .המורים" ,המשיך המנהל" ,הם שליחי האמת המנסים להביא
לכם אותה בכל יום ואילו אתם אומרים לעצמכם ,איזה מורים משוגעים יש לנו,
ולא מוכנים להקשיב להם .איני יודע באיזה עונש יבחר אלוהים להעניש אתכם
אבל דעו שהתנהגותכם מנוגדת לחלוטין להתנהגות שממליץ עליה הקוראן" .היה
שקט בכיתה ...ואז אמר המנהל" ,אני משאיר לכם את ספר הקוראן האישי שלי
כאן בכיתה פתוח בסורת המאמינים ,פסוק  ,70כדי שכולכם תוכלו להיזכר בכל
רגע שאתם מפריעים למורה שהוא מביא לכם את האמת ואתם מזלזלים בו
ובקוראן" .אמר ויצא מן הכיתה.
מורים שנכנסו לכיתה בשבועות הבאים סיפרו שאי–אפשר להכיר את התלמידים.
כולם יושבים בשקט ,מקשיבים ,כותבים ,וכשיש שאלה מרימים את היד בשקט
ומחכים שהמורה יפנה אליהם.
הסבר :אין ספק שלימודים הם האמת .מדע הוא האמת ,יצירה היא האמת של
האדם היוצר ,דמוקרטיה היא האמת משום שכל אחד יכול להביע את דעתו
בחופשיות .ומורים אינם אלא שליחיה של האמת .האחד מעביר אותה בצורה
טובה ומושכת יותר ,האחר משעמם קצת אבל כולם הם שליחים של האמת ,כל
אחד בתחומו .והנה תלמידים רבים נוהגים במורים בזלזול ובבוז כאילו הם
מדברים שטויות אף שהם נציגיה של האמת .יפה נהג המנהל שהזכיר לתלמידים
את הפסוק החשוב הזה מן הקוראן שיכול לשמש כל הורה או מורה שילדו או
תלמידו מסרבים להקשיב לו.
 .31מי אחראי להתרחשותה של תאונת דרכים ,האל או האדם?

ذَﻟِﻚَ ﺑِﺄَنﱠ اﻟﻠّﻪَ ﻟَﻢْ ﻳَﻚُ ﻣُـﻐَـﻴﱢـﺮاً ﻧﱢﻌْـﻤَﺔً أَﻧْﻌَـﻤَـﻬَـﺎ ﻋَﻠَﻰ ﻗَـﻮْمٍ ﺣَـﺘﱠﻰ ﻳُﻐَﻴﱢـﺮُواْ ﻣَـﺎ
ﺑِﺄَﻧﻔُﺴِﻬِﻢْ وَأَنﱠ اﻟﻠّﻪَ ﺳَﻤِﻴﻊٌ ﻋَﻠِﻴﻢٌ ) ﺳﻮرة اﻻﻧﻔﺎل  ,آﻳﺔ (53

זאת כי אלוהים לעולם לא ימיר חסד אשר נטה לאנשים ,אלא אם
ימירו הם את אשר בנפשם ) סורת המלקוח ,פסוק (53
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חסן בן השבע–עשרה לומד בבית–ספר מקצועי משום שמעולם לא רצה להשקיע
בלימודיו .בחופשות הקיץ האחרונות הוא עבד וחסך סכום כסף גדול ,והחליט
לקנות בכסף הזה טרקטורון .אביו של חסן לא הרשה לו לעשות זאת בשל
הסכנה הכרוכה בדבר .הוא מכיר את בנו ויודע שהוא ינהג בפראות ויפגע בעצמו
ובאחרים .אבל לאחר שחסן התחנן שוב ושוב והבטיח שינהג בזהירות נכנע אביו
והרשה לו לקנות טרקטורון.
תחילה נהג חסן בזהירות אבל לאחר כמה ימים החל להשתולל ולנסוע
בכבישים בטירוף .קרתה תאונה ,וחסן וחברו שהיה אתו נפצעו באורח בינוני.
כששב חסן מבית–החולים אמר" ,הכול מאלוהים .היה כתוב שגורלי הוא שאפצע
בתאונה .זה לא היה תלוי רק בי" .אביו השיב לו שהוא–הוא הנושא באחריות
לתאונה ולא אלוהים .הוא פתח את ספר הקוראן בסורת המלקוח וביקש מבנו
להקריא בקול רם את פסוק " :53זאת כי אלוהים לעולם לא ימיר חסד אשר
נטה לאנשים ,אלא אם ימירו הם את אשר בנפשם" .מאז מבין חסן שדברים
רבים שהוא תלה במזל או בגורל או אפילו ברצון אלוהים הם בעצם באחריותו
ואלוהים מצפה ממנו שיקבל אחריות.
הסבר :אחריות אישית היא עניין רציני ביותר .אדם שלא מקבל אחריות אישית
וזורק הכול על חברו או על הגורל או על אלוהים לעולם לא ישיג הישגים .רק
אדם שמוכן להתאמץ ולהכיר בכך שהוא אחראי לדברים רבים בחייו ,ויודע
שאילו התנהג באורח שונה היה יכול לשנות אותם ,רק הוא יוכל להתקדם
בחיים .לא קל לקבל אחריות .לעתים זה קשה ,לעתים זה מדכא ,לעתים מצטער
האדם שלא נהג אחרת אבל זוהי הדרך היחידה ללמוד מטעויות ולהשתפר .אדם
שלא מקבל אחריות וסומך רק על הגורל עתידו אינו טוב .הוא לא יוכל לבנות
את עצמו .חברה שבה ישנם אנשים רבים פסיביים המאמינים שאין בידם לשנות
את עתידם לא יכולה להתפתח .לכן חשוב כל כך שנזכור מה שאביו של חסן
אמר לו .הוא לא פחד לומר לו את האמת הכואבת שהוא ,חסן ,אחראי לתאונה
ואילו התנהג אחרת זה לא היה קורה .כעת ,לאחר שהזמין אביו של חסן את בנו
לקבל אחריות הדרך פתוחה לפני חסן להתקדם בחיים.

344

פרק ז :האמת ,ההבטחה והאחריות האישית

 .32מה נאמר למי שלא מאמין לנו אף על פי שדיברנו אמת?
وَاﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﻻَ ﻳَﺸْـﻬَﺪُونَ اﻟﺰﱡورَ وَإِذَا ﻣَـﺮﱡوا ﺑِﺎﻟﻠﱠﻐْﻮِ ﻣَـﺮﱡوا ﻛِﺮَاﻣـﺎً ) ﺳﻮرة اﻟﻔـﺮﻗﺎن ,
آﻳﺔ (72

והם אשר אינם מעידים עדות שקר ,ובהזדמן להם לשמוע לזות
שפתיים ,ימשיכו בדרכם בכבוד )סורת הפורקאן ,פסוק (72
"אני חושב שהמורה שונאת אותי .היא לא מבינה שאני גם דובר אמת" ,כך חשב
עלי לעצמו" .אמנם היא כבר תפסה אותי כמה פעמים כששיחקתי כל מיני
משחקים בזמן השיעור .טוב ,ברור שלא הודיתי והשתדלתי להגן על עצמי מולה.
אבל היא רואה בי שקרן אפילו שאני לא כזה" .אחר כך התלבט אם לערב את
הוריו ולבקש שיחה עם המחנכת.
המקרה קרה ביום רביעי שעבר .פרצה מריבה בין סֵָקר ומוחמד אבל עלי לא
היה מעורב בה .הוא ישב עם מוחמד וכך סתם שוחחו .פתאום בא סֵָקר מאחור
ותקף את מוחמד .עלי ניסה להזהיר את מוחמד מהאגרוף שכיוון אליו סֵָקר .הוא
ניסה להפריד ביניהם ולבסוף הכה סֵָקר את מוחמד באגרופו בפנים ומוחמד נפל
והתעלף .הוזמן אמבולנס ופינו את מוחמד אל בית–חולים .בשיחה שהתנהלה
לאחר מכן טענה המחנכת שעלי השתתף בקטטה ,הצטרף לסֵָקר והכה את מוחמד.
עלי ניסה לשכנע ,להסביר ,אבל היא בשלה ,טענה שיש עדים שראו אותו מכה
את מוחמד.
עלי אזר אומץ ופנה אל היועצת וביקש לשוחח עם המחנכת בנוכחותה כדי
להציג את עמדתו .כשנפגשו שלושתם המשפט הראשון שאמר עלי למחנכת היה,
"והם אשר אינם מעידים עדות שקר ,ובהזדמן להם לשמוע לזות שפתיים,
ימשיכו בדרכם בכבוד"" .את אמנם לא מאמינה לי" ,הוסיף" ,אבל אני דיברתי
אמת ולא השתתפתי במריבה .וכל שאר הדיבורים הם לזות שפתיים ואני אמשיך
בדרכי בכבוד".
עלי סיפר למחנכת וליועצת שוב את פרטי האירוע וכמה כואב לו שהוא יוצא
שקרן אף שהוא דובר אמת .הפעם האמינה לו המחנכת.
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הסבר :קורה שמספרים עלינו סיפורים שלא היו ולא נבראו .קורה שאנו שומעים
רכילויות על אחרים שאנו יודעים שהן אינן אמת .במקרים אלה ממליץ לנו
הקוראן לדבוק באמת ולהמשיך בדרכנו בכבוד ולא להשתתף בהשמצות שאין
להן שחר .כזה הוא סיפורו של עלי ,שבמקרה הזה לפחות אמר אמת .הוא לא
השתתף בקטטה .והנה מציע לו הקוראן שלא להתרגש ,לדבוק בשקט באמת שלו
ותו לא .יפה נהג עלי שלא ויתר על האמת שלו ,לא נשבר וניסה לשכנע את
המחנכת בצדקתו .לשם כך בחר להשתמש בפסוק יפה מן הקוראן וייתכן שבשל
כך הכירה המחנכת בניקיון כפיו.
 .33כיצד נעודד ילד לסמוך על עצמו בלימודים?

وَاﺗﱠﺒِﻊْ ﻣَـﺎ ﻳُـﻮﺣَﻰ إِﻟَﻴْﻚَ وَاﺻْـﺒِـﺮْ ﺣَـﺘﱠﻰَ ﻳَـﺤْﻜُﻢَ اﻟﻠّﻪُ وَﻫُﻮَ ﺧَـﻴْ ـﺮُ اﳊَْـﺎﻛِـﻤِﲔَ
) ﺳﻮرة ﻳﻮﻧﺲ ,آﻳﺔ (109

דבק באשר נגלה לך ועמוד בעוז רוח ,עד אשר ישפוט אלוהים ,כי
הוא הטוב שבשופטים )סורת יונה ,פסוק (109
אינאס היא תלמידת כיתה ה' והישגיה ממוצעים .היא משתדלת להכין שיעורים
עם חברותיה וללמוד למבחנים בקבוצה .תמיד היא מתלוננת שהבחינות לא קלות
ושיעורי הבית קשים ואומרת שללא עזרת חברותיה לא הייתה מסתדרת בלימודים.
כשהיא בבית היא נעזרת בהוריה וכמעט לא מנסה להתמודד עם המטלות
בעצמה.
בסוף השנה היא קיבלה ציון נמוך במתמטיקה .כששאלו אותה הוריה לפשר
הדבר היא השיבה להם" :אתם לא זוכרים? כשבוע לפני המבחן שלי אתם
יצאתם לטיול ואני נשארתי לבד .ניסיתי בעצמי ולא הצלחתי ולכן קיבלתי ציון
נמוך".
ההורים הבינו שעליהם לעשות מעשה ולערוך שינוי .אינאס חייבת ללמוד
לסמוך על עצמה ,הדבר חשוב לה להמשך הלימודים ולהמשך החיים .היא לא
תוכל להיות תלויה תמיד בהורים ובחברות .הם ערכו לה תוכנית שבה כל יום
היא חייבת לנסות ולהתמודד לבד עם שיעורי הבית לפחות כחצי שעה .אם לא
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תצליח הם יעזרו לה .וגם אז יכוונו אותה וייתנו לה רמזים ולא יפתרו את כל
התרגיל במקומה חס וחלילה .אינאס חייבת לרכוש את התחושה שהיא יכולה
בעצמה ,הסכימו הוריה ביניהם .ואז הוציאה אמה את ספר הקוראן ופתחה
בסורת יונה ,פסוק  ,109וביקשה מאינאס שתקרא בקול" :דבק באשר נגלה לך
ועמוד בעוז רוח ,עד אשר ישפוט אלוהים ,כי הוא הטוב שבשופטים" .אין
פסוק טוב מזה להעברת המסר שהאדם חייב לסמוך על עצמו ,הסכימה אינאס
ופתחה דף חדש בחייה .עכשיו היא קודם כול סומכת על עצמה.
הסבר :ילדים רבים מפתחים תלות בהורים או חברים או קרובי משפחה ומתקשים
להאמין שהם יכולים בעצמם .ודאי שכולנו צריכים עזרה מפעם לפעם אבל
חשוב שקודם כול ננסה בעצמנו .דומה הדבר לילד שפותר תרגיל בחשבון
ובמקום לנסות בעצמו הוא מקבל את התשובה מוכנה .האם יוכל להתקדם בדרך
זו? ודאי שלא .כך גם בחיים .כדי להתחיל ללכת למשל ילד חייב לנסות ולהעז
גם אם ייפול ויקבל מכות .מי שלא מוכן לנסות ולהיכשל גם לא יוכל להצליח
בעתיד .אין הצלחה שלא קדמו לה כישלונות ,והיחידים שלא נכשלו מעולם הם
אלה שלא ניסו .הוריה של אינאס שמו לעצמם למטרה להפוך אותה לילדה
עצמאית שאינה תלויה כל כך בסביבתה .ילדה שלא מפחדת להתנסות ולהיכשל
ולהמשיך הלאה עד להצלחה .כך גם מורים ,כדי לקדם את תלמידיהם חשוב
שלא יפתרו להם את הבעיות ,אלא במקרה של קושי ייתנו להם רק רמז כדי
שהילדים יתאמצו ולבסוף תהיה להם חוויה של הצלחה וניצחון .אין כחוויית
ההצלחה כדי להזמין עוד הצלחות בעתיד .ועל כן ,יפה נהגו הוריה של אינאס
שמצאו בקוראן את הפסוק המעודד את האדם לדבוק באמונתו ללא חשש ופחד
ולחפש את האמת שלו .אמת פנימית זו תעזור לאינאס גם להצטיין בלימודיה.
 .34כיצד נעודד אדם לדבוק באמת?
ﻓَـﺎﺻْﺒِـﺮْ إِنﱠ وَﻋْـﺪَ اﻟﻠﱠﻪِ ﺣَﻖﱞ وَﻻَ ﻳَﺴْـﺘَـﺨِﻔﱠـﻨﱠﻚَ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﻻَ ﻳُﻮﻗِﻨُﻮنَ ) ﺳﻮرة اﻟﺮوم ,
آﻳﺔ (60

עמוד בעוז רוח ,כי הבטחת אלוהים אמת היא .בל יחלישוך אלה אשר
אינם נכונים להשתכנע )סורת בני ביזנטיון ,פסוק (60
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היום הוא היום האחרון של שנת הלימודים ,הכול ממתינים לרגע שיקבלו את
התעודות שלהם ...תעודות הסיום של כיתה י"א ,כל אחד יקבל את התעודה
וישוב לביתו אל הוריו הגאים...
מבט אחד בעיני התלמידים ,כמה הם שונים זה מזה ...עיניים שמחות ,עיניים
מפוחדות ,עיניים דואגות ,ויש כאלה שבכלל לא מעניין אותם ,מסתובבים בחצר
כאילו שום ציון לא מחכה להם...
סלמאן ישב בשקט בפינה רחוקה ,ניכר שהדאגה היא מנת חלקו ביום הזה.
שתי תלמידות מן הכיתה הצטרפו אליו לכמה דקות ואחר כך נכנסו לכיתה.
המורה נכנס ,בירך את התלמידים והתחיל לחלק את התעודות .הוא קרא לכל
תלמיד בנפרד ,החליף אתו כמה מילים בנוגע לתעודה וקרא בשמו של התלמיד
הבא .עכשיו קרא לסלמאן .המורה קם מכיסאו ואמר" :אני חייב להודות בפני
הכיתה שאני גאה ,סלמאן ,בך ובציונים שלך .ממוצע  ,98הממוצע הגבוה ביותר
בכיתה ובבית–הספר כולו .כל הכבוד."...
מבעד למחיאת הכפיים שמע סלמאן את אותם קולות מרגיזים שהוא שומע
תמיד .המורה סיים לחלק את התעודות ויצא אל חדר המורים .התלמידים
התחילו לדבר ביניהם ,וסלמאן ישב במקומו לאחר שהחביא את תעודתו עמוק
בתוך התיק .כמה תלמידים קרבו אליו כשהם צוחקים ושואלים אותו בקול רם:
"נו ,תלמיד מצטיין ,איפה התעודה המצוינת שלך? תספר לנו מה תעשה בה?
אולי תיתן אותה במתנה לבחורה?" הם החלו לצחוק בקול רם ,כל התלמידים
צחקו .תלמיד אחד אמר" :אולי תיתן לנו את המתכון איך עושים ציונים גבוהים?"
אחר אמר" :אולי תגיד לנו בבקשה איפה חנות הציונים?" סלמאן התרגז והשיב
שעליהם לדאוג לעצמם במקום לחפש מי אשם בציוניהם הנמוכים .אחר כך יצא
מן הכיתה.
שתי התלמידות ששוחחו אתו בבוקר הלכו בעקבותיו .הם ישבו שלושתם
ודיברו על מה שקורה בכיתה.
תלמידה א' :קודם כול מגיע לך כל הכבוד.
תלמידה ב' :אתה צריך להיות גאה בעצמך ובציונים שלך.
אבל תראו איזה מחיר אני משלם על הציונים שלי ,כולם מתרחקים
סלמאן:
ממני .תאמינו לי שלפעמים הייתי רוצה שיהיו לי ציונים נמוכים.
תלמידה א' :זה לא נכון ,סלמאן .אתה תלמיד נבון וחרוץ ומגיעים לך ציונים
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כאלה .זו לא אשמתך אם התלמידים מתנהגים בצורה כזאת ,הם
מקנאים בך.
תלמידה ב' :תמשיך להאמין בעצמך .יבוא יום ותמצא תלמידים וחברים
טובים שיבינו אותך .אתה מכיר את פסוק  60מסורת בני ביזנטיון?
"עמוד בעוז רוח ,כי הבטחת אלוהים אמת היא .בל יחלישוך
סלמאן:
אלה אשר אינם נכונים להשתכנע" .אי–אפשר לשכוח פסוק כזה.
תודה שאתן מזכירות לי אותו ,הוא תמיד נותן לי כוח.
הסבר :לא קל להיות אדם היודע שהוא צודק ,יודע את האמת בתוכו אולם
מסביבו כולם אומרים דברים אחרים ומתנהגים אחרת .חבריו של סלמאן מקנאים
בו משום שהוא מזכיר להם כמה הוא טוב מהם וכמה הם מתעסקים בשטויות
במקום בלימודים ובדברים החשובים באמת .האם יישבר סלמאן ויצטרף אל
חבריו או שידבק באמת שלו? מה יש לקוראן לומר בעניין זה? יפה נהגו
חברותיו של סלמאן לכיתה שהזכירו לו את פסוק  60מסורת בני ביזנטיון,
המאיץ באדם לנהוג באומץ ולדבוק באמת שלו ולא להיכנע לאלה שאינם
דוברים אמת .כזה הוא הקוראן ,מאיץ בנו ומעודד אותנו לייצג רק את האמת!
 .35מה נאמר לאדם שחש רגשי אשמה לא מוצדקים?

وَﻧَﻀَﻊُ اﳌَْﻮَازِﻳﻦَ اﻟْـﻘِـﺴْﻂَ ﻟِﻴَـﻮْمِ اﻟْﻘِـﻴَـﺎﻣَـﺔِ ﻓَﻠَﺎ ﺗُﻈْﻠَـﻢُ ﻧَﻔْﺲٌ ﺷَـﻴْـﺌـﺎً وَإِن ﻛَـﺎنَ
ﻣِﺜْﻘَﺎلَ ﺣَﺒﱠﺔٍ ﻣﱢﻦْ ﺧَﺮْدَلٍ أَﺗَﻴْﻨَﺎ ﺑِﻬَﺎ وَﻛَﻔَﻰ ﺑِﻨَﺎ ﺣَﺎﺳِﺒِﲔَ ) ﺳﻮرة اﻻﻧﺒﻴﺎء ,آﻳﺔ (47

ביום תחיית המתים נציב את מאזני הצדק ,ושום נפש לא תקופח
כמלוא נימה .גם אם יהיה משקל מעשיה כגרעין חרדל ,נביאם ,כי
אין כמונו לעשיית החשבון )סורת הנביאים ,פסוק (47
מָראַ ,בת שלושים ,עובדת כמורה לערבית בבית–ספר יסודי ביישוב שלה .היא
גם מחנכת כיתה ג' בבית–הספר .לאחרונה הבחינו רבים שמָראַ ,שהייתה טיפוס
עליז ותוסס ,איבדה את שמחת החיים שלה ונעשתה שקטה ועצובה.
יום אחד בהפסקת הצהריים ,כשמָראַ וסחר ,המורה לאנגלית ,היו תורניות
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בבית–הספר ,אזרה סחר עוז ופנתה אל מָראַ ושאלה מה פשר השינוי הדרסטי
במצב רוחה .דומה שמָראַ חיכתה שמישהו ישים לב אליה וישאל אותה את
השאלה הזאת .היא שפכה את לבה לפני חברתה.
מָראַ סיפרה לסחר שהיא עצובה משום שהיא לא מרוצה מהישגיה כמורה.
"תראי ,בכל כיתה יש כמה תלמידים שסובלים מבעיה לימודית כלשהי שמונעת
מהם להתקדם בקצב המתאים לגילם .אני לא חוסכת שום מאמץ לקדם אותם
ולמרות זאת עדיין יש כמה תלמידים שלא כל כך מתקדמים .לא חשוב כמה אני
מתאמצת ומנסה ,הם עדיין תקועים .אני מרגישה שזאת אשמתי שאני לא
מצליחה לעזור להם".
סחר הקשיבה לדבריה של מָראַ עד תומם מבלי לומר מילה .כשסיימה מָראַ
את דבריה ,אחזה סחר בידיה ואמרה לה" :ביום תחיית המתים נציב את מאזני
הצדק ,ושום נפש לא תקופח כמלוא נימה .גם אם יהיה משקל מעשיה
כגרעין חרדל ,נביאם ,כי אין כמונו לעשיית החשבון".
למחרת בבוקר הגיעה מָראַ אל בית–הספר ועל פניה חיוך גדול.
הסבר :מי מאתנו לא חש רגשי אשמה פעמים כה רבות ,לעתים בצדק ולעתים
שלא בצדק .מָראַ רוצה מאוד ומשתדלת לעזור לתלמידיה וכשאין הדבר עולה
בידה היא מרגישה אחראית ואשמה .היא אינה מאותם אנשים שמסירים מעצמם
אחריות או משליכים אותה על האחר ואומרים "הוא אשם" .היא אדם ישר
ומצפוני שמקבל על עצמו יותר מדי אחריות ,גם על דברים שאינם באחריותו
ושאין לאל ידו לשנות ,והתוצאה היא לעתים קרובות תחושת אשמה ודכדוך.
טוב הייתה עושה סחר אילו הסבירה למָראַ שהיא אינה אשמה משום שקצב
ההתקדמות של התלמידים לא תלוי רק בה והיא מקבלת על עצמה יותר מדי.
ואולם סחר השתמשה בפסוק יפה מן הקוראן כדי להזכיר למָראַ שכל מעשיה
נרשמים ,ואלוהים יודע להעריך כל מעשה טוב .די היה בכך כדי לשנות את מצב
רוחה של מָראַ ולחלצה מן הדיכאון.
 .36כיצד נשקף לאדם שהוא אינו אומר את האמת?
أَﺋِﻔْﻜﺎً آﻟِﻬَﺔً دُونَ اﻟﻠﱠﻪِ ﺗُﺮِﻳﺪُونَ )ﺳﻮرة اﻟﺼﺎﻓﺎت ,آﻳﺔ (86
האם אחר השקר אתם נוהים ,אחר אלים מבלעדי אלוהים? )סורת
הערוכים ,פסוק (86
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כפר אחד בנוי שכונות–שכונות ובכל שכונה גרה חמולה .באחת השכונות הנמצאת
בקצה הכפר גרה משפחה שלה ילדה יחידה ושמה סמר .באחד הימים נסעו
ההורים לטיול והשאירו את סמר בבית .בחצות בא גנב ,פתח את דלת הבית,
פסע היישר אל חדר השינה של ההורים ופתח מגירה שבה היו תכשיטי הזהב.
סמר שמעה רעש והלכה לבדוק ,ואז ראתה איש חובש מסכה .היא החלה לצעוק
והגנב ברח.
סמר הלכה אל סבה ,שהוא השייח' של החמולה ,וסיפרה לו מה קרה .היא
אמרה לו שהגנב דמה לבן דודה סָאלֵם .הסב אסף את נכדיו והחל לחקור אותם.
)לסָאלֵם( איפה היית אתמול בלילה?
סבא:
ישנתי בבית .אתה יכול אפילו לשאול את אחי הבכור .ישנתי במיטה
סָאלֵם:
לידו.
הסב שם לב שפניו של סָאלֵם מסמיקות .הוא קרא לאחיו של סָאלֵם.
)לאחי סָאלֵם( מתי חזר סָאלֵם אתמול הביתה?
סבא:
אחי סָאלֵם :למה?
סתם.
סבא:
אחי סָאלֵם :אתמול בלילה שיחקתי במחשב עד אחת בלילה בזמן שאחי סָאלֵם
ישן במיטתו.
פתאום נכנס אביו של סָאלֵם ושאל את הסב מדוע הוא חוקר את ילדיו .הסב
סיפר את כל הסיפור לאב ,וזה אמר" ,דווקא אתמול בלילה הילדים שלי חזרו
הביתה מאוחר מאוד" .ואז פרץ הבן הבכור בבכי ,ביקש סליחה מסבו וסיפר:
"אתמול סָאלֵם ניגש אלי וביקש ממני שאחפה עליו .הוא ביצע גנבה בבית של
הדוד .סמר ראתה אותו בורח ועל כן ביקש ממני שאגיד שהוא ישן במיטתו".
כששמע סָאלֵם את דברי אחיו החל לבכות ,לנשק את ידי סבו ולבקש סליחה
ממנו ומאביו .האב ביקש מהסב שיסלח להם בתנאי שיבטיחו שלא יעשו זאת
שוב .אבל הסב לא אמר דבר ,רק פתח את ספר הקוראן בסורת הערוכים ,פסוק
 ,86והקריא אותו לכל הנוכחים" :האם אחר השקר אתם נוהים ,אחר אלים
מבלעדי אלוהים?".
הסבר :יפה עשה הסב שלא ויתר וחקר את פרטי המקרה עד שהאמת יצאה
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לאור .דומה שצדק הסב שלא התרצה בקלות ולא סלח לסלאם הגנב .הוא הקריא
לו פסוק מן הקוראן כדי שיבין את חומרת מעשיו ,שיבין שבגד באלוהי האמת,
ויותר לא הוסיף .כעת יישאר סָאלֵם בתחושה קשה לאורך זמן ולא ידע אם סלחו
לו אם לא .עצם ההמתנה לסליחה ולמחילה ,עצם העובדה שהעניין לא סגור
לעתים היא עונש קשה לא פחות מכל עונש .כך נוהגים לעתים מורים והורים
שלא מענישים את הילד מיד אלא נותנים לו להמתין לעונש זמן רב .ידוע שזמן
ההמתנה הזה ,כמו זמן המתנה למשפט ,הוא עונש גדול משום שהפחד מפני הלא
נודע הוא לעתים עונש גדול מן העונש עצמו .סביר להניח שאם סָאלֵם מתנהג כך
הוא נוהג בחוסר יושר בעוד עניינים רבים .הרושם הוא שיש לעזור לו ברגישות
ובנחישות להפנים ערכים של אמת ויושר שמשום מה לא הופנמו עד עתה .מי
אשם בדבר ,סָאלֵם או הוריו ואולי שניהם גם יחד? אנו מאמינים שכאשר ילד
מתנהג כך כל הגורמים צריכים לבדוק את עצמם :סלאם ודאי ,גם הוריו וייתכן
שגם מורים ודמויות אחרות במשפחה .כולם יכולים לעזור.
 .37מה נאמר לשניים שרבים?
إِﻻﱠ ﻣَﻦ ﻇَﻠَﻢَ ﺛُـﻢﱠ ﺑَﺪﱠلَ ﺣُـﺴْﻨـﺎً ﺑَﻌْـﺪَ ﺳُــﻮءٍ ﻓَـﺈِﻧﱢﻲ ﻏَ ـﻔُـﻮرٌ رﱠﺣِــﻴﻢٌ )ﺳـﻮرة اﻟﻨﻤﻞ ,
آﻳﺔ (11

אשר לאלה אשר גרמו עוול ואחר המירו רעה בטובה ,הנה סולח
ורחום אנוכי )סורת הנמלים ,פסוק (11
אמירה היא תלמידת כיתה ה' בבית–הספר "השלום" .היא ילדה מנומסת שמצליחה
בלימודים .לאחרונה חל שינוי לא ברור בהתנהגותה והיא הפכה בביתה לילדה
סרבנית אשר אינה עוזרת לאמה .אמה ניסתה לשוחח אִתה כמה פעמים אך
לשווא .בצר לה שאלה את חַסְנָה השכנה כיצד היא יכולה להחזיר את אמירה אל
התלם ללא שימוש באלימות .חַסְנָה השיבה לה שהיא זקוקה לחודש ימים כדי
להחזיר את אמירה למוטב .האם חייכה והסכימה.
יום אחד ראתה ַח ְסנָה את אמירה עומדת ברחוב ומנפצת בקבוקים אל המדרכה.
חַסְנָה צעקה על אמירה וביקשה ממנה שתיכנס לביתה משום שהיא רוצה לשוחח
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אִתה .אמירה חששה שחַסְנָה רוצה להכותה משום ששברה בקבוקים ורסיסי
הזכוכית מסוכנים לכל מי שמסתובב ברחוב .אבל במקום זאת הגישה לה חַסְנָה
כוס מים קרים .הן החלו לדבר על כך שאמירה היא תלמידה טובה ומנומסת
בבית–הספר .ואז שאלה אותה מדוע היא הפכה להיות כל כך שובבה בכפר.
אמירה השיבה לה שבביתה לא מתייחסים אליה יפה .חַסְנָה הבינה שיש בעיה
בבית והבטיחה לאמירה שתשוחח על כך עם אמה" .אבל אם את רוצה לשנות
את ההתייחסות של אמך אלייך את חייבת לקיים את מצוות הקוראן מסורת
הנמלים ,פסוק ' :11אשר לאלה אשר גרמו עוול ואחר המירו רעה בטובה,
הנה סולח ורחום אנוכי'" .אז הבינה אמירה שעליה להמיר את התנהגותה הרעה
בטובה כדי לזכות ברחמי אלוהים והוסיפה" :אני אעשה את שלי ואמי תעשה את
שלה .כך נשפר יחד את היחסים בינינו".
הסבר :אמירה הבינה בעזרת הפסוק הקוראני דבר חשוב מאוד .שהיא אחראית
לעצמה ואמה גם היא אחראית לעצמה .היא ,אמירה ,חייבת להמיר את התנהגותה
הרעה בטובה כדי שאלוהים יסלח לה .היא לא יכולה להאשים כל הזמן את אמה
בכול .גם לה יש חלק ביחסים העכורים שהתפתחו בינה ובין אמה .הפסוק
הקוראני מעודד את אמירה להתבונן במעשיה ולא להשליך אותם על האחר .על
פי הפסוק היא חייבת לקבל אחריות לעצמה ולמעלליה .יפה נהגה השכנה
שניסתה לפייס בין האם לבתה והסכימה לשוחח עם האם כדי שהיא תבין שגם
לה אחריות למה שקורה .ויפה נהגה שהשתמשה בפסוק הקוראני החשוב שהשפיע
על אמירה מאוד.
 .38מה נאמר למי שמסרב לשמוע דברי אמת?

وَﻗَﺎلَ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﻛَﻔَﺮُوا ﻻَ ﺗَﺴْـﻤَﻌُﻮا ﻟِﻬَﺬَا اﻟْﻘُﺮْآنِ وَاﻟْﻐَﻮْا ﻓِـﻴﻪِ ﻟَﻌَﻠﱠﻜُﻢْ ﺗَﻐْﻠِﺒُﻮنَ
) ﺳﻮرة ﻓﺼﻠﺖ  ,آﻳﺔ (26

הכופרים אמרו ,אל תקשיבו לקראן הזה .פטפטו בקול תוך כדי קריאתו,
למען השתיקו )סורת המוצגים אחד אחד ,פסוק (26
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יסף הוא מורה למחשבים בבית–ספר יסודי .בשנתיים האחרונות הוא שם לב
שלתלמידים רבים בבית–הספר יש קשיים בהבנת החומר בכל מיני מקצועות.
הוא חשב שאתר מחשב מגובה בתוכנה מתאימה יוכל להקל עליהם להבין את
החומר .על כן החל להקים אתר ותכנן לשלב בו תוכניות לימוד למיניהן כדי
לקדם את תלמידיו מתוך מחשבה ארוכת טווח.
התוכנית שהציע הייתה משותפת לכל צוות המורים ולהנהלה .כל אחד חייב
לתרום להצלחתה הכוללת של התוכנית .הוא שילב בתוכנית השתלמויות למורים
בנושא תקשוב והגדיר לכל מורה את תפקידו המדויק בהתאם למקצוע שהוא
מלמד .כששוחח יסף עם המנהל והסביר לו את פרטי התוכנית הופתע מכך שאין
המנהל מתלהב מן הרעיון .המנהל ניסה להסביר לו שזהו יעד קשה ובלתי
אפשרי ואין מספיק מחשבים ובכלל להרבה תלמידים אין מחשב בבית ועוד.
יסף השיב שהוא יכול להשיג חדר מחשבים משוכלל בעזרת כמה גורמים
ושהוא יקבל על עצמו אחריות לנושא זה .היה נראה שהמנהל הסכים בלית
בררה .הוא היה מנהל ותיק ,חסר ניסיון במחשבים ובעל אמונה שהמחשב עלול
להתחרות במורה במקצוע ההוראה .אבל את הפחדים האלה שמר עמוק בלבו.
הוא חשב שמוטב שהמורים יכשילו את הפרויקט משיעשה זאת הוא ,והאמין
שרוב המורים מסכימים עמו .ניתן ליסף המרדן להתמודד עם המורים ,חייך
לעצמו .למה לי ללכלך את ידי בזה.
תחושתו הפנימית של המנהל הייתה נכונה .המורים טענו שהתוכנית אינה
אלא חלום" .אם אנו לא הצלחנו עם כל התרגילים שאנו מביאים בכיתה וכל
המאמצים שלנו" ,אמרו ליסף" ,מה אתה מצפה שהמחשב יצליח?!" הם טענו
שהשיטה של יסף תגרום לילדים לשחק קצת במחשב ולהתרחק מן הלימודים.
מורים אחרים סירבו להשתלב בתוכנית ההשתלמויות בתקשוב וטענו שזה לא
בשבילם.
יסף עמד מולם נדהם .הוא חש חוסר אונים עמוק .איך ייתכן שהוא כל כך
מנסה לקדם את התלמידים ,והמורים האלה לא מוכנים להשתתף בפרויקט
ומקצתם מסרבים אפילו לשמוע.
יסף שקל לוותר על הרעיון או לעזוב את בית–הספר .לבסוף החליט שמחר
יודיע להם על החלטתו...
צוות המורים והמנהל ישבו בחדר המורים וחיכו להודעתו של יסף שהוא
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נוטש את הרעיון .כשנכנס עמד מולם ואמר" :ראיתי כמה קשה לכם לקבל את
הרעיון שלי .ראיתי שמורים לא מעטים לא מוכנים לשתף אתי פעולה ולא
מאמינים בהצלחת הפרויקט .החלטתי להמשיך בדרכי .אני מאמין בתלמידי
ומאמין שנצליח .כל מי שרוצה להצטרף לפרויקט מוזמן .ומי שלא רוצה ,זו
הבחירה שלו .כל אחד חופשי לעשות ככל העולה על רוחו .כששמע כמה מורים
משוחחים ביניהם ומפריעים לו בדבריו אמר" :הכופרים אמרו ,אל תקשיבו
לקראן הזה .פטפטו בקול תוך כדי קריאתו ,למען השתיקו" .הפעם השתרר
שקט.
יסף המשיך בעבודתו למרות התנגדותם של כמה מורים .בתחילת השנה
הבאה היה בית–הספר מצויד בחדר מחשבים לתפארת עם חיבור לאינטרנט וכל
התלמידים והמורים נהנים ממנו עד היום.
הסבר :ידועים סיפורים רבים מסוג זה .לעתים קרובות קיים פחד מפני החדש
ורצון לשמר את הישן המוכר והאהוב .כל אחד מאתנו מכיר תחושה זו ,שרווחת
יותר בחברות מסורתיות–קולקטיביות ,שמכונות לעבר ופחות לעתיד ולשינוי.
יסף הוא בהחלט מורה יוצא דופן שהצעיד מערכת שלמה אל שינוי מבורך .אבל
קשה היה לו ולא אחת הוא כמעט נשבר .זה גורלו של כל פורץ דרך .עליו
להתמודד עם דעות קדומות ,עם הקושי לאמץ רעיונות חדשים ולהשתנות ,עם
קנאה ועוד ועוד" .מי הוא שיעשה לנו כאן מהומות ויכריח אותנו להשתלם
בנושאים חדשים?!" ודאי חשבו להם לא מעט מורים ותיקים .בנושא המחשב
בפרט אנו יודעים כמה קשה הלמידה לדור המבוגר וכמה היא קלה לדור הצעיר.
נכון שליסף יש אופי של מרדן .ואולם מתברר שמילה זו ,שיכולה להיות לה
משמעות שלילית ,הפעם משמעותה חיובית .מרד לחשיבה עצמאית אינו בהכרח
שלילי כמו שעלולים לחשוב לעתים בני חברות מסורתיות .לעתים הוא מוביל
את כולנו אל הקדמה והחיים הטובים יותר .יפה נהג יסף שאכן דיבר אל עמיתיו
אמת וכשלא רצו להקשיב לו מצא את הפסוק הנכון מן הקוראן כדי להעביר
להם את המסר .והם אכן השתתקו והמסר כנראה עבר .יסף דיבר אמת.
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 .39מה נאמר לאדם שמאשים את האחר ומסרב לקבל אחריות?

ﻓَﻜُﻠّﺎً أَﺧَ ـﺬْﻧَﺎ ﺑِﺬَﻧﺒِـﻪِ ﻓَـﻤِﻨْـﻬُﻢ ﻣﱠﻦْ أَرْﺳَﻠْﻨَﺎ ﻋَﻠَﻴْ ـﻪِ ﺣَـﺎﺻِـﺒـﺎً وَﻣِﻨْﻬُـﻢ ﻣﱠﻦْ أَﺧَـﺬَﺗْﻪُ
اﻟﺼﱠـﻴْـﺤَـﺔُ وَﻣِﻨْﻬُﻢ ﻣﱠﻦْ ﺧَـﺴَﻔْـﻨَﺎ ﺑِﻪِ اﻷَْرْضَ وَﻣِﻨْﻬُﻢ ﻣﱠﻦْ أَﻏْـﺮَﻗْﻨَﺎ وَﻣَﺎ ﻛَـﺎنَ اﻟﻠﱠﻪُ
ﻟِﻴَﻈْﻠِﻤَﻬُﻢْ وَﻟَﻜِﻦ ﻛَﺎﻧُﻮا أَﻧﻔُﺴَﻬُﻢْ ﻳَﻈْﻠِﻤُﻮنَ ) ﺳﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت  ,آﻳﺔ (40

בכולם הכינו כי חטאו .יש מי שהמטרנו עליו ברד אבני חצץ ,ויש מי
שהלם בו קול שאגה ,ויש מי שהבלענו באדמה ,ויש מי שהטבענו.
אלוהים מעולם לא גרם להם עוול ,כי לעצמם גרמו עוול )סורת העכביש,
פסוק (40

נאֵדר ,תלמיד כיתה ה' בבית–הספר "השלום" ,נחשב לתלמיד פרוע בעל בעיות
משמעת רבות .לפני כשבוע הורחק מבית–הספר למשך שלושה ימים כי נהג
באלימות כלפי התלמידים והמורים .הוריו הוזמנו אל היועצת החינוכית כדי
לחשוב יחד כיצד אפשר להשיבו לדרך הנכונה .ההורים סירבו לבוא לפגישה.
הם טענו שבית–הספר אשם ,המורים ,ההנהלה ,וגם חבריו של נאֵדר אשמים.
בקיצור ,כולם חוץ מנאֵדר עצמו.
אז החליטו היועצת והמנהל לערוך ביקור בביתו של נאֵדר .הם תיאמו את
הביקור עם ההורים והגיעו בשעה היעודה .בתחילת השיחה התגוננו ההורים
וכרגיל האשימו את בית–הספר בכול .היועצת הציגה את הבעיה של נאֵדר ביושר
וללא הטחת עלבונות .היא הראתה להורים שכשנאֵדר רוצה להתנהג אחרת הוא
יכול ואין שום סיבה להאשים את כל העולם חוץ מאשר את נאֵדר .כדי להעביר
את המסר הזה פתחה היועצת את ספר הקוראן והקריאה למשפחתו של נאֵדר את
פסוק  40מסורת העכביש" :אלוהים מעולם לא גרם להם עוול ,כי לעצמם
גרמו עוול" .אז הבינו בני המשפחה של נאֵדר שעליהם לבדוק קודם כול את
עצמם לפני שהם מאשימים את האחרים .מאותו היום החלו ההורים להתייחס
לנאֵדר ,לשבת ולדבר אתו ,לבדוק אם יש לו קשיים בשיעורי הבית ,ונאֵדר הפך
לאחד התלמידים הטובים והממושמעים בכיתה.
הסבר :כולנו נוטים לעתים להאשים את האחר במקום את עצמנו .למה לא? הרי
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הרבה יותר קל לא לקבל אחריות ולראות מה פגום אצל האחר במקום לבדוק
את עצמך .פתרון זה של האשמת האחר והימנעות מנטילת אחריות הוא אמנם
נעים באופן רגעי אולם הוא לא מאפשר לפרט להשתפר ולהתקדם וללמוד
מטעויות .קבלת אחריות היא מעשה חשוב ביותר והקוראן מחזקו בכל הזדמנות.
במקרה של נאֵדר ,אנו יודעים שהורים כל כך הרבה פעמים במקום לקבל
אחריות ולבדוק את דרך חינוכם ואת יחסיהם עם ילדיהם ,מוצאים את האשם
במורה ובבית–הספר .יפה נהגה היועצת שהשתמשה בפסוק המתאים מן הקוראן
שמזמין את כולנו ,אבל באמת כולנו ,לקבל אחריות למעשינו ולבדוק את עצמנו
לפני שאנו מאשימים את האחר.
 .40כיצד נעזור לאדם להתמודד עם לחץ קבוצתי?

وَإِﻣﱠﺎ ﻳَﻨﺰَﻏَﻨﱠﻚَ ﻣِﻦَ اﻟﺸﱠـﻴْﻄَﺎنِ ﻧَﺰْغٌ ﻓَﺎﺳْﺘَـﻌِﺬْ ﺑِﺎﻟﻠﱠﻪِ إِﻧﱠﻪُ ﻫُﻮَ اﻟﺴﱠـﻤِﻴﻊُ اﻟْﻌَﻠِﻴﻢُ
) ﺳﻮرة ﻓﺼﻠﺖ  ,آﻳﺔ (36

והיה אם יתקוף אותך פיתוי מן השטן ,בקש מחסה באלוהים ,כי הוא
שומע ויודע )המוצגים אחד אחד ,פסוק (36
אחמד ,תלמיד כיתה ח' ,התרשם מאוד מפעילויות ההסברה נגד העישון שהיו
בשבוע האחרון בבית–הספר .המורה למדעים הראה להם חומרים שהשימוש
בהם מסוכן לגוף .עכשיו הוא מבין מדוע הזהיר אותו אביו מאז ומתמיד שלא יעז
לעשן וסיפר לו על ההתמכרות לעישון ואיך שלאחר שמתחילים אי–אפשר
להפסיק .אביו גם סיפר לו על חברו שנפטר ממחלת הסרטן לאחר שעישן במשך
שנים רבות .באותו אירוע נבהל אחמד מאוד והבטיח להוריו שלעולם לא ייגע
בסיגריות .ואז אמר לו אביו" :אם יום אחד תעמוד בפני הפיתוי לעשן וכל
חבריך ילחצו עליך לעשות זאת זכור את פסוק  36מסורת המוצגים אחד אחד:
'והיה אם יתקוף אותך פיתוי מן השטן ,בקש מחסה באלוהים ,כי הוא שומע
ויודע'".
יום אחד שוחח אחמד עם חבריו על העישון .עלי אמר שאתמול הוא עישן
נרגילה והיה ממש כיף" .חבל שלא באת ,אחמד .נהנינו מאוד ואתה חסרת לנו".
"על מה אתה מדבר? ממש עישנתם?!" שאל.
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"כן ,עישנו!! אבל לא סיגריות ,נרגילה" .אחמד השיב שנרגילה מסוכנת כמו
סיגריות אם לא יותר .עלי טען שאחמד מדבר שטויות משום שבנרגילה האוויר
המלוכלך עובר דרך המים המסננים אותו.
אחמד לא האמין לעלי אולם זה הזמין אותו למסיבה אצל חברם שאפע באותו
הערב.
במסיבה הסביר עלי לאחמד איך להשתמש בנרגילה .אחמד היסס לרגע,
כשהוא נזכר במילותיהם של המורה ושל אביו ,אבל כל הקבוצה מצפה ממנו .מה
יעשה? והנה עוד חבר השתמש בנרגילה והשתעל אבל אמר לאחמד שזה מעולה.
"אתה סתם פחדן" ,זרק אחד החברים לאחמד" .אתה לא גבר" ,אמרו לו כולם.
ואז ,כשקירב אחמד את פיית הנרגילה אל פיו נזכר פתאום" :והיה אם יתקוף
אותך פיתוי מן השטן ,בקש מחסה באלוהים ,כי הוא שומע ויודע" .הוא
שמט את הפייה וקרא אל חבריו" ,והיה אם יתקוף אותך פיתוי מן השטן,
בקש מחסה באלוהים ,כי הוא שומע ויודע" .חבריו היו המומים ולא מבינים.
אבל אחמד חזר על הפסוק הזה שלוש פעמים .אחר כך הלך והתיישב בצד על
הספה .כמה חברים אמרו עכשיו שהם צריכים ללכת .האחרים התפזרו בבושה.
גם אחמד כבר היה צריך ללכת הביתה .בדרכו הוא חש גאווה עצומה .הוא עמד
בלחץ הקבוצתי ולא נשבר .הכול בזכות הפסוק מן הקוראן שלימד אותו אביו.
הסבר :אחמד עמד בהצלחה באחת ההתנסויות הקשות ביותר שחווים נערים
ונערות רבים .הוא עמד בפני לחץ קבוצתי ולא נשבר .זוהי ממש גבורה .רוב
הנערים והנערות במצבו של אחמד היו נשברים ומתנהגים כפי שמתנהגים חברי
קבוצתם ומתקשים לעמוד על שלהם .מהיכן שאב אחמד את הכוחות לעמוד על
האמת שלו? אין ספק שהכוחות באו מפסוק  36בסורת המוצגים אחד אחד,
במילים אחרות ,מן הקוראן .רק הספר הקדוש יכול לספק לאדם מגן בשעה קשה
זו .יפה נהג אביו של אחמד שצייד אותו במגן לעת צרה והעניק לו כוחות לעמוד
בניסיון .חבל שנערים ונערות רבים שהלכו לאיבוד בכל מיני נסיבות לא הכירו
פסוק חשוב זה שהיה יכול להצילם.
 .41מה נאמר להורה שחוטא ומחטיא את ילדיו?

ﻓَـﺎﻋْـﺒُﺪُوا ﻣَـﺎ ﺷِـﺌْـﺘُﻢ ﻣﱢﻦ دُوﻧِﻪِ ﻗُﻞْ إِنﱠ اﳋَْـﺎﺳِـﺮِﻳﻦَ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﺧَـﺴِﺮُوا أَﻧﻔُـﺴَـﻬُﻢْ
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وَأَﻫْﻠِﻴﻬِﻢْ ﻳَﻮْمَ اﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ أَﻻَ ذَﻟِﻚَ ﻫُﻮَ اﳋُْﺴْﺮَانُ اﳌُْﺒِﲔُ ) ﺳﻮرة اﻟﺰﻣﺮ  ,آﻳﺔ (15

עבדו לאשר תרצו זולתו .אמור ,ההולכים לאבדון הם אלה אשר ביום
תחיית המתים ימיטו אבדון על עצמם ועל בני משפחותיהם .אכן
אבדון מוחלט הוא )סורת החבורות ,פסוק (15
ַס ְלוָה היא ילדה טובה ותלמידה טובה .השבוע החליטה להתחיל להתפלל ,בעקבות
שיעור דת שנכחה בו .היא סיפרה להוריה על השינוי שהיא עוברת אבל הם לא
הגיבו .סַלְוָה התאכזבה .היא ציפתה שהם ישמחו ויעודדו אותה.
סַלְוָה שכנעה את עצמה שכדאי לה להמשיך גם אם הוריה לא מעודדים אותה
לכך .כל שבוע היא הולכת לשיעור דת במסגד בהנחייתו של אלשייח' סָאלֵם,
שמלמד אותה ואת כל הקבוצה דברים חדשים .השבוע למשל הוא העביר להם
שיעור יפה כיצד לשמור על הפה ולא לקלל .בשבוע שעבר הוא לימד אותם
כיצד לא להעליב אנשים.
אבל הוריה של סַלְוָה מרבים לקלל ולהעליב ,גם זה את זה וגם אנשים
אחרים .סַלְוָה מתוסכלת מאוד משום שמה שהיא לומדת לא מיושם כלל בבית.
יום אחד היא לא יכלה להתאפק עוד ,רצתה להמחיש להוריה את מעשיהם,
והחלה להעליב את חבריהם ולדבר אליהם לא יפה .כששאלה אותה אמה מה
קורה לה השיבה לה סַלְוָה" :ההולכים לאבדון הם אלה אשר ביום תחיית
המתים ימיטו אבדון על עצמם ועל בני משפחותיהם .אכן אבדון מוחלט
הוא"" .וזה מה שאתם עושים לי" ,הוסיפה.
הסבר :קשה לסַלְוָה .היא רוצה להיות שונה מהוריה אבל היא חיה אִתם יחד
בבית .עליה להיות חזקה במיוחד כדי שלא להיגרר אחריהם .ההתפרצות שלה
על הוריה היא אך טבעית למי שנושאת לבדה על כתפיה נטל כה כבד .סַלְוָה
ראויה להערכה מיוחדת משום שהיה בכוחה להתייצב מול הוריה כשהיא חמושה
בפסוק מן הקוראן המספר להם שהם ממיטים אסון לא רק על עצמם ,אלא גם
על ילדיהם .כל הכבוד לסַלְוָה!
הורים לא מעטים נוטים לשכוח שהם הורים .ואולם מרגע שהופך האדם
להורה עליו לזכור שהוא אחראי לחייו של עוד אדם ושוב אינו יכול לעשות
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דברים שייתכן שעשה בעבר .כנראה שכחו הוריה של סַלְוָה את הכלל הזה
וייתכן שגם שכחו שהם לא לבד בעולם.
 .42מה נאמר לילד שלא רוצה ללמוד?

إِﻧﱠﺎ أَﻧﺰَﻟْﻨَﺎ ﻋَﻠَﻴْﻚَ اﻟْﻜِﺘَﺎبَ ﻟِﻠﻨﱠﺎسِ ﺑِﺎﳊَْﻖﱢ ﻓَﻤَﻦِ اﻫْﺘَﺪَى ﻓَﻠِﻨَﻔْـﺴِﻪِ وَﻣَﻦ ﺿَﻞﱠ
ﻓَﺈِﻧﱠﻤَﺎ ﻳَﻀِﻞﱡ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ وَﻣَﺎ أَﻧﺖَ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢ

ﺑِﻮَﻛِﻴﻞٍ ) ﺳﻮرة اﻟﺰﻣﺮ  ,آﻳﺔ (41

הורדנו אליך את הספר ממרומים למען יגלה את האמת לאנשים .כל
המישיר לכת ,רק לטובת עצמו יישיר לכת ,וכל התועה ,יתעה רק את
עצמו .לא עליך להשגיח עליהם )סורת החבורות ,פסוק (41
פארוק ,תלמיד כיתה י"ב ,מזלזל בלימודים דרך קבע .המורה לגאוגרפיה כבר
דיברה אתו לא פעם והזהירה אותו שמעשיו הרעים יחזרו אליו כבומרנג .היא
דיברה אתו על כך שהוא בחור מוכשר ובעל יכולת שאינו מממש את הפוטנציאל
הטמון בו אך לשווא .פארוק מסרב ללמוד ולהשקיע.
באחד השיעורים הזמינה אותו המורה לפתור שאלה על הלוח .פארוק סירב
והשיב לה לפני כל התלמידים" ,אני לא רוצה ללמוד .אני אחראי למעשי ואת לא
תכתיבי לי מה לעשות" .המורה השיבה לו שהיא אחראית כאן ללימודיו .אחרי
הדברים האלה יצא פארוק בכעס מן הכיתה.
עם תום השיעור פנתה המורה אל היועצת וסיפרה לה את פרטי האירוע
ודיווחה לה על גישתו של פארוק ללימודים .היועצת הזמינה את פארוק לשיחה
והסבירה לו שוב שמעשיו הטובים חוזרים אליו וכך גם מעשיו הרעים .והעובדה
שאינו לומד תפגע קודם כול בו עצמו .ואז פתחה את ספר הקוראן בסורת
החבורות ,פסוק  ,41והקריאה לפארוק" :כל המישיר לכת ,רק לטובת עצמו
יישיר לכת ,וכל התועה ,יתעה רק את עצמו .לא עליך להשגיח עליהם" .זאת
הייתה הפעם הראשונה שפארוק הבין שהמורה והיועצת רוצות בטובתו ולא
ברעתו והן באמת אוהבות אותו ורוצות לעזור לו .ואז הבטיח להן פארוק
שיתחיל להשקיע בלימודים.
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הסבר :אכן ,יש לומר פסוק יפה זה של הקוראן לכל ילד שיכול ללמוד אך מסרב
להשקיע בלימודים .ילדים רבים לא מבינים את חשיבות הלימודים לעתידם .ככל
הילדים הם חיים את הרגע ומתקשים לחשוב מה יהיה בעוד כמה שנים .אז,
כשיהיו אחראים לעצמם ויצטרכו לפרנס את משפחותיהם ,ייטב מצבם אם יהיה
להם מקצוע .לך תסביר אמת זו לילד שרוצה לשחק .יפה נהגה היועצת שגייסה
לטובת המטרה החשובה הזאת את הקוראן ,שאומר לנו במפורש שאם נלך בדרך
הנכונה נועיל לעצמנו ואם נתעה איש זולתנו לא ישלם את המחיר על מעשינו.
מעניין לשים לב שהמורה בעצם אמרה לפארוק את אותן מילים שאמרה היועצת
בעזרת הקוראן אולם כשהמורה אמרה את הדברים לא הייתה לכך השפעה.
כשספר הקוראן אמר אותם ההשפעה הייתה ברורה .זה כוחו של הקוראן ועל כן
שימוש נכון בו עשוי להיות מבורך .בעזרתו הבין פארוק שהמורה והיועצת
אוהבות אותו ורוצות בטובתו — זה מה שעשה את ההבדל וגרם לו להקשיב להן.
 .43כיצד נעודד ילד ללמוד?

ﻣَﻦْ ﻋَـﻤِﻞَ ﺻَـﺎﳊِـﺎً ﻓَﻠِﻨَﻔْـﺴِـﻪِ وَﻣَﻦْ أَﺳَﺎء ﻓَـﻌَﻠَﻴْـﻬَـﺎ وَﻣَـﺎ رَﺑﱡﻚَ ﺑِﻈَﻠﱠﺎمٍ ﻟﱢﻠْﻌَـﺒِـﻴـﺪِ
) ﺳﻮرة ﻓﺼﻠﺖ ,آﻳﺔ (46

אשר יעשה טוב ,עם עצמו הוא מיטיב ,והעושה רע ,לעצמו מרע,
וריבונך לא יגרם עוול לברואים )סורת המוצגים אחד אחד ,פסוק (46
יסף הוא נער מוכשר ובעל יכולת גבוהה שאינו מנצל את כישוריו .בעבר היה
תלמיד מצטיין אולם עכשיו הוא פשוט לא משקיע בשום דבר שקשור ללימודים.
המחנך הזמין אותו לשיחה ודיבר אתו על עתידו .הוא הסביר לו שאם ישקיע
עכשיו בלימודים יהיו ציוני בגרות שלו טובים יותר והוא יוכל ללמוד באוניברסיטה
את המקצוע שיבחר .ואולם אם ימשיך לזלזל לא יוכל להתקבל לאוניברסיטה
וסופו שיעסוק במקצוע פחות מכובד ופחות מכניס .יסף השיב למחנך שבחיים
הכול מזל ומה שיקרה לו בעתיד בכלל לא תלוי בו .הוא הביא למחנך דוגמאות
של אנשים שלא למדו והצליחו יפה ודוגמאות אחרות של כאלה שלמדו ולא
הצליחו .ואז פתח המחנך את ספר הקוראן בסורת המוצגים אחד אחד ,פסוק ,46
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והקריא ליסף" :אשר יעשה טוב ,עם עצמו הוא מיטיב ,והעושה רע ,לעצמו
מרע ,וריבונך לא יגרם עוול לברואים" .המחנך הסביר ליוסף שעל פי הקוראן
האדם אחראי למעשיו ,הוא ולא אחר ,אפילו לא אלוהים ,משום שהוא יכול
לעשות טוב ובכך לדאוג שיהיה לו טוב" .אם תלמד יפה" ,הסביר לו" ,יש סיכוי
גדול שתצליח בחיים וכך אתה בעצם עושה טוב לעצמך .ולהפך ,אם לא תלמד,
רבים הסיכויים שתיכשל .אכן ,שום דבר לא בטוח בחיים ,אבל דברי הקוראן,
קרוב לוודאי יתגשמו".
הסבר :אחריות אישית היא נושא חשוב מאוד .ילדים רבים לא מבינים שגם הם
ואולי בעיקר הם אחראים לגורלם ולא משפחתם ,חברים או אלוהים .יכולתו של
האדם להביא על עצמו טוב או רע על פי פסוק חשוב זה תלויה במעשיו — אם
יעשה טוב או רע לאחר .ודאי שמחנכים שרוצים לעודד ילדים ללמוד יכולים
להשתמש בפסוק קוראני יפה זה כדי לומר לילד שבעתיד תניב השקעתו היפה
פירות .ודאי שאפשר להשתמש בפסוק הזה כדי לעודד חברות טובה .לומר לילד
שאם יתייחס יפה אל האחר יושב לו כגמולו .בפסיכולוגיה אנו נוטים לדבר על
מנגנון השלכה ,שבאמצעותו משליך האדם על האחר את מה שיש בתוכו .ואילו
כאן אנו מגלים מנגנון הפוך האומר שההתנהגות שלך אל הסביבה תחזור אליך
פנימה .מי מהשניים צודק? כנראה שניהם גם יחד ויש קשר מתמיד בין פנים
לחוץ וקשה לדעת מה קדם למה ,הביצה או התרנגולת .השאלה אם האדם מעצב
את התנהגותו או התנהגותו מעצבת אותו יש בה כמובן גם מרכיב תרבותי.
התרבות המודרנית ,המכונת לעולמו הפנימי של האדם ,תאמר שקודם כול
הפְּנים .ואילו התרבות המסורתית ,המכונת החוצה ,תאמר שקודם כול החוץ.
דומה שלעבודה עם אנשים בכלל ועם ילדים בפרט הפסוק הקוראני מוצלח יותר
משום שהוא מתחיל בדבר הגלוי והברור — התנהגות — שאותו קל יותר לזהות
מאשר רגשות פנימיים .על כן ,יפה נהג המחנך שהמחיש ליסף בעזרת הקוראן
את הקשר בין התנהגותו בהווה לגורלו בעתיד.
 .44כיצד נחנך ילדים להיות ישרים?

وَأَﻗِﻴﻤُﻮا اﻟْﻮَزْنَ ﺑِﺎﻟْﻘِﺴْﻂِ وَﻻَ ﺗُﺨْﺴِﺮُوا اﳌِْﻴﺰَانَ

) ﺳﻮرة اﻟﺮﺣﻤﻦ  ,آﻳﺔ (9

שקלו בצדק ,ואל תחסרו במשקל )סורת הרחמן ,פסוק (9
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איש זקן וחולה הרגיש שהוא נוטה למות .הוא קרא לשני בניו ואמר להם" ,אני
מרגיש שלא אחיה עוד הרבה זמן ואני רוצה לדבר אִתכם" .בניו מחו על דבריו
ואיחלו לו חיים ארוכים .הזקן חייך חיוך קטן מתוך מיטתו ואמר לילדיו שרצונו
להעניק להם עצה שתעמוד לנגד עיניהם תמיד" .אני מבקש שתלכו בדרך שאני
הלכתי בה אף שאני יודע שממילא תעשו כן משום שקיבלתם חינוך טוב .אני
רוצה לספר לכם על איש עשיר וזקן השוכב עכשיו במיטתו וסופר את ימיו
האחרונים" .הבנים החלו לבכות.
"אל תבכו ,אני סומך עליכם .אתם גברים עכשיו ויכולים להמשיך בחייכם
בלעדי .הייתי אדם עני שלא היה לו פרוסת לחם לאכול .התחתנתי עם אמכם ולה
היה קצת כסף .היא נתנה לי אותו וביקשה שאפתח מכולת קטנה .כך עשיתי,
התחלתי למכור קמח ואורז וכל החיים הייתי אדם ישר .לא גנבתי ולא אכלתי
מכסף אסור ואלוהים שילם לי כגמולי .העסק החל לגדול בהדרגה והחנות
הקטנה נעשתה גדולה .כל הכפר ידע שאני אדם ישר שלא מרמה איש ,לא ילד,
לא זקן ולא אישה .קטן וגדול היו שווים מבחינתי .על כן ,כולם באו לקנות אצלי
ואהבו אותי.
"שמי הלך והתפרסם וגם אנשים מכפרים שכנים באו לקנות אצלי .פתחתי
עוד חנות ועוד אחת ,סיפקתי סחורה לכל הארץ וגם לחוץ לארץ וכולם ידעו
שאני אדם ישר .היום אני נותן לכם את כל אשר לי ומקווה שתמשיכו בדרכי
ותהיו אנשים ישרים .במשרד שלי תמצאו על הקיר את פסוק  9מסורת הרחמן:
'שקלו בצדק ,ואל תחסרו במשקל' .אני מבקש שכל אחד מכם יתלה גם אצלו
במשרד את הפסוק הזה על הקיר כדי שתזכרו תמיד את מילותיו של אלוהים .כך
תהיו אנשים חכמים ונאמנים".
הסבר :אין זה סוד שאנשים קולטים די מהר מיהו אדם ישר ומיהו רמאי .ועל כן
אין זה פלא שאיש ישר זה הצליח בעסקיו .עוד ועוד אנשים העדיפו לפקוד את
חנותו וכך גמל לו אלוהים על יושרו .אנשים לא ישרים לעתים קרובות רואים
לטווח קצר .הם עסוקים ברווח הרגעי שלהם כשיצליחו להוליך מישהו שולל.
ואולם לטווח ארוך אלה שיקולים מוטעים משום שאי–אפשר לרמות את כל
האנשים כל הזמן .יפה נהג האב הזקן שדאג לא רק שבניו ישמעו את הפסוק
החשוב מן הקוראן אלא גם שיוכלו לראות אותו בעיניהם בכל יום.
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 .45כיצד נאמר לאדם שהאמת ידועה בלי להעליבו?

ﻳَﻌْﻠَﻢُ ﻣَـﺎ ﻓِﻲ اﻟﺴﱠـﻤَـﺎوَاتِ وَاﻷَْرْضِ وَﻳَﻌْﻠَﻢُ ﻣَـﺎ ﺗُﺴِـﺮﱡونَ وَﻣَـﺎ ﺗُﻌْﻠِﻨُﻮنَ وَاﻟﻠﱠﻪُ
ﻋَﻠِﻴﻢٌ ﺑِﺬَاتِ اﻟﺼﱡﺪُورِ )ﺳﻮرة اﻟﺘﻐﺎﺑﻦ  ,آﻳﺔ (4

הוא יודע את אשר בשמים ובארץ ,והוא יודע את אשר תצפינו ואת
אשר תגלו ,ואלוהים יודע חקרי לב )סורת הנופלים בפח ,פסוק (4
סמָיָה היא אלופת המעשים הרעים אבל תמיד היא מצליחה לחמוק מעונש.
התירוץ הקבוע שלה הוא שכוונתה הייתה טובה .הפעם נכנסה אל הכיתה המורה
יסמין ומצאה את סמָיָה ונסרין באמצע ויכוח קשה שגבל באלימות.
סמָיָה :נמאס מהשטויות שלך!
נסרין :יא רכלנית!
המורה צעקה על שתיהן וביקשה מהן לחדול מן הוויכוח ולשבת במקום.
לאחר שהכול ישבו והשתרר שקט ביקשה המורה מנסרין שתספר מה קרה.
"סמָיָה היא בחורה רכלנית שמסבכת אותי בסיפורים שלא היו ולא נבראו",
השיבה נסרין .ואז התפרצה סמָיָה ואמרה" ,אני לא התכוונתי לסבך אותך בשום
דבר .היא מפרשת דברים לא נכון".
"תני לנסרין לסיים את דבריה ,בבקשה אל תפריעי לה" ,גערה בה המורה.
נסרין סיפרה שסמָיָה אמרה לנִהָאיָה שהיא ,נסרין ,אמרה שהיא יוצאת עם בחור
מבית–הספר והיא מפחדת שהוריה ידעו על כך ולא יניחו לה ללכת לבית–הספר.
נסרין הוסיפה שהיא כועסת מאוד בגלל השמועות שסמָיָה מפיצה עליה .סמָיָה
השיבה שלא הייתה לה שום כוונה להפיץ רכילות ,פשוט חברה של נִהָאיָה מן
הכיתה המקבילה שאלה היכן היא וחיפשה אותה והיא ,סמָיָה ,השיבה לה שהיא
יצאה עם בחור אל מחוץ לבית–הספר" .הייתה לי כוונה טובה ,רציתי לעזור,
שלא ידאגו לך" ,הוסיפה.
נסרין סיפרה שהבחור הזה הוא בן דודה ,שבא לקרוא לה משום שאחותה
הבכורה הייתה מעורבת בתאונת דרכים והיא הייתה חייבת לצאת במהירות בלי
להודיע לאף אחד כדי לתרום דם" .מעצבן שמפיצים שמועות לא נכונות",
הוסיפה .סמָיָה השיבה שכוונתה הייתה אך טובה.
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ואז התערבה המורה יסמין ואמרה לסמָיָה שאלוהים יודע מה הכוונה של כל
אדם כפי שכתוב בסורת הנופלים בפח ,פסוק " :4הוא יודע את אשר בשמים
ובארץ ,והוא יודע את אשר תצפינו ואת אשר תגלו ,ואלוהים יודע חקרי
לב" .הפעם שתקה סמָיָה במבוכה.
הסבר :לא ברור מה באמת קרה לנסרין ואם באמת הלכה לתרום דם .ואולם
צדקה המורה כשרמזה שאין זה משנה וסמָיָה לא הייתה צריכה להפיץ רכילות
שהייתה יכולה להזיק קשות לנסרין .הוריה היו עלולים לאסור עליה ללכת
לבית–הספר .אנו יודעים כמה רכילות יכולה להיות מסוכנת ושזהו משחק באש.
יפה נהגה המורה שלא השפילה את סמָיָה לפני כל הכיתה אף שכנראה ידוע גם
למורה שאין זו הפעם הראשונה שסמָיָה עושה דברים כאלה .היא רק הזכירה
לה שיש מישהו ,אלוהים ,שיודע הכול .כלומר ,גם אנו יודעים שקרוב לוודאי
שאינך דוברת אמת וכוונתך לא הייתה כל כך טובה.
 .46כיצד נעודד אדם לקיים את התחייבותו?

وَاﻟﱠﺬِﻳـﻦَ ﻫُﻢْ ﻷَِﻣَــﺎﻧَـﺎﺗِﻬِﻢْ وَﻋَـ ـﻬْ ـﺪِﻫِﻢْ رَاﻋُ ــﻮنَ * وَاﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﻫُـﻢ ﺑِﺸَ ـﻬَ ــﺎدَاﺗِﻬِﻢْ
ﻗَ ــﺎﺋِـﻤُ ــﻮنَ * وَاﻟﱠﺬِﻳـﻦَ ﻫُﻢْ ﻋَﻠَـﻰ ﺻَﻠَﺎﺗِـﻬِﻢْ ﻳُﺤَ ــﺎﻓِـﻈُﻮنَ * أُوْﻟَﺌِﻚَ ﻓِـﻲ ﺟَﻨﱠﺎتٍ
ﻣﱡﻜْﺮَﻣُﻮنَ ) ﺳﻮرة اﳌﻌﺎرج  ,آﻳﺔ (35-32

והשומרים נאמנה על פקדונות וחוזים והמעידים עדות אמת ,ועל תפילתם
מקפידים .אלה יכובדו בגנים )סורת הרקיעים ,פסוקים (35-32
אחמד הוא בחור אדיב וטוב לב שעומד לסיים בקרוב את לימודיו בבית–הספר
התיכון .חברו ג'מאל דומה לו בתכונותיו .הם מבלים את רוב זמנם יחד בשכונה
ויוצאים לטיולים .אחמד רוצה ללמוד רפואה באיטליה .לשם כך עליו ללמוד
איטלקית .אמו של אחמד נתנה לו סכום כסף כדי שיוכל לקחת קורס בשפה
האיטלקית .אחמד פנה אל חברו ג'מאל וביקש שישמור לו את הכסף כפיקדון.
"אני מפחד שאבזבז את הכסף" ,אמר לו" .שמור לי אותו ותן לי אותו כשיתחיל
הקורס" .אבל ג'מאל התלבט ,היסס ולא רצה לקחת את הכסף.
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ג'מאל :אחמד ,אני פוחד.
אחמד :למה? מה יש ,ג'מאל?
ג'מאל :אני חושש שאקח את הכסף ואבזבז אותו.
אחמד :אבל זה פיקדון ואתה חייב לשמור על הפיקדון.
ג'מאל :אני יודע שזה פיקדון אבל...
אחמד :אני סומך עליך מאוד–מאוד.
ג'מאל :אני יודע .אבל הכסף הזה יהיה כמו אבן על החזה שלי ,אבן כבדה.
אחמד :אתה יודע ,ג'מאל ,שבחרתי בך כי אני יודע שאתה יכול לשמור את
הפיקדון.
ג'מאל :שמעתי פעם שאנשים אומרים שהפיקדון כבד כמו הר ולא כל האנשים
יכולים להיות נאמנים.
אחמד :אני רוצה שאלוהים ייתן לך מכל טוב ותלך לגן–עדן.
ג'מאל :איך זה?
אחמד :אני רוצה להקריא לך את פסוקים  35-32מסורת הרקיעים" :והשומרים
נאמנה על פקדונות וחוזים ] [...אלה יכובדו בגנים" .אתה ,חברי
היקר ג'מאל ,השומר את הפיקדון ואת החוזה בינינו ,אתה ראוי לגן–עדן.
כששמע ג'מאל את הפסוק מן הקוראן חזר בו והסכים לשמור את הפיקדון
של אחמד .ואכן ,בבוא הזמן הוא השיב לאחמד את הפיקדון בשמחה גדולה
משום שידע שהוא עמד בהסכם.
הסבר :חברה אנושית לא תוכל להיות חברה ראויה אם אנשים לא מקיימים בה
חוזים ,הסכמים ואפילו הבטחות בעל פה .האמירה הזאת ברורה לכולם משום
שחוקים אלה נכונים לכל חברה בעולם .יתרה מזו ,כשאדם לא מקיים את
הבטחתו ,שלא לדבר על חוזה שחתם עליו ,הוא עצמו הופך לאדם שלא מאמין
בעצמו ולא מכבד את עצמו .אם לנוכח הקשיים ,שתמיד מתעוררים ,הוא חוזר
בו מדיבורו ולא עומד במילתו מהיכן ישאב כוחות בעתיד לדבוק באמת שלו
בעניינים רבים שחיוניים לו ולסביבתו? הדבקות באמת היא ערך עליון לכל אדם
בכל חברה ,משום שהאמת נלחמת בתוהו ובוהו ,באקראיות ,בחוסר סדר ,בהיעדר
הכוחות להתמודד וברצון הרגעי לעשות מה שנוח לי .האמת והעמידה בהתחייבות
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עושים את העולם מסודר וצפוי — בקיצור ,עולם שכולנו נרצה לחיות בו .יפה
נהג אחמד שהזכיר לחברו ג'מאל כמה מכבד הקוראן את מי שעומד בדיבורו.
 .47כיצד נעודד אדם לדבוק באמת על אף הקושי הכרוך בכך?

ﻳَﻮْمَ ﻳَﻘُــﻮمُ اﻟﺮﱡوحُ وَاﳌَْﻠَﺎﺋِﻜَﺔُ ﺻَ ـﻔّـﺎً ﻻﱠ ﻳَﺘَﻜَـﻠﱠﻤُـﻮنَ إِﻻﱠ ﻣَﻦْ أَذِنَ ﻟَﻪُ اﻟﺮﺣْ ـﻤَﻦُ
وَﻗَﺎلَ ﺻَﻮَاﺑﺎً

* ذَﻟِﻚَ اﻟْﻴَﻮْمُ اﳊَْﻖﱡ ﻓَﻤَﻦ ﺷَـﺎء اﺗﱠﺨَﺬَ إِﻟَﻰ رَﺑﱢﻪِ ﻣَﺂﺑﺎً ) ﺳﻮرة اﻟﻨﺒﺄ ,

آﻳﺔ (39-38

ביום אשר יתייצבו הרוח והמלאכים שורות שורות .איש לא ידבר
זולת מי שיתיר לו הרחמן ,ואשר דבק באמת .זה יום האמת ,וכל
החפץ ימצא לו נתיב לשוב אל ריבונו )סורת החדשה ,פסוקים (39-38
לַיִלַא וסועאד ,שתי חברות טובות ,הלכו להסתובב בקניון .הן עברו ליד חנות
שעונים והביטו בחלון.
סועאד :לַיִלַא ,תראי איזה שעון יפה!
לַיִלַא :נכון ,אבל הוא מאוד יקר.
סועאד :איך לפי דעתך הוא ייראה על היד שלי? זה יהיה כל כך יפה!
לַיִלַא :תפסיקי לחלום ובואי נמשיך.
סועאד :אני חייבת לקחת את השעון.
לַיִלַא :מאיפה יש לך כסף?
סועאד :אני אקח אותו בלי כסף.
לַיִלַא :איך?
סועאד :אני אגנוב אותו ואת תעזרי לי.
לַיִלַא :די ,תפסיקי עם השטויות.
סועאד :אני מדברת ברצינות .את תעזרי לי ,הרי את החברה הכי טובה שלי.
לַיִלַא :נכון שאני החברה הכי טובה שלך ולכן אני אוסרת עלייך לגנוב אותו.
סועאד :אני אגנוב אותו ואף אחד לא יראה אותנו.
לַיִלַא :אבל אלוהים רואה אותנו .וביום הדין הוא ישאל אותנו על המעשה הזה
ויעניש אותנו .וגם ההורים שלנו חינכו אותנו שלא לגנוב.
סועאד :תפסיקי!
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סועאד נכנסה אל החנות וגנבה את השעון .מצלמת האבטחה שבחנות צילמה
אותן ואנשים זיהו את לַיִלַא בתמונות .כך הגיעה המשטרה לביתה של לַיִלַא
ושאלה אותה אם היא יודעת משהו על המקרה .לַיִלַא לא ידעה מה לעשות .אם
תאמר את האמת תאבד את חברתה הטובה .אם תשתוק אלוהים יבקש ממנה
שתאמר את האמת ביום הדין .היא התייעצה עם אביה ,והוא פתח את ספר
הקוראן בסורת החדשה ,פסוקים  ,39-38והקריא לבתו" :ביום אשר יתייצבו
הרוח והמלאכים שורות שורות .איש לא ידבר זולת מי שיתיר לו הרחמן,
ואשר דבק באמת .זה יום האמת ,וכל החפץ ימצא לו נתיב לשוב אל
ריבונו" .עכשיו הייתה תשובתו של אביה ברורה לגמרי ללַיִלַא והיא סיפרה
למשטרה את כל האמת.
הסבר :אנשים חוטאים חטאים רבים משום שהם חושבים שאיש לא רואה אותם.
הם שוכחים שאלוהים רואה הכול ויודע הכול .כזה הוא המקרה של סועאד .יפה
השיבה לה חברתה לַיִלַא ,שדרשה ממנה בשם החברות שלא לגנוב והזכירה לה
את יום הדין שבו תידרש לתת דין וחשבון .בעזרתו היפה של אביה נשארה לַיִלַא
נאמנה לאמת ,כלומר לאלוהים ,ולא לחברתה סועאד .היא שילמה מחיר ,חברתה
הטובה ייתכן שלא תסלח לה ,אולם לַיִלַא יודעת שהיא הייתה נאמנה לאמת —
ולמעלה מזה אין .הידיעה הזאת תמלא אותה הרגשה טובה.
 .48כיצד נשכנע כיתת תלמידים לומר את האמת?

ﻳَﻮْمَ ﻳَﻘُـﻮمُ اﻟـﺮﱡوحُ وَاﳌَْﻠَﺎﺋِﻜَﺔُ ﺻَـﻔّ ـﺎً ﻻﱠ ﻳَﺘَﻜَﻠﱠﻤُـﻮنَ إِﻻﱠ ﻣَﻦْ أَذِنَ ﻟَـﻪُ اﻟﺮﺣْـﻤَﻦُ
وَﻗَﺎلَ ﺻَﻮَاﺑﺎً

* ذَﻟِﻚَ اﻟْﻴَﻮْمُ اﳊَْﻖﱡ ﻓَﻤَﻦ ﺷَﺎء اﺗﱠﺨَﺬَ إِﻟَﻰ رَﺑﱢﻪِ ﻣَﺂﺑﺎً ) ﺳﻮرة اﻟﻨﺒﺄ ,

آﻳﺔ (39-38

ביום אשר יתייצבו הרוח והמלאכים שורות שורות .איש לא ידבר
זולת מי שיתיר לו הרחמן ,ואשר דבק באמת .זה יום האמת ,וכל
החפץ ימצא לו נתיב לשוב אל ריבונו )סורת החדשה ,פסוקים (39-38
המורה שירין פנתה אל יועצת בית–הספר לאחר שסיימה להעביר שיעור באחת
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מכיתות ה' .היא התלוננה שיצאה להפסקה קצרה והשאירה מאחוריה את התיק
בכיתה ,וכששבה לא מצאה את הטלפון הנייד שלה .היא שאלה את כל התלמידים
אם מישהו לקח אותו בטעות אבל כולם אמרו שלא ראו שום דבר.
שירין ביקשה מן היועצת שתיכנס לכיתה ותשוחח עם התלמידים .בשיעור
האחרון באותו היום נכנסה היועצת לכיתה והעבירה לתלמידים ,באמצעות שאלות
אישיות ודוגמאות ,פעילות קצרה על אמירת האמת .היועצת שאלה את התלמידים
מהן התוצאות של אי–אמירת האמת ורשמה את תשובותיהם על הלוח .היא
שאלה אותם למה לעתים קשה לנו לומר את האמת .לבסוף פתחה היועצת את
ספר הקוראן והעתיקה אל הלוח את פסוקים  39-38מסורת החדשה" :ביום
אשר יתייצבו הרוח והמלאכים שורות שורות .איש לא ידבר זולת מי שיתיר
לו הרחמן ,ואשר דבק באמת .זה יום האמת ,וכל החפץ ימצא לו נתיב לשוב
אל ריבונו" .ואז פנתה אל התלמידים ואמרה להם" ,כעת ,לאחר שאתם יודעים
שלא קל לומר את האמת ואתם גם יודעים שיגיע יום הדין שבו תצטרכו לומר
את האמת ,רצוי שתאמרו אותה כעת .על כן ,על כל אחד מכם מוטלת החובה
לשאול את עצמו אם הוא אומר את האמת או משקר".
הסבר :בחברה מודרנית–אינדיבידואלית ,שבה מצומצם מקומה של הדת ,יקשה
על היועצת לדבר על יום הדין ועל הצורך לומר את האמת כציווי אלוהי .ילדים
שהפנימו את החשיבות של הערך הזה ייטו לומר את האמת ואילו אחרים ישקרו
ללא כל חשש מאלוהים .ואולם בחברה מסורתית–קולקטיבית בהחלט אפשר
לפעול בדרכה היפה של היועצת ולהזכיר לתלמידים שבכל מקרה בעתיד יישאלו
וייאלצו לומר את האמת .ואם כך ,יפה שעה אחת קודם .בהחלט ייתכן שלאחר
פעילות יפה זו של היועצת ובמיוחד לאחר הקראת הפסוק הקוראני החשוב יודה
אחד התלמידים בגנבה וישיב את הטלפון .ואז ,במקום להעניש אותו ,נשתמש
באחד הפסוקים היפים של הקוראן המדבר על רחמים וסליחה.
 .49כיצד נעודד את האדם לקבל אחריות?

وَاﻟﱠﺬِﻳﻦَ آﻣَﻨُﻮا وَاﺗﱠـﺒَـﻌَـﺘْـﻬُﻢْ ذُرﱢﻳﱠﺘُـﻬُﻢ ﺑِﺈِﳝَـﺎنٍ أَﳊَْـﻘْﻨَﺎ ﺑِﻬِﻢْ ذُرﱢﻳﱠﺘَـﻬُﻢْ وَﻣَــﺎ أَﻟَﺘْﻨَﺎﻫُﻢ
ﻣﱢﻦْ ﻋَﻤَﻠِﻬِﻢ ﻣﱢﻦ ﺷَﻲْءٍ ﻛُﻞﱡ اﻣْﺮِئٍ ﺑِﻤَﺎ ﻛَﺴَﺐَ رَﻫِﲔٌ ) ﺳﻮرة اﻟﻄﻮر  ,آﻳﺔ (21
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אלה אשר האמינו ואשר צאצאיהם החזיקו אחריהם באמונתם — נצרף
את צאצאיהם אליהם .לא נגרע שמץ ממעשיהם ,וכל אדם ערב למעשיו
)סורת ההר ,פסוק (21

המורה סאמיה מוצאת את עצמה משתמשת פעמים רבות בסורת ההר ,פסוק .21
"כל אדם ערב למעשיו" ,היא משננת לתלמידיה כדי שיקבלו אחריות וישקיעו
יותר בלימודים .כשאחמד הציק למוחמד ולקח לו דברים ולאחר מכן אמר" ,לא
עשיתי לו כלום" ,אמרה לו סאמיה" ,כל אדם ערב למעשיו" .כשיסף נכשל
בבחינה ותלה את כישלונו במבחן הקשה אמרה לו סאמיה" ,כל אדם ערב
למעשיו" .וכשסָאלֵם אומרת" ,המורה ,לא דיברתי" ,אף שהמורה ראתה אותה
מדברת משיבה לה סאמיה" ,כל אדם ערב למעשיו"  .המורה סאמיה מאמינה
מאוד במשפט הזה ולאורו היא מחנכת את הילדים .על כן ,הפסוק הזה כתוב על
פלקט גדול שתלוי דרך קבע על קיר כיתתה.
הסבר :אנשים נוטים באופן טבעי להטיל את האשמה על האחר" .זה לא אני",
יאמרו ילדים רבים" ,זה הוא" .איש אינו אוהב לקבל אחריות אבל עלינו לעשות
זאת ,משום שקבלת האחריות עוזרת לנו מאוד לגדול .כשאנו מקבלים אחריות
אנו בודקים מה עשינו והיכן שגינו .כשאנו מאשימים את האחר אנו חשים הקלה
לרגע אולם לא עשינו דבר .לא תמיד אנו צריכים לשאת באחריות משום שלא
תמיד אנו אשמים .אבל נטייתם הטבעית של האנשים היא להסיר מעצמם עול זה.
והנה בא הקוראן ועוזר לכולנו לגדול ולהתפתח ולקבל אחריות ולבדוק את
עצמנו ובעיקר להיות אמיצים מספיק להודות בטעויותינו .כן ,הקוראן מעודד את
האדם להתבונן פנימה ולקבל אחריות למעשיו .יפה נוהגת המורה סאמיה שהיא
משתמשת בפסוק חשוב זה מן הקוראן כדי לכוון את תלמידיה ליתר קבלת
אחריות.
 .50מה נאמר למורה שאינו משקיע בתלמידיו?

أَﻓَـﻤَﻦ ﻳَﻤْـﺸِﻲ ﻣُﻜِﺒّـﺎً ﻋَﻠَﻰ وَﺟْـﻬِـﻪِ أَﻫْﺪَى أَﻣﱠﻦ ﻳَﻤْـﺸِﻲ ﺳَـﻮِﻳّﺎً ﻋَﻠَﻰ ﺻِـﺮَاطٍ
ﻣﱡﺴْﺘَﻘِﻴﻢٍ ) ﺳﻮرة اﳌﻠﻚ  ,آﻳﺔ (22
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מי מישיר ללכת ממי :ההולך וראשו בקרקע ,או הצועד בגאון על
אורח מישירים? )סורת המלכות ,פסוק (22
יונס )מורה( :שלום ,מהא .מה את עושה?
מהא )מורה( :אני מכינה פעילויות בחשבון לתלמידי הכיתה שלי.
יונס :בשביל מה? תנוחי ,את תמיד עובדת ועובדת.
מהא :אני לא יכולה .אני חייבת להמחיש את הדברים לתלמידים .במיוחד את
לוח הכפל.
יונס :נכון שבסוף החודש יתקיים מבחן "חומש" של משרד החינוך.
מהא :כן ,כן ,אני חייבת לתרגל אִתם היטב ,כדי שתהיה להם מיומנות והם
יצליחו במבחן .וגם כדי שיצליחו בלימודים בעתיד.
יונס :אני לא מתרגל עם הכיתה שלי .תשמעי לי ,מי שטוב יצליח ומי שלא
טוב ,לא יצליח .אלה הם החיים ואין מה לעשות.
מהא :איך אתה מעז להגיד כך .אתה חייב לתרגל עם התלמידים ,אחרת הם
לא יצליחו לפתור את השאלות.
יונס :מהא ,את מבזבזת את הזמן ואני לא מוכן לשמוע יותר את מה שאת
אומרת.
מהא :תשמע ,יונס ,באמת אין טעם שאתווכח אתך .אני רוצה ללכת עכשיו אל
היועצת.
מהא הלכה אל היועצת וסיפרה לה על השיחה ,וזו הזמינה את יונס לשיחה
בנוכחותה של מהא.
יועצת :שלום ,יונס.
יונס :שלום ,את בטח הזמנת אותי בגלל מה ששמעת ממהא.
יועצת :כן ,אני רוצה לשמוע מה אתה אומר.
יונס :אני אומר שמהא משקיעה בילדים הרבה מאוד .ואני אומר שהחזק
מצליח במבחן והחלש נכשל .אין הרבה חוכמות.
מהא :משרד חינוך וגם המלווה של בית–הספר הדריכו אותנו היטב איך לשפר
את הציונים של התלמידים ונתנו לנו הרבה כלים לעשות זאת.
יועצת :תשמע ,יונס ,אתה לא יכול לשבת ולחשוב שהתלמידים יצליחו מעצמם.
אתה חייב לתרגל אִתם ולהשקיע בהם הרבה .אני רוצה להקריא לך
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פסוק מהקוראן שמתאר את מה שאתה עושה .מדובר בפסוק  22מסורת
המלכות" :מי מישיר ללכת ממי :ההולך וראשו בקרקע ,או הצועד
בגאון על אורח מישירים?" הקוראן מציע לך שלא לטמון את הראש
בחול כבת יענה .הקוראן מציע לך לפקוח את העיניים ולהסתכל סביב
כדי שלא תפספס את החיים ואחר כך תצטער שלא השקעת בתלמידיך.
הסבר :אכן ,יש מורים שכבר מזמן לא היו צריכים להיות מורים .הם לא
מסוגלים להשקיע בתלמידים ומשליכים את כל האחריות להצלחה על התלמיד
ולא על עצמם .לשם כך לא צריך בכלל בתי–ספר .כשמורה משקיע בתלמיד הוא
לא רק משקיע בהתפתחותו השכלית ,הוא גם משקיע בו רגשית ועוזר לו
להתפתח כאדם .גם בכך נכשל יונס .יפה נהגה מהא שהתלוננה לפני היועצת.
היא לא מלשינה משום שלדידה התלמידים חשובים מיונס ,שמקבל משכורת ולא
עושה את המוטל עליו .ויפה נהגה היועצת שהציגה לפני יונס מה יש לקוראן
לומר על התנהגותו.
 .51כיצד נסביר לאדם שגורלו בידיו ולא ביד אדם אחר ואפילו לא ביד
אלוהים?

إِنﱠ رَﺑﱠﻚَ ﻳَﻌْﻠَﻢُ أَﻧﱠﻚَ ﺗَﻘُـﻮمُ أَدْﻧَﻰ ﻣِﻦ ﺛُﻠُﺜَﻲِ اﻟـﻠﱠﻴْﻞِ وَﻧِﺼْﻔَـﻪُ وَﺛُﻠُﺜَـﻪُ وَﻃَﺎﺋِﻔَـﺔٌ ﻣﱢﻦَ
اﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﻣَـﻌَﻚَ وَاﻟﻠﱠﻪُ ﻳُﻘَﺪﱢرُ اﻟﻠﱠﻴْﻞَ وَاﻟﻨﱠﻬَـﺎرَ ﻋَﻠِﻢَ أَن ﻟﱠﻦ ﺗُﺤْﺼُـﻮهُ ﻓَﺘَـﺎبَ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ
ﻓَــﺎﻗْ ـﺮَؤُوا ﻣَــﺎ ﺗَﻴَ ـﺴﱠ ـﺮَ ﻣِﻦَ اﻟْﻘُ ـﺮْآنِ ﻋَـﻠِﻢَ أَن ﺳَ ـﻴَﻜُﻮنُ ﻣِﻨـﻜُﻢ ﻣﱠ ـﺮْﺿَﻰ وَآﺧَ ـﺮُونَ
ﻳَﻀْـﺮِﺑُﻮنَ ﻓِﻲ اﻷَْرْضِ ﻳَﺒْـﺘَـﻐُـﻮنَ ﻣِﻦ ﻓَـﻀْﻞِ اﻟـﻠﱠﻪِ وَآﺧَـﺮُونَ ﻳُﻘَـﺎﺗِﻠُﻮنَ ﻓِﻲ ﺳَـﺒِـﻴﻞِ
اﻟﻠﱠﻪِ ﻓَـﺎﻗْﺮَؤُوا ﻣَﺎ ﺗَﻴَـﺴﱠﺮَ ﻣِﻨْﻪُ وَأَﻗِـﻴﻤُـﻮا اﻟﺼﱠﻠَﺎةَ وَآﺗُﻮا اﻟﺰﱠﻛَﺎةَ وَأَﻗْـﺮِﺿُﻮا اﻟﻠﱠﻪَ ﻗَـﺮْﺿﺎً
ﺣَـﺴَﻨﺎً وَﻣَــﺎ ﺗُﻘَ ـﺪﱢﻣُـﻮا ﻷَِﻧﻔُ ـﺴِﻜُﻢ ﻣﱢـﻦْ ﺧَـﻴْ ـﺮٍ ﺗَﺠِ ـﺪُوهُ ﻋِﻨﺪَ اﻟﻠﱠﻪِ ﻫُـﻮَ ﺧَـﻴْــﺮاً
وَأَﻋْﻈَﻢَ أَﺟْﺮاً وَاﺳْﺘَﻐْﻔِﺮُوا اﻟﻠﱠﻪَ إِنﱠ اﻟﻠﱠﻪَ ﻏَﻔُﻮرٌ رﱠﺣِﻴﻢٌ ) ﺳﻮرة اﳌﺰﻣﻞ  ,آﻳﺔ (20

ריבונך יודע כי עומד אתה בתפילה קרוב לשתי אשמורות של הלילה,
מחציתו ,או אשמורת אחת שלו ,עם קבוצה מאנשיך .אלוהים הוא הקוצב
את משך הלילה והיום ,ויודע הוא כי אין בכוחכם להמשיך לעמוד במלוא
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מכסתו ,ועל כן שב מכעסו עליכם .קראו אפוא בקוראן ככל שתוכלו.
יודע הוא כי עלולים להיות בכם חולים ,ואחרים הנוסעים בארץ בבקשם
להם פרנסה מעם אלוהים ,ואחרים הלוחמים למען אלוהים .על כן קראו
בו ככל שתוכלו ,וקיימו את התפילה ותנו זכאת ,והלוו לאלוהים בעין
יפה .כל טובה אשר תקדימו לעשות למען עצמכם ,תמצאו כי שכרה
גדול ועצום ממנה אצל אלוהים  .בקשו את מחילת אלוהים ,כי הוא
סולח ורחום )סורת המתעטף ,פסוק (20
סמיר נשוי ואב לארבעה ילדים .הוא גר בבית צנוע מאוד ואמו ואביו גם הם
גרים אתו .אף שמצבו הכלכלי אינו טוב סמיר לא נותן להוריו להרגיש בכך .הוא
חוסך מעצמו כדי לתת להם ולילדיו .כל בוקר כשהוא יוצא מביתו לעבודה אמו
מברכת אותו" ,בני ,סמיר ,אלוהים ישמור עליך בלכתך וייתן לך כל שתבקש".
וסמיר משיב לאמו" :אמא ,הברכות שלך נותנות לי הרגשה טובה מאוד .מה אני
צריך יותר מזה?"
גם אביו של סמיר מברכו" :בני ,סמיר ,כל מה שאנו ניתן לך יהיה מעט
לעומת מה שאלוהים יכול לתת לך" .אבל סמיר מזכיר להם תמיד את פסוק 20
מסורת המתעטף" :כל טובה אשר תקדימו לעשות למען עצמכם ,תמצאו כי
שכרה גדול ועצום ממנה אצל אלוהים" .הכול תלוי בי ,הוא אומר כמנסה
להסביר להם את הפסוק .אני חייב לדאוג לעצמי ורק אז ידאג לי אלוהים ,כך
הרי כתוב" ,אלוהים דואג למי שדואג לעצמו!"
הסבר :כולנו מבינים שסמיר הוא אדם נבון מאוד שמבין דבר חשוב ביותר .הוא
מבין שגורלו של אדם נתון בידיו ולא ביד אחרים וגם לא ביד אלוהים .הרי אדם
שלא דואג לעצמו מי ידאג לו? ואלוהים ,הרי הוא מביט עלינו מלמעלה לראות
את מעשינו .כך שגורלו של אדם נתון אך ורק בידיו .הוריו של סמיר מברכים
אותו שאלוהים יעזור לו ואילו סמיר מברך את עצמו שהוא יהיה זה שיוכל
לדאוג לעצמו .יפה נהג סמיר שציטט להוריו את הפסוק החשוב מן הקוראן
המדגיש מסר זה.
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 .52כיצד נאמר לנערה שהיא אינה אחראית למעשי חברתה?

ﻛُﻞﱡ ﻧَﻔْﺲٍ ﺑِﻤَﺎ ﻛَﺴَﺒَﺖْ رَﻫِﻴﻨَﺔٌ

) ﺳﻮرة اﳌﺪﺛﺮ  ,آﻳﺔ (38

כל נפש ערבה למעשיה )סורת המתכסה ,פסוק (38

סוהא ,תלמידת כיתה י' ,דואגת לאחרונה לחברתה יוסרה .הן חברות טובות
מכיתה ח' אולם בזמן האחרון סוהא חשה שחברתה משתנה .היא מתרחקת ממנה
ומצטרפת אל קבוצת חברים שמעשנים ושותים אלכוהול .הם מבלים עד שעות
הבוקר ולאחר מכן נעדרים מן הלימודים .סוהא העירה לחברתה כמה פעמים
וביקשה ממנה להתרחק מן החברים האלה משום שהם מובילים אותה בדרך לא
נכונה .אבל יוסרה בשלה.
סוהא יושבת בביתה כחולה ואין לה חשק לעשות דבר .כל הזמן היא חושבת
על חברתה .לבסוף ניגשה אליה אמה ושאלה אותה מה קורה לה .ואז סיפרה לה
סוהא על יוסרה" .כל אדם אחראי למעשיו" ,השיבה אמה" .את הערת לה הרבה
פעמים והיא לא הסכימה להשתנות .בעתיד היא תצטער על מעשיה אולם את,
את שלך עשית" .האם פתחה את ספר הקוראן והקריאה לסוהא מסורת המתכסה
את פסוק " :38כל נפש ערבה למעשיה" .עכשיו הוקל לסוהא.
הסבר :פעמים רבות נאמר בקוראן שכל אדם אחראי למעשיו .פסוק זה חשוב
במיוחד לבני החברה המסורתית–הקולקטיבית ,החשים שהם ערבים זה לזה .הוא
חשוב לבני המשפחה ,החשים שכל אחד אחראי לשני .והנה בא הקוראן ואומר
לנו שאדם לא יכול לקבל אחריות מלאה לאחר .אמירה זו חשובה מאוד משום
שאנשים רבים מצפים שהאחרים יעשו בשבילם את העבודה ואחרים מצפים
לעשות את העבודה בשביל חבריהם .כזה הוא מצבה של סוהא .היא ממש חשה
שמעשיה של חברתה יוסרה הם מעשיה שלה והיא אחראית להם .והנה באה
אמה ומצטטת באוזניה פסוק יפה מן הקוראן המלמד אותה שיותר מאשר לומר
לחברתה לחזור למוטב אין היא יכולה לעשות וגם אינה צריכה .על חברתה
יוסרה ללמוד שהיא–היא אחראית למעשיה.
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 .53מה נאמר להורה הרוצה שזכותו תעמוד גם לילדו?

ﺛُﻢﱠ ﻣَـﺎ أَدْرَاكَ ﻣَــﺎ ﻳَﻮْمُ اﻟﺪﱢﻳﻦِ * ﻳَﻮْمَ ﻻَ ﺗَﻤْﻠِﻚُ ﻧَـﻔْﺲٌ ﻟﱢﻨَﻔْﺲٍ ﺷَـﻴْ ـﺌـﺎً وَاﻷَْﻣْـﺮُ
ﻳَﻮْﻣَﺌِﺬٍ ﻟِﻠﱠﻪِ ) ﺳﻮرة اﻻﻧﻔﻄﺎر  ,آﻳﺔ (19-18

ושוב ,הכיצד תדע מהו יום הדין? זה יום אשר בו לא תעמוד לשום
נפש זכות למען חברתה ,וכל דבר יהיה ביום ההוא ביד אלוהים )סורת
ההבקעות ,פסוקים (19-18

אמין בן השש–עשרה הוא בן יחיד והוא מקבל מהוריו את כל מבוקשו .בחדר
שלו יש רהיטים יפים ,טלוויזיה ,מערכת סטראו ומחשב .לאחרונה שם דודו לב
שחל שינוי בהתנהגותו .הוא החל לעקוב אחריו וגילה שאמין משתייך לכת
השטן .מדובר בקבוצה של נערים בגיל ההתבגרות העוסקים בפעילות אלימה
במיוחד המכונת נגד אנשים חסרי אונים .הדוד סיפר להוריו של אמין את מה
שגילה .האם נלחצה מאוד והחלה להגן על בנה .היא טענה שהוא קיבל חינוך
טוב ושזה לא יכול להיות .היא גם האשימה את הדוד שהוא מפיץ שקרים על
בנה .הדוד הראה לה הוכחות ,תמונות שצילם ,ולאם לא הייתה בררה אלא
להאמין .ואז החלה לאיים שהיא תפגע בעצמה ותתאבד אם ימסור הדוד את
המידע הזה למשטרה .הדוד ביקש ממנה להירגע והסביר לה שעל אמין לשלם
את המחיר על מעשיו .הוא פתח את הקוראן בסורת ההבקעות והקריא לאם את
פסוקים " :19-18הכיצד תדע מהו יום הדין? זה יום אשר בו לא תעמוד
לשום נפש זכות למען חברתה ,וכל דבר יהיה ביום ההוא ביד אלוהים"" .את
צריכה להבין" ,הסביר הדוד לאם" ,אמין הוא ילד גדול שצריך לתת את הדין
ולשלם את המחיר .למרבה הצער ,את לא יכולה לשלם את המחיר במקומו
וזכותך לא תעמוד לו".
הסבר :רבים מן הילדים וההורים מחזיקים באשליה שההורה יכול להגן על ילדו
ולהציל אותו מכל מצב .לילד נעים לחשוב שהוא יכול לעשות ככל העולה על
רוחו וההורה שלו תמיד יהיה לצדו ,ולהורה נעים לחשוב שהוא שומר על ילדו
מכל משמר ולא ייתן לאיש לפגוע בו .ואולם האמת היא שככל שהילד גדל
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ובעיקר כשהוא כבר מתבגר אין ההורה יכול לשמור עליו ולעזור לו בכל מצב.
חשוב שהילדים יבינו זאת .אם נער מסתבך בפעילות פלילית עליו לשלם את
המחיר וההורה לא יוכל לעזור לו .הדבר הזה נכון לא רק בין קרובי משפחה
אלא גם בין חברים טובים שרוצים לעזור זה לזה .יפה נהג הדוד שגילה את
האמת ללא חשש ויפה נהג כשהקריא לאם את הפסוק מן הקוראן המלמד אותה,
ואולי גם את בנה ,שהוא גדול דיו ואחראי למעשיו .ואכן ,הקוראן חוזר ומדגיש
במקומות רבים שכל אדם אחראי למעשיו ואין האחד יכול לשאת בעונשו של
חברו או להציל אותו.
 .54מה נאמר לילד שסומך על אביו שיציל אותו מכל מעלליו?

ﻳَﺎ أَﻳﱡﻬَـﺎ اﻟﻨﱠﺎسُ اﺗﱠﻘُـﻮا رَﺑﱠﻜُﻢْ وَاﺧْـﺸَـﻮْا ﻳَﻮْﻣـﺎً ﻻﱠ ﻳَﺠْـﺰِي وَاﻟِﺪٌ ﻋَﻦ وَﻟَﺪِهِ وَﻻَ
ﻣَـﻮْﻟُـﻮدٌ ﻫُﻮَ ﺟَـﺎزٍ ﻋَﻦ وَاﻟِـﺪِهِ ﺷَـﻴْ ـﺌـﺎً إِنﱠ وَﻋْـﺪَ اﻟـﻠﱠﻪِ ﺣَﻖﱞ ﻓَﻠَﺎ ﺗَﻐُ ـﺮﱠﻧﱠﻜُﻢُ اﳊَْ ـﻴَـﺎةُ
اﻟﺪﱡﻧْﻴَﺎ وَﻻَ ﻳَﻐُﺮﱠﻧﱠﻜُﻢ ﺑِﺎﻟﻠﱠﻪِ اﻟْﻐَﺮُورُ ) ﺳﻮرة ﻟﻘﻤﺎن  ,آﻳﺔ (33

הוי האנשים ,היו יראים את אלוהיכם והימלאו חשש מפני יום אשר
לא יועיל בו אב לבנו ,ובן לא יועיל לאביו מולידו במאום .הבטחת
אלוהים אמת היא ,ולפיכך בל ידיחו אתכם חיי העולם הזה ,ובל ידיח
אתכם המדיח מעל אלוהים )סורת לוקמאן ,פסוק (33
מחנכת כיתה ט' פנתה אל יועצת בית–הספר והתלוננה על התנהגותו של אחמד,
בנו של ראש המועצה ,תלמיד טוב אבל בעל בעיות משמעת רבות .עם תום כל
הפסקה מתחילות התלונות — אחמד בעט בי ,אחמד לקח לי ועוד .המחנכת כבר
דיברה אתו פעמים רבות אך לשווא .גם עליה הוא איים לאחרונה שאם תמשיך
להתערב במעשיו הוא יספר לאביו .עכשיו אומרת המחנכת ליועצת שהיא כבר
לא יודעת מה לעשות עם אחמד.
היועצת הזמינה את אחמד לשיחה וביקשה ממנו לספר איך הוא מעביר את
הזמן שלו בבית .אחמד סיפר ליועצת שבבית הוא המלך ,עושה כל מה שהוא
רוצה ואיש לא אומר לו מה לעשות" .אבא שלי אמר שכשהוא לא בבית אז אני
אחראי" ,סיפר ליועצת .היועצת הסבירה לאחמד שהוא לא יכול להתנהג בבית–ספר
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כפי שהוא מתנהג בבית ולעשות ככל העולה על רוחו .ועוד הוסיפה שאביו לא
יוכל לעזור לו בבית–הספר ,על אף מעמדו ,אם יסתבך .ואז פתחה היועצת את
ספר הקוראן בסורת לוקמאן ,פסוק  ,33והקריאה לאחמד" :הוי האנשים ,היו
יראים את אלוהיכם והימלאו חשש מפני יום אשר לא יועיל בו אב לבנו ,ובן
לא יועיל לאביו מולידו במאום"" .כל אחד אחראי למעשיו ביום הדין",
המשיכה להסביר לו היועצת" ,ועל כן אתה חייב להיות אחראי למעשיך .העובדה
שאביך הוא ראש המועצה לא תרשים את אלוהים ביום הדין ולמען האמת גם
לא אותנו כאן ,בבית–הספר" .הפעם דומה שאחמד הבין.
הסבר :אנו מעוניינים לגדל ילדים עצמאים .כאלה העומדים על רגליהם ומקבלים
אחריות למעשיהם ולא מסתמכים על בני משפחה אחרים שיעזרו להם .כל אחד
עשוי לעתים להזדקק לעזרה ,לא בכך מדובר .עצם התפיסה שכל פרט חייב
לעמוד על רגליו מקדמת מאוד אותו ואת החברה .נניח שאחמד היה ממשיך
ליהנות מחסותו של אביו .לאיזה מבוגר הוא היה מתפתח? ומה היו לומדים
חבריו לכיתה מההנחות שהוא מקבל? הם היו לומדים שקשרי משפחה חשובים
מכל התנהגות אישית נאותה .אם כך ,בשביל מה להתאמץ? על כן ,אמירה זו של
הקוראן היא חשובה ביותר ,משום שהיא מטילה את מלוא האחריות על הפרט
ולא מאפשרת לו להתחבא מאחורי קשרי משפחה כאלה ואחרים .זהו שוויון
וזוהי דמוקרטיה במיטבה.
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 .1מה יעשה ילד כשההורה או המורה לא רואים כמה הוא טוב?

أَﻳﱠﺎﻣًﺎ ﻣﱠـﻌْﺪُودَاتٍ ﻓَﻤَﻦ ﻛَـﺎنَ ﻣِﻨﻜُﻢ ﻣﱠﺮِﻳﻀًﺎ أَوْ ﻋَﻠَﻰ ﺳَـﻔَﺮٍ ﻓَﻌِـﺪﱠةٌ ﻣﱢﻦْ أَﻳﱠﺎمٍ أُﺧَﺮَ
وَﻋَﻠَﻰ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﻳُﻄِﻴـﻘُﻮﻧَﻪُ ﻓِـﺪْﻳَﺔٌ ﻃَﻌَﺎمُ ﻣِـﺴْﻜِﲔٍ ﻓَﻤَﻦ ﺗَﻄَـﻮﱠعَ ﺧَﻴْﺮًا ﻓَـﻬُﻮَ ﺧَـﻴْﺮٌ
ﻟﱠﻪُ وَأَن ﺗَﺼُﻮﻣُﻮاْ ﺧَﻴْﺮٌ ﻟﱠﻜُﻢْ إِن ﻛُﻨﺘُﻢْ ﺗَﻌْﻠَﻤُﻮنَ ) ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ،آﻳﺔ (184

צומו ימים ספורים .אשר לחולה אשר בכם או לנוסע בדרך ,יצום ימים
אחרים כמספר הזה .על המסוגלים לצום )ואינם צמים( לתת כופר–נפש —
להאכיל נזקק אחד .ואולם ככל שיתנדב האדם לעשות טוב עוד ועוד,
כן ייטב לו .ייטב לכם אם תצומו ,לו רק ידעתם )סורת הפרה ,פסוק (184
אחמד ,תלמיד כיתה י' ,עוזר למורים בכל אשר יבקשו .מנקה את הכיתה ואת
הלוח ,מביא טושים ועוד .הוא גם עוזר לבני כיתתו בלימודים ובנושאים אחרים.
הוא מן ילד כזה שלא אומר אף פעם לא .אבל שוב ושוב הוא מופתע כאשר
מחנך הכיתה משבח תלמיד אחר על מעשיו ולא אותו .בעלבונו פנה אחמד אל
היועץ וסיפר לו הכול .הוא הוסיף ואמר שהחליט שמהיום לא יעשה עוד טובות
לאיש וידאג רק לעצמו .היועץ הקשיב היטב לדבריו של אחמד ,שביטאו את
רגשותיו הקשים ,ולאחר שסיים הציע לו שייגש אל המורה וישתף אותו ברגשותיו.
אחמד סירב .הוא אמר שהוא מצפה מן המורה שיבין בעצמו כמה הוא פגוע .ואז
הקריא לו היועץ את פסוק  184מסורת הפרה" :ככל שיתנדב האדם לעשות
טוב עוד ועוד ,כן ייטב לו" .והוסיף ואמר שאין לו ספק שבסופו של דבר ישים
אליו המורה לב וישבח אותו כפי שמגיע לו.
הסבר :למורה בכיתה רבת תלמידים קשה לשים לב לכל התלמידים גם אם הוא
משתדל מאוד .ולעתים קרובות תלמיד כלשהו יוצא פגוע .כך גם במשפחה
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מרובת ילדים .להורים קשה לשים לב לכל הילדים כל הזמן ולעתים קרובות ילד
מסוים חש פגוע .לכן טובה הצעתו של היועץ לאחמד שייגש אל המורה ויספר
לו על כאבו .לעתים אם אנו לא מספרים לאחר הוא פשוט לא שם לב ולא יודע.
אבל ייתכן גם שהרגשתו של אחמד הייתה נכונה והמורה עלול לפרש דבריו
כאילו הוא מאשים אותו בהפליה וחוסר צדק .קשה לדעת מה האמת .אנו לא
מכירים היטב לא את אחמד ולא את המורה .היועץ בחר בדרך נכונה .הוא בדק
עם אחמד מה מתאים לו ומצא שפסוק מן הקוראן ודאי יעניק לאחמד כוחות
להמשיך בנדיבותו ולהמתין בסבלנות עד שלבסוף המורה ושאר תלמידי הכיתה
יכירו במעשיו.
 .2מה נאמר למי שמתבייש לקבל טיפול נפשי?

ﻳَﺎ أَﻳﱡـﻬَــﺎ اﻟﱠﺬِﻳـﻦَ آﻣَﻨُﻮاْ ﻛُ ــﻮﻧُﻮاْ ﻗَـ ـﻮﱠاﻣِﲔَ ﺑِﺎﻟْـﻘِ ـﺴْﻂِ ﺷُـ ـﻬَـ ـﺪَاء ﻟِﻠّﻪِ وَﻟَﻮْ ﻋَـﻠَﻰ
أَﻧﻔُﺴِﻜُﻢْ أَوِ اﻟْـﻮَاﻟِﺪَﻳْﻦِ وَاﻷَﻗْﺮَﺑِﲔَ إِن ﻳَﻜُﻦْ ﻏَﻨِﻴّـﺎً أَوْ ﻓَﻘَﻴـﺮاً ﻓَﺎﻟﻠّﻪُ أَوْﻟَﻰ ﺑِﻬِـﻤَﺎ
ﻓَـﻼَ ﺗَـﺘﱠـﺒِ ـﻌُـﻮاْ اﻟْﻬَ ـﻮَى أَن ﺗَﻌْـﺪِﻟُـﻮاْ وَإِن ﺗَﻠْﻮُواْ أَوْ ﺗُﻌْ ـﺮِﺿُـﻮاْ ﻓَ ـﺈِنﱠ اﻟﻠّﻪَ ﻛَـﺎنَ ﺑِﻤَــﺎ
ﺗَﻌْﻤَﻠُﻮنَ ﺧَﺒِﻴﺮاً ) ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء  ,آﻳﺔ (135

הוי המאמינים ,היו נוהגים בצדק והעידו בפני אלוהים ,ולו גם נגד
עצמכם או נגד ההורים וקרובי המשפחה  .גם העשיר וגם העני ,אלוהים
קרוב מכם אל שניהם .אל תנהו אחר משוגות הלב ,פן תיטו .אם תסלפו
או תימנעו מלהעיד ,הנה אלוהים מכיר את מעשיכם לפני ולפנים )סורת
הנשים ,פסוק (135

אשתו של סָאלֵם הגיעה לפגישה עם יועץ לענייני נישואים וביקשה ממנו שיעזור
לה בענייני המשפחה משום שיחסיה עם בעלה אינם טובים .אם יימשך המצב
כמות שהוא ,אמרה ליועץ ,עלולות להיווצר בעיות קשות .היא סיפרה על בעיות
הקשורות לילדים ואליה וגם על בעיות קשות מחוץ לבית .היועץ הקשיב ולאחר
מכן ביקש ממנה שתגיע לפגישה הטיפולית עם בעלה .הוא המליץ על טיפול זוגי
שעשוי להימשך כמה מפגשים .הוא גם הסביר לה שבעיות זוגיות כדאי לעתים
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קרובות לפתור במסגרת טיפול משפחתי ולא במסגרת של טיפול אישי או ייעוץ
אישי .האישה ביקשה מבעלה שיצטרף לטיפול אבל הוא סירב" .זה מה שחסר
לי" ,אמר לה והוסיף" ,דעי לך שמה שאת עושה לא טוב ולא מקובל עלי".
סָאלֵם החל להאשים את אשתו בכך שהיא מערבת גורמים חיצוניים ביחסים
ביניהם .כששמע היועץ את הדברים הוא אמר לאשתו של סָאלֵם לצטט לו את
פסוק  135מסורת הנשים" :הוי המאמינים ,היו נוהגים בצדק והעידו בפני
אלוהים ,ולו גם נגד עצמכם או נגד ההורים וקרובי המשפחה" .פסוק זה
מאפשר לנו לקבל אחריות ולבקר את עצמנו או בן משפחה" ,הסביר לה היועץ.
"אנחנו לא צריכים להתייאש" ,הוסיף" .עלינו להתמיד וללחוץ על בעלך מכל
מיני כיוונים עד שייאות לבוא לטיפול ולשפר את המצב בבית".
הסבר :אין זו בושה לקבל עזרה ייעוצית או טיפולית מאיש מקצוע בתחום
בריאות הנפש )פסיכולוג ,יועץ חינוכי ,עובד סוציאלי וכו'( .לכולנו יש קשיים
מכל מיני סוגים וההודאה בקשיים האלה והרצון לטפל בהם מעידים בדרך כלל
על בגרות נפשית .דווקא ההכחשה של הקשיים וההתעלמות מהם מעידות לעתים
קרובות על חולשה .קשיים רגשיים למיניהם דורשים ,כמו מחלות גופניות,
טיפול ולא הזנחה .ואולם לעתים קרובות אנשים מתביישים לקבל עזרה נפשית.
הם אומרים" ,מה ,אנחנו משוגעים שאנחנו צריכים טיפול נפשי?" האמת בדרך
כלל הפוכה .מי שמבקש עזרה נפשית הוא לעתים קרובות בריא יותר ממי
שמפחד לקבל עזרה .כך שפנייה אל יועץ בתחום בריאות הנפש יכולה דווקא
להעיד על בגרות ועל תעצומות נפש .וכעת מוטלת על היועץ משימה לא קלה:
להסביר את כל הדברים האלה לסָאלֵם ,שבכלל לא רוצה לבוא לטיפול .היועץ
צייד את האישה בפסוק מן הקוראן המדבר על חשיבותה של האחריות האישית
של כל אדם לעצמו .בטיפול אנו מעידים גם נגד עצמנו ובודקים את עצמנו וגם
את הזולת .אנו יכולים לקבל אחריות או להטיל אותה על בן משפחה ,הכול על
פי ההיגיון והאמת .על כן ,פסוק זה עשוי לעודד את הבעל לקבל אחריות ולבוא
לטיפול.
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 .3האם הסבר עדיף מעונש?
وَاﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﻛَﺬﱠﺑُﻮاْ ﺑِﺂﻳَﺎﺗِﻨَﺎ ﺳَﻨَﺴْﺘَﺪْرِﺟُﻬُﻢ ﻣﱢﻦْ ﺣَﻴْﺚُ ﻻَ ﻳَﻌْﻠَﻤُﻮنَ ) ﺳﻮرة اﻻﻋﺮاف ,
آﻳﺔ (182
מכחישי אותותינו — נתגנב אט אט אליהם בלא שידעו מאין )סורת
ממרום החומה ,פסוק (182

עבד ,הלומד בכיתה י"א ,הוא תלמיד חרוץ ומשקיע .יום אחד ,בשובו מבית–הספר
לאחר יום לימודים ארוך ,הריחה אמו ריח של עשן נודף מבגדיו .האם ביררה
את הנושא והתגלה לה שבנה נוהג לעשן עם חבריו לאחר תום הלימודים .בצר
לה פנתה האם אל מחנכת הכיתה .זו אמרה לה שהיא אכן יודעת שיש קבוצה של
תלמידים שנוהגים לעשן .אמו של עבד דרשה מן המחנכת לחשוף את זהותם של
המעשנים ולהעניש אותם .המחנכת סיפרה לאם שלה יש תוכניות אחרות .היא
מכינה לכיתה סרט על העישון ונזקיו" .פעם באמצעות סרט ופעם באמצעות
הרצאה ,שלב אחר שלב ,כך נרחיק אותם מן העישון" ,הסבירה לאם" .למשל,
הילדים האלה אוהבים ספורט והכנתי בעבורם גם סרט על נזקי העישון
לספורטאים" .האם עדיין לא השתכנעה מדרכה הלא מענישה של היועצת עד
שזו אמרה לה'" :מכחישי אותותינו — נתגנב אט אט אליהם בלא שידעו
מאין' .כך מלמדנו הקוראן" .אז השתכנעה האם.
הסבר :אכן ,עונשים הם בדרך כלל הבררה הפחות מוצלחת ומוטב להסביר.
הסיבה פשוטה .עונש ייתכן שיש בו נקמה והוא עלול ליצור תסכול והתנגדות.
עונש עלול לעורר פחד אצל הילד ואנו רוצים שהילד יבין כיצד עליו לנהוג ולא
שיתנהג נכון מתוך פחד מעונש .הסבר הולך פנימה ,הוא גורם לילד לחשוב
ומאפשר לו לאמץ את עקרונות דמות הסמכות )הורה ,מורה וכו'( לא מתוך פחד,
כי אם מתוך הערכה ואהבה .עונש אמנם מביא מיד שינוי בהתנהגות משום
שהילד מפחד אבל שינוי זה הוא בר–חלוף משום שבהיעדר האיום ישוב הילד
לסורו .לא כן הסבר .על כן ,יפה פעלה היועצת כשהחליטה שבמקום להעניש את
התלמידים היא תסביר להם יפה ,באמצעות פעילויות וסרטים ,את עובדות החיים
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ומה אנו יודעים היום על העישון ונזקיו .היא אף מצאה סימוכין בקוראן לצורך
להתאזר בסבלנות ולא לצפות לשינוי מידי.
 .4מה נאמר לילד שפגעו בו ואיננו רוצים שיחזיר?

وَاﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﺻَ ـﺒَ ـﺮُواْ اﺑْﺘِ ـﻐَــﺎء وَﺟْ ـﻪِ رَﺑﱢﻬِﻢْ وَأَﻗَــﺎﻣُــﻮاْ اﻟﺼﱠ ـﻼَةَ وَأَﻧﻔَ ـﻘُــﻮاْ ﻣِ ـﻤﱠــﺎ
رَزَﻗْﻨَﺎﻫُﻢْ ﺳِـﺮّاً وَﻋَـﻼَﻧِﻴَـﺔً وَﻳَﺪْرَؤُونَ ﺑِﺎﳊَْـﺴَﻨَﺔِ اﻟﺴﱠـﻴﱢـﺌَـﺔَ أُوْﻟَﺌِﻚَ ﻟَﻬُﻢْ ﻋُـﻘْـﺒَﻰ
اﻟﺪﱠارِ ) ﺳﻮرة اﻟﺮﻋﺪ  ,آﻳﺔ (22

והעומדים בעוז רוח בבקשם לחלות את פני ריבונם ,והמקיימים את
התפילה והמוציאים ממון בסתר ובגלוי מאשר פרנסנו אותם ,והמשיבים
טובה תחת רעה .לכל אלה שכר הנחלה )סורת הרעם ,פסוק (22
ילדה אחת סיפרה לאמה שחברתה לכיתה הכתה אותה .האם הציעה לבתה שלא
להחזיר לה ולראות אם היא תעשה זאת שוב .אם תחזור על מעשיה כדאי לפנות
אל מחנכת הכיתה .לאחר כמה ימים ביקשה החברה המכה מחברתה שתעזור לה
בשיעורי הבית שהיא מתקשה בהם .שוב פנתה הילדה אל אמה ושאלה אם עליה
לעזור לחברתה לאחר שהכתה אותה קודם לכן .ואז פתחה האם את ספר הקוראן
בסורת הרעם ,פסוק  ,22והקריאה לבתה" :והעומדים בעוז רוח בבקשם לחלות
את פני ריבונם ,והמקיימים את התפילה והמוציאים ממון בסתר ובגלוי
מאשר פרנסנו אותם ,והמשיבים טובה תחת רעה .לכל אלה שכר הנחלה".
"אני מתכוונת בעיקר להמלצת הקוראן להשיב טובה תחת רעה" ,הסבירה לבתה.
ואכן ,הילדה הסבירה לחברתה את חומר הלימוד ומאז הן נעשו חברות ולא
הזכירו כלל את אירוע ההכאה" .הכול בזכות הקוראן" ,אמרה הילדה לאמה ימים
רבים לאחר מכן.
הסבר :ילדים רבים וילדים משלימים וכדאי שהורים רבים יזכרו זאת .למבוגרים
יש לעתים קרובות זיכרון "טוב מדי" שאינו מתאים לילדיהם .הם מזכירים להם
שהילד ההוא התנהג אליהם לא יפה לכן כעת ,כשהוא זקוק לעזרה ,זוהי שעת
הכושר לנקום בו .אבל הקוראן מצווה עלינו ,במקרים רבים ,שלא לערוך
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"חשבונות" כאלה וממליץ לנו להשיב טובה תחת רעה .מובן שיש הרבה חוכמת
חיים בהמלצה הזאת ,משום שאם הפרט מתגבר על יצר הנקמה הרי יש סיכוי
שיתפתחו קשרים חדשים וטובים ,ואילו הנקמה היא מעגלית ולעולם חוזרת.
האדם הפגוע ירצה לנקום את נקמתו וכך לא יהיה לדבר סוף .על כן" ,טובה
תחת רעה" יכולה לפרוץ את המעגל הסגור הזה במקרים רבים.
 .5כיצד נפיח תקווה בילד שהורה מתעלל בו?

وَﻻَ ﺗَﺤْ ـﺴَ ـﺒَﻦﱠ اﻟﻠّـﻪَ ﻏَــﺎﻓِ ـﻼً ﻋَ ـﻤﱠـﺎ ﻳَـﻌْ ـﻤَﻞُ اﻟﻈﱠﺎﳌُِﻮنَ إِﻧﱠـﻤَــﺎ ﻳُﺆَﺧﱢ ـﺮُﻫُﻢْ ﻟِﻴَ ـﻮْمٍ
ﺗَﺸْﺨَﺺُ ﻓِﻴﻪِ اﻷَﺑْﺼَﺎرُ ) ﺳﻮرة اﺑﺮاﻫﻴﻢ  ,آﻳﺔ (42

אל תחשוב כי אלוהים יסיח דעתו ממעשי בני העוולה .הוא רק דוחה
את דינם עד היום אשר בו יקפא המבט )סורת אברהם ,פסוק (42
שירין ,תלמידת כיתה י"א ,פנתה אל יועצת בית–הספר וביקשה להיפגש אִתה
בעניין מאוד אישי.
יועצת :אני כאן כדי לעזור לך ,את יכולה לבקש מה שאת רוצה ,אני אעשה כפי
יכולתי.
שירין :הבעיה קשה מאוד ואני לא יודעת מאיפה להתחיל .אף פעם לא דיברתי
על זה עם אף אחד ...אני לא רוצה שאף אחד ידע על זה...
יועצת :אני לא יכולה להבטיח לך שלא אספר לאיש ,משום שלעתים כדי לדאוג
לך עלי לשתף את הצוות החינוכי בעניינים מסוימים .אבל אני מבטיחה
שאודיע לך על כל צעד שאני עומדת לעשות וקודם לכן אתייעץ אתך.
ואני שמחה שהחלטת לבוא ולשוחח אתי.
שירין :האמת היא שיש לי בעיה גדולה בבית .אני לא יודעת מה להגיד ,אני
חיה בגיהינום אמתי ,ואני לא יודעת מה לעשות) ...מתחילה לבכות.
היועצת נותנת לה כוס מים .שירין נושמת עמוק וממשיכה( אמא שלי
נפטרה לפני כארבע שנים .חייתי שנה שלמה עם אבא .היה לו קשה
מאוד לטפל בי ולסדר את הבית ולעבוד כל היום .לפני שנה הוא החליט
להתחתן ...הוא הכיר בחורה ובחר בה לשותפה ולאם .הביא אותה
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הביתה כדי שתכיר אותי .היא הייתה כל כך נחמדה ,חיבקה אותי...
וממש הרגשתי שהאהבה עוד תשכון בבית הזה ותשוב אלי דמות האם
שאיבדתי ...אבל זה לא קרה .שמחתי לא האריכה ימים ,היא התעופפה
מהחלון בעקבות אמא ...ימים ספורים אחרי החתונה גיליתי שהכנסנו
לבית שלנו מכשפה .כשאבא נוכח היא הכי נחמדה בעולם .בהיעדרו,
אני רק מקבלת צעקות ונזיפות ...תמיד כועסת עלי ...אני עושה הכול
כדי לשמור על אווירה שקטה בבית .עוזרת לה  ,מסדרת את החדר שלי,
וזה כאילו רק מרגיז אותה יותר .אני לא רוצה לערב את אבא בעניין
משום שאני רואה שהוא מאושר אִתה והיא מתייחסת אליו יפה .כמה
פעמים כבר רציתי לעזוב את הבית אבל חשבתי על אבא ולא יכולתי
לעשות לו את זה .פניתי אליה ואמרתי לה שאני רוצה שהיחסים בינינו
יהיו טובים ושנחיה כמו חברות .היא אמרה לי שאני רק מציקה לה ולא
נותנת לה לחיות בשקט ובחופשיות ...עכשיו אני תמיד מסתגרת בחדרי
או יוצאת לחברות וימים רבים אני מבלה אצל סבתא כדי לתת לה את
החופש הזה .אבל כל זה לא עוזר ,כשאני חוזרת הביתה היא רק מראה
לי כמה היא יכולה להיות רעה וקשוחה.
היועצת הציעה לשירין לשוחח עם אביה אבל שירין התעקשה שהיא לא
רוצה לספר לו או לקרובי משפחה אחרים" .אין פתרון ודבר לא ישנה את
האישה הזאת" ,היא אומרת" .אני רק רוצה שלפחות אבא יהיה מאושר ויחיה
חיים שקטים ,אפילו אם זה על חשבוני".
היועצת חשה שאין בידה להציע פתרון אחר לשירין זולת הניסיון לשוחח עם
אביה ואמה החורגת .על כן ,שוחחה אִתה על כך שהיא כבר בחורה גדולה ועוד
מעט תצא מבית הוריה אל חיים משלה .ואז תחליט עם מי לחיות ותעצב את
חייה כראות עיניה" .את צריכה להיות סבלנית" ,הסבירה היועצת לשירין" ,עד
שיגיע הזמן שבו תהיי מאושרת ותחיי בשקט ובאושר .והאישה הזאת ,יבוא יום
ואביך יגלה מי היא והיא תבוא על עונשה ,זה שהביאה על עצמה במו ידיה".
היועצת פתחה את ספר הקוראן המונח על שולחנה בסורת אברהם והקריאה
לשירין מתוכו את פסוק " :42אל תחשוב כי אלוהים יסיח דעתו ממעשי בני
העוולה .הוא רק דוחה את דינם עד היום אשר בו יקפא המבט".
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הסבר :ילדים רבים שהוריהם או בני משפחתם או חבריהם מתעללים בהם יש
להם תקווה אחת בלב :שיגדלו כבר ויצאו מסמכותם של אלה שמתעללים בהם.
רק לעתים רחוקות ורק במקרים קיצוניים מחליטה המדינה להוציא את הילד
מחזקת הוריו ולהעבירו למשפחה אחרת או מעון אחר .ברוב המקרים סובלים
ילדים רבים בשקט במשך שנות ילדות ארוכות וקשות ותקוותם היחידה היא
שיגדלו ויצאו מן הבית .מה יכולה מחנכת או יועצת לומר לילד או לילדה כמו
שירין? הרי הם לא יכולים לשנות את גורלם ובמקרים רבים הם גם לא יכולים
להשפיע על הוריהם שישנו את יחסם כלפיהם .מובן שכדאי וחייבים לנסות
ולדבר עם הגורם המתעלל .ואכן ,חבל שהיועצת נכנעה כל כך מהר .מוטב היה
אילו הזמינה את האב והאם החורגת לשיחה .במקרים של אלימות פיזית או
התעללות מינית חובה לשתף בכך את המשטרה .אבל עדיין ברוב המקרים
השפעת השיחה על ההורים תהיה קטנה והם ימשיכו ביחסם הפוגע כלפי ילדם.
במקרים רבים אלה בא לעזרתנו הקוראן ומפיח תקווה בילד המסכן ונותן לו את
הכוח לעמוד במסע הייסורים עד שיגדל ויצא מחזקת הוריו.
 .6כיצד נעודד את האדם להתאפק?

وَﻟَﻘَﺪْ ﻧَﻌْﻠَﻢُ أَﻧﱠﻚَ ﻳَﻀِﻴﻖُ ﺻَﺪْرُكَ ﺑِﻤَﺎ ﻳَﻘُﻮﻟُﻮنَ * ﻓَﺴَﺒﱢﺢْ ﺑِﺤَﻤْﺪِ رَﺑﱢﻚَ وَﻛُﻦ
ﻣﱢﻦَ اﻟﺴﱠﺎﺟِﺪِﻳﻦَ ) ﺳﻮرة اﳊﺠﺮ  ,آﻳﺔ (98-97

יודעים אנו כי לבך יתחמץ בשל כל אשר יאמרו .חרף זאת ,שבח
והלל את ריבונך והיה במשתחווים )סורת אלחג'ר ,פסוקים (98-97
סמיר ,מורה למתמטיקה בבית–ספר תיכון ,נחשב למורה שעושה הכול למען
התלמידים .הוא עובר בין תלמידיו ואינו משאיר ילד אחד שלא מבין .יום אחד,
כשנכנס לכיתה לאחר מבחן הבגרות ,החלה מהומה .התלמידים טענו שמבחן
הבגרות היה קשה מאוד והוא אשם בכך.
סמיר התרגז וביקש מכולם שישבו במקומם .ואז התפרץ לפניו אחד התלמידים,
צעק והשתמש במילים שאינן מקובלות .סמיר התעצבן אבל משום שהוא כל כך
אוהב את תלמידיו לא הוציא מילה ורק השיב להם" ,תודה על היחס" ,ויצא מן
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הכיתה .תלמידיו של סמיר ,שמעריצים אותו ,רדפו אחריו והתנצלו לפניו על מה
שאמר לו חברם לספסל הלימודים .סמיר לא הגיב.
ואז קם אחמד ,אחד הילדים המחונכים בכיתה שתמיד קורא בקוראן ,פנה אל
סמיר ואמר לו" :נכון שדיברו אליך בצורה מאוד מרגיזה .אבל אני רוצה לומר
לך משהו ואני מבקש שתזכור אותו היטב ,משום שאלוהים יודע שאתה נותן
מכל הלב .תמיד יהיו אנשים שיגידו מילים שאינן במקומן .ברגעים כאלה תזכור
את מה שנכתב בסורת אלחג'ר ,פסוקים ' :98-97יודעים אנו כי לבך יתחמץ
בשל כל אשר יאמרו .חרף זאת ,שבח והלל את ריבונך והיה במשתחווים'".
ואז חיבק סמיר את אחמד ואמר לו" :אחמד ,אתה באמת ילד נבון".
הסבר :לכל אחד מאתנו קורים מקרים רבים בחייו שאנשים אומרים עליו דברים
פוגעים ולא נכונים שהוא אינו ראוי להם .כך קרה לסמיר .וכי הוא אחראי
למבחני הבגרות שנכתבים על ידי משרד החינוך? התלמידים התנצלו לפניו אבל
לסמיר היה קשה להתאושש מן הפגיעה .מה שעזר לסמיר לקבל את בקשת
הסליחה של התלמידים ולהתגבר על כעסו היה הפסוק מן הקוראן המספר
שהנביא היה בזמנו במצב דומה למצבו של סמיר ואלוהים ציווה עליו להתאפק
ולהמשיך בדרך הישר .איפוק זה אינו קל ואינו מובן מאליו .לעתים הוא קשה
מאוד ,אולם יכולת האיפוק חשובה לאדם ביותר .שאם לא כן ,כל אחד יוכל
להכעיס אותו ולהפעיל אותו ולגרום לו לעשות דברים שאינו רוצה .כך השיב
אחמד התלמיד לסמיר ,המורה שלו ,את עצמאותו .עכשיו סמיר שוב אדון
לעצמו .לא כעסיו שלו ולא מילותיו של תלמידיו לא ישלטו בו עוד .ואכן,
הקוראן מעודד את האדם לגלות עצמאות ,איפוק ושליטה עצמית.
 .7האם השתתפות בתהליך הגדילה חשובה מהציון הסופי?

وَﻣَﺎ أَﻫْﻠَﻜْﻨَﺎ ﻣِﻦ ﻗَﺮْﻳَﺔٍ إِﻻﱠ ﻟَﻬَﺎ

ﻣُﻨﺬِرُونَ ) ﺳﻮرة اﻟﺸﻌﺮاء  ,آﻳﺔ (208

מעולם לא השמדנו עיר בלא ששלחנו מזהירים )סורת המשוררים ,פסוק
(208

סָאלֵם ,תלמיד כיתה י' ,נכנס אל חדר היועצת כשהוא כועס ומלא טענות כלפי
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המורים .היועצת הרגיעה אותו וביקשה ממנו שיספר לה מה קרה" .הם לא
מזהירים את התלמידים .הם מחכים שנטעה וניפול ואז הם מזהירים אותנו",
אמר לה .היועצת שאלה את סָאלֵם מה קרה לו עצמו .ואז סיפר לה סָאלֵם
שבאחד השיעורים הנקרא "כישורי חיים" ,שיעור הבנוי כסדנה ,הוא לא נהג
להשתתף אלא העדיף להקשיב לדברי חבריו" .בסוף השנה אמרה לי המורה
שהציון שלי לא יהיה טוב משום שלא הרביתי להשתתף .שאלתי אותה מדוע לא
הזהירה אותי במשך השנה והיא רק השיבה שעכשיו היא לא יכולה לעזור לי".
היועצת הבטיחה לסָאלֵם שתשוחח עם המורה.
היועצת הזמינה את המורה וסיפרה לה מה שאמר התלמיד .היא פתחה את
ספר הקוראן והקריאה לה מתוכו את פסוק  208מסורת המשוררים" ,מעולם לא
השמדנו עיר בלא ששלחנו מזהירים"" .היה עלייך להעיר לסָאלֵם ולהזהיר
אותו כדי שישתפר" ,אמרה לה .המורה הודתה ליועצת על הדרכתה ועל כך
שלימדה אותה דבר חשוב כל כך.
הסבר :אכן ,הערה זו של היועצת חשובה מאוד לכל הורה ומורה .לא במקרה
נהוג בבתי–ספר לערוך אספות הורים כמה פעמים בשנה כדי לדווח להורים על
מצבו של ילדם .משוב זה הוא חיוני לכל ילד כדי שידע את מצבו ויוכל להשתפר
ולא יופתע בסוף השנה .הורה או מורה שאינם נותנים מפעם לפעם משוב לילד
אינם ממלאים את תפקידם .תהליך הגדילה שאותו אנו כהורים וכמורים רוצים
לעודד אינו בנוי מתוצאה אחת בסוף השנה בדמות ציון אלא מתהליך רציף
ומתמשך של גדילה שבו מתנהל דיאלוג קבוע בין הילד לדמות הסמכות .עלינו
כהורים וכמורים להיות נוכחים בעולמו של הילד לא רק כשופטים ומבקרים,
אלא בעיקר כתומכים וכמעודדים בכל יום ובכל שעה .על כן ,יפה נהגה היועצת
שהעבירה מסר חשוב זה בעזרת פסוק מן הקוראן.
 .8מה נאמר לנערה שמורתה מעליבה אותה?

وَوَﺻﱠ ـﻴْﻨَﺎ اﻹِْﻧﺴَــﺎنَ ﺑِﻮَاﻟِﺪَﻳْـﻪِ ﺣَـﻤَـﻠَﺘْـﻪُ أُﻣﱡ ـﻪُ وَﻫْﻨـﺎً ﻋَﻠَﻰ وَﻫْﻦٍ وَﻓِ ـﺼَــﺎﻟُﻪُ ﻓِﻲ
ﻋَــﺎﻣَ ـﻴْﻦِ أَنِ اﺷْﻜُﺮْ ﻟِﻲ وَﻟِـﻮَاﻟِﺪَﻳْﻚَ إِﻟَﻲﱠ اﳌَْﺼِ ـﻴ ـﺮُ * وَإِن ﺟَــﺎﻫَﺪَاكَ ﻋَﻠﻰ أَن
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ﺗُﺸْـﺮِكَ ﺑِﻲ ﻣَـﺎ ﻟَـﻴْﺲَ ﻟَﻚَ ﺑِﻪِ ﻋِﻠْﻢٌ ﻓَﻠَﺎ ﺗُﻄِـﻌْـﻬُـﻤَـﺎ وَﺻَـﺎﺣِـﺒْـﻬُـﻤَــﺎ ﻓِﻲ اﻟﺪﱡﻧْﻴَـﺎ
ﻣَـﻌْ ـﺮُوﻓـﺎً وَاﺗﱠﺒِﻊْ ﺳَ ـﺒِـﻴﻞَ ﻣَﻦْ أَﻧَﺎبَ إِﻟَﻲﱠ ﺛُﻢﱠ ِإﻟَـﻲﱠ ﻣَـﺮْﺟِـﻌُﻜُـﻢْ ﻓَـﺄُﻧَﺒﱢـﺌُﻜُـﻢ ﺑِﻤَـﺎ
ﻛُﻨﺘُﻢْ ﺗَﻌْﻤَﻠُﻮنَ ) ﺳﻮرة ﻟﻘﻤﺎن  ,آﻳﺔ (15-14

ציווינו על האדם לכבד את הוריו .אמו נשאה אותו ברחמה בעמל
ויגע ,וחלפו שנתיים עד גמילתו — .הודה לי ולהוריך ,הן סוף כולם
לשוב אלי .ואם ידחקו בך שניהם לצרף לי שותפים אשר אינך יודע
עליהם דבר ,אל תישמע להם כי אם לווה אותם בעולם הזה בדרך
ארץ ,ונהג כדרך החוזר אלי בתשובה .לבסוף תוחזרו אלי ,ואז אודיעכם
את אשר עשיתם )סורת לוקמאן ,פסוקים (15-14
נִהָאיָה שונאת את שיעורי הספורט לא משום שהיא שמנה וקשה לה לעשות
תרגילים אלא מפני שהמורה פָאתֵן עוקצת אותה כל הזמן" .את לא חייבת לקפוץ
כל כך חזק" ,היא אומרת לה" .התרגיל הזה לא מתאים לך ,אל תעשי אותו",
היא ממשיכה .אבל השבוע היא ממש הגזימה כשאמרה לנִהָאיָה שהתרגיל הזה
לא מיועד לדובים.
נִהָאיָה נפגעה מאוד והחלה לדבר בגנות המורה ולומר דברים כמו" ,מורה עם
פה מלוכלך"" ,מורה שלא עושה כלום בשיעור" ועוד .המורה התלוננה באוזני
המחנכת וזו הזמינה את נִהָאיָה לשיחה ושאלה אותה מדוע היא נוהגת כך במורה
לספורט.
נִהָאיָה :היא לא מדברת אלי יפה .היא פוגעת ומעליבה.
מחנכת :אז מדוע שלא תיגשי אליה בסוף השיעור ותאמרי לה?
נִהָאיָה :אני לא אגיד לה .אני אחזיר לה באותו מטבע.
מחנכת :אני מבטיחה לך שאשוחח עם המורה לספורט על כך שהיא פוגעת בך
בשיעור .אני בטוחה שלאחר שאשוחח אִתה היא תפסיק.
נִהָאיָה :ברגע שהיא תפסיק גם אני אפסיק.
מחנכת :אני רוצה שאת תפסיקי בלי קשר אליה .לשם כך אקריא לך פסוק מן
הקוראן שמלמד אותנו להתייחס לדמויות סמכות כהורים ומורים בכבוד
גם כשהם אינם צודקים.
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המחנכת פתחה את סורת לוקמאן והקריאה לנִהָאיָה את פסוקים :15-14
"ציווינו על האדם לכבד את הוריו .אמו נשאה אותו ברחמה בעמל ויגע,
וחלפו שנתיים עד גמילתו — .הודה לי ולהוריך ,הן סוף כולם לשוב אלי.
ואם ידחקו בך שניהם לצרף לי שותפים אשר אינך יודע עליהם דבר ,אל
תישמע להם כי אם לווה אותם בעולם הזה בדרך ארץ ,ונהג כדרך החוזר
אלי בתשובה .לבסוף תוחזרו אלי ,ואז אודיעכם את אשר עשיתם".
מחנכת :שני הפסוקים האלה אמנם מדברים על הצורך לנהוג בכבוד בהורים גם
כשאינם צודקים אך למורים תפקיד חינוכי כהורים ועל כן בחרתי
להקריא לך פסוק זה.
הסבר :איש מאתנו לא היה רוצה להיות במקום נִהָאיָה .אכן ,יש מורים שפוגעים
בתלמידים ומעליבים אותם ואין הם ראויים להיות מורים .יפה נהגה נִהָאיָה שלא
ויתרה למורה והגנה על עצמה .אם היא לא תגן על עצמה מי יעשה זאת
במקומה? ואולם צודקת גם המחנכת באומרה שאם היא המחנכת תדבר עם
המורה לספורט ונִהָאיָה תפסיק להחזיר לה היחסים ביניהן עשויים להשתפר.
והנה בא הקוראן ומלמד אותנו את הדבר החשוב מכול .כיצד להתייחס לדמויות
סמכות המנסות להוביל אותנו בדרך לא נכונה או כאלה הפוגעות בנו .לא ללכת
בדרכן אולם לנהוג בהן בכבוד ,מלמד אותנו הקוראן .לא קל לנִהָאיָה לנהוג
בכבוד במורה שפוגעת בה אולם אין ספק שדרכו של הקוראן היא הדרך הנכונה
שתוביל לתוצאות הרצויות ,משום שנִהָאיָה לא הלכה בדרכה של המורה ולא
השיבה לה באותו מטבע.
 .9מה נאמר לבחור או לבחורה שבן זוגם עזב אותם?

ﻳَﺎ ﺑُﻨَـﻲﱠ أَﻗِﻢِ اﻟﺼﱠﻠَﺎةَ وَأْﻣُـ ـﺮْ ﺑِﺎﳌَْﻌْ ـﺮُوفِ وَاﻧْﻪَ ﻋَـﻦِ اﳌُْﻨﻜَﺮِ وَاﺻْ ـﺒِ ـﺮْ ﻋَـﻠَﻰ ﻣَــﺎ
أَﺻَﺎﺑَﻚَ إِنﱠ ذَﻟِﻚَ ﻣِﻦْ ﻋَﺰْمِ اﻷُْﻣُﻮرِ ) ﺳﻮرة ﻟﻘﻤﺎن  ,آﻳﺔ (17

בני ,קיים את התפילה וצווה לנהוג בדרך ארץ ואסור את המגונה,
ושא כל פגע בעוז רוח .זו הנחישות הראויה )סורת לוקמאן ,פסוק (17
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בישיבת המורים האחרונה עלה שמו של עלי ,תלמיד כיתה י' .המורים הסכימו
שהתנהגותו השתנתה מן הקצה אל הקצה .הוא לא בא אל בית–הספר וכשהוא בא
הוא מאחר .לא מכין שיעורים וציוניו ירדו במידה ניכרת" .משהו מוזר בהתנהגותו",
סיפר אחד המורים" ,הוא מרחף ולא מרוכז"" .משהו בטח מפריע לו" ,אמר
מורה אחר .הוחלט שהיועצת תנסה לברר מה עובר עליו.
למחרת הזמינה היועצת את הוריו של עלי לשיחה ארוכה ושאלה אותם
שאלות רבות עליו .הם סיפרו שהוא חוזר בשעות מאוחרות מאוד בלילה ובבוקר
הוא מסרב להתעורר וממשיך לישון עד הצהריים .בבדיקה נוספת התברר שעלי
וחבריו משתמשים בסמים.
היועצת הזמינה את עלי לשיחה ,והוא סיפר לה שחברתו עזבה אותו והוא
משתמש בסמים מתוך רצון לשכוח אותה.
"אלוהים מצווה עלינו להתרחק מכל הדברים הרעים ,וסמים הם כמובן אחד
מהם" ,הסבירה היועצת לעלי" .ואם קורה לנו משהו קשה אלוהים מצווה עלינו
להיות סבלניים משום שסבלנות הוא המעשה שאלוהים מכבד יותר מכול".
היועצת פתחה את ספר הקוראן בסורת לוקמאן והקריאה לעלי את פסוק :17
"בני ,קיים את התפילה וצווה לנהוג בדרך ארץ ואסור את המגונה ,ושא כל
פגע בעוז רוח .זו הנחישות הראויה"  .עכשיו היה ברור לעלי למה אלוהים
מצפה ממנו.
הסבר :גיל הנעורים אינו גיל קל והוא כרוך בסערות נפש רבות .נער או נערה
שבן זוגם עזב אותם שוקעים לעתים קרובות בדיכאון .במקרים קיצוניים הדבר
יכול להוביל לניסיון אובדני .במקרים קלים ייתכן היעדר תפקוד זמני .במקרה
של עלי הדבר הוביל לשימוש בסמים כדי לברוח מן המציאות הכואבת .במצבים
אלה הנער או הנערה זקוקים למישהו מבוגר שירגיע אותם וייתן להם פרספקטיבה
של זמן .מישהו שיאמר להם שעם הזמן הכאב ישכך ,שהם עשויים למצוא בן זוג
אחר וכדומה .אחד הציוויים החזקים החוזרים בקוראן שוב ושוב הוא הצורך של
האדם להיות סבלני .על כן ,יפה נהגה היועצת שהדגישה היבט זה בעזרת שימוש
בפסוק המתאים מן הקוראן .מובן ששימוש בסמים מכל סוג שהוא הוא אסור
ונחשב לחלק מן המעשים המגונים האסורים עלינו בקוראן.

390

פרק ח :הסבלנות ,הצניעות והצורך להכיר במגבלות

 .10מה נאמר למי שהוריו אינם מתירים לו ללמוד את מה שהוא רוצה?

ﻳَﺎ ﺣَـﺴْـﺮَةً ﻋَﻠَﻰ اﻟْﻌِـﺒَـﺎدِ ﻣَـﺎ ﻳَﺄْﺗِﻴـﻬِﻢ ﻣﱢﻦ رﱠﺳُـﻮلٍ إِﻻﱠ ﻛَـﺎﻧُﻮا ﺑِﻪِ ﻳَﺴْـﺘَـﻬْـﺰِﺋُﻮن
) ﺳﻮرة ﻳﺲ  ,آﻳﺔ (30

הוי מה חבל על הברואים :לא בא אליהם כל שליח בלא שהלעיגו
עליו )סורת י.ס ,.פסוק (30
מוחמד ,הלומד בכיתה י' ,הוא תלמיד חרוץ .שנת הלימודים עומדת לפני סיומה,
והתלמידים מתבקשים לבחור מגמות לשנה הבאה .הוריו של מוחמד לוחצים
עליו ומנסים לשכנע אותו להירשם למגמה הראלית .מוחמד הוא תלמיד מצטיין
בכל המקצועות ,אבל הוא מעדיף את הכיוון ההומני .הוא רוצה להתמחות
בשפות ,ואהבתו הגדולה היא ציור ופיסול .הוריו שבים ואומרים לו שאלה
מקצועות טפלים ועליו לזנוח אותם ולחשוב על העתיד המזהיר הצפוי לו בתחום
הרפואה או ההנדסה.
המחנך שוחח עם מוחמד והבין את מצוקתו ורצה לעזור לו .הוא פתח את
ספר הקוראן בסורת י.ס ,.פסוק  ,30והקריא למוחמד" :הוי מה חבל על
הברואים :לא בא אליהם כל שליח בלא שהלעיגו עליו" .מוחמד הבין מיד את
כוונתו של המחנך" .תודה על העידוד" ,אמר לו" .גם השליחים סבלו מאוד
כשזלזלו בהם" ,אמר המחנך" .עליך להתאמץ ולנסות לשכנע את הוריך ,כמו
שעשו השליחים .ואם הם לא יסכימו אסור לך לוותר על כישרונותיך .עליך
להמשיך ולפתחם בזמן שתלמד רפואה או הנדסה .עליך להיות סבלני כמו שהיו
השליחים".
הסבר :בעייתו של מוחמד מוכרת במשפחות רבות .ההורים רוצים שהבן או הבת
ילמדו מקצוע שנראה להם מתאים יותר או משתלם יותר כלכלית .הילד חושב
אחרת ובעיקר הוא אוהב מקצוע אחר שאינו מקובל על הוריו .בחירת מקצוע
דומה לבחירת בן זוג או בת זוג .בחברה המודרנית המערבית מקובל שהבחור או
הבחורה עושים את הבחירות האלה ובחברה מסורתית–קולקטיבית מקובל
שהחלטות אלה הן החלטות משפחתיות משום שההנחה היא שהפרט אינו עצמאי
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אלא חלק ממשפחה .יפה נהג המחנך שעודד את מוחמד לעמוד על שלו בעזרת
הפסוק מן הקוראן כשהשווה אותו לשליחים ,ואף נתן לו תקווה להמשך וייעץ
לו שאם לא יצליח לשכנע את הוריו ינסה לממש את כישרונו בתחומים ההומניים
לצד לימודיו הראליים.
 .11מה נאמר לילד מן החינוך המיוחד שמתקדם לאטו בלימודיו?

ﻗُﻞْ ﻳَﺎ ﻋِ ـﺒَــﺎدِ اﻟﱠﺬِﻳـﻦَ آﻣَﻨُﻮا اﺗﱠﻘُــﻮا رَﺑﱠﻜُﻢْ ﻟِـﻠﱠﺬِﻳﻦَ أَﺣْ ـﺴَﻨُﻮا ﻓِـﻲ ﻫَﺬِهِ اﻟﺪﱡﻧْﻴَــﺎ
ﺣَﺴَﻨَـﺔٌ وَأَرْضُ اﻟﻠﱠﻪِ وَاﺳِﻌَـﺔٌ إِﻧﱠﻤَﺎ ﻳُﻮَﻓﱠﻰ اﻟﺼﱠـﺎﺑِﺮُونَ أَﺟْﺮَﻫُﻢ ﺑِﻐَـﻴْﺮِ ﺣِـﺴَﺎبٍ
) ﺳﻮرة اﻟﺰﻣﺮ  ,آﻳﺔ (10

אמור ,הוי עבדי המאמינים ,היו יראים את ריבונכם! לעושי הטוב
בעולם הזה תשולם טובה .ארצו של אלוהים רחבת ידיים היא .לעזי
הרוח ישולם שכרם במלואו ובלא חשבון )סורת החבורות ,פסוק (10
אחמד ,תלמיד כיתה ו' ,לומד בכיתה לחינוך מיוחד משום שאובחן כדיסלקטי.
בכיתה הזאת הוא מקבל שעות תגבור .הוא ילד אחראי שקיבל על עצמו לעשות
ככל יכולתו כדי להתגבר על מגבלותיו .לאחרונה פנתה המחנכת שלו אל היועצת
וסיפרה לה שמצב רוחו של אחמד ירוד עקב תחושות אכזבה ותסכול מקצב
התקדמותו האטי .היועצת הציעה למחנכת להקריא לאחמד את פסוק  10מסורת
החבורות" :אמור ,הוי עבדי המאמינים ,היו יראים את ריבונכם! לעושי הטוב
בעולם הזה תשולם טובה .ארצו של אלוהים רחבת ידיים היא .לעזי הרוח
ישולם שכרם במלואו ובלא חשבון" .המחנכת הסבירה לאחמד שגם מי שמתקדם
לאט אין זה אומר שבעתיד לא ישיג הישגים נכבדים משל חבריו ,שכעת
מתקדמים מהר .לאחר מכן הקריאה לאחמד את הפסוק שהציעה לה היועצת
והסבירה לו שעליו להתאזר בסבלנות משום שאלוהים הבטיח גמול לעושי הטוב
שהנם סבלניים.
הסבר :פסוק נפלא זה מן הקוראן מתאים לילדים רבים בעלי מוגבלויות למיניהן.
הוא מפיח בהם תקווה שיש שכר לעמלם .ואכן ,אנו יודעים שיש גם יש .התקווה
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היא יסוד קיומנו .לכל אדם יש תוכניות לעתיד והוא מצפה למשהו טוב שיקרה
לו אי שם בהמשך חייו .ללא תקווה קשה לחיות ,והעתיד מושך את כולנו אליו
קדימה מתוך רצון להתקדם ולהשתפר .והנה שוקע אחמד בדכדוך משום שיש לו
תחושה שהוא תמיד יפגר אחר חבריו ,שתמיד יהיה פחות טוב מהם ,שאין לו
סיכוי לעומתם .ראשית ,אנו יודעים שאם קשה לאחמד בצעירותו אין זה אומר
דבר לגבי העתיד .קיימות דוגמאות רבות של ילדים שהתקשו בילדותם ולאחר
מכן פרחו והגיעו להישגים נכבדים בבגרותם .כמו כן ,תחושת ההצלחה והכישלון
היא אישית במידה רבה ואנשים מגשימים את השאיפות שהם קבעו לעצמם כך
שלא כל דבר הוא בר השוואה בכלל .יפה נהגה היועצת שלימדה את המחנכת
כיצד להפיח תקווה בילדים בעזרת הקוראן.
 .12כיצד נעודד את האדם להיות סבלני?

ﻓَﻠَﺎ ﻳَﺤْﺰُﻧﻚَ ﻗَﻮْﻟُﻬُﻢْ إِﻧﱠﺎ ﻧَﻌْﻠَﻢُ ﻣَﺎ ﻳُﺴِﺮﱡونَ

وَﻣَﺎ ﻳُﻌْﻠِﻨُﻮنَ ) ﺳﻮرة ﻳﺲ  ,آﻳﺔ (76

אל יעציבוך דבריהם .אנו יודעים את אשר יעלימו ואת אשר יגלו
)סורת י.ס ,.פסוק (76

אמינה ,בת שלושים וחמש ,היא אם לשלושה ילדים :אחמד בן החמש–עשרה,
מחמוד בן השתים–עשרה ומוחמד בן השמונה .כשהייתה בת עשרים ושמונה
התאלמנה לאחר שבעלה ,אמין ,נהרג בתאונת דרכים כששב הביתה מעבודתו.
בקושי הסתיימו שלושת ימי האבל ומשפחתו של הבעל ומשפחתה של האישה
החלו להפעיל תחבולות ותכסיסים שעוררו באמינה ובשלושת בניה תחושה שהם
נמצאים בין הפטיש והסדן.
הוריה של אמינה ניסו לשכנע את בתם לעזוב את ילדיה ,לשוב אל ביתם
ולהתחתן עם בן דוד של אביה .הוריו של אמין נלחמו כדי למנוע מכלתם
האלמנה לעזוב את הבית ולנטוש את הילדים.
במרוצת הימים התעצם הסכסוך בין שתי המשפחות והפך לסדרה של עלבונות
ועינויים מילוליים ופיזיים לאמינה וילדיה .במלחמה זו הכול היה כשר ,גם הפצת
שמועות רעות וסיפורים כוזבים על אמינה כדי להכניע אותה.
אחמד ,מחמוד ומוחמד הם היום שלושה נערים שרק עתה התחילו להבין את
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החיים .ואולם החינוך הטוב שקיבלו מאמם ,למרות כל הקשיים ,פיתח אצלם
הבנה ועמידות .באחד הערבים ,כשארבעתם אכלו ארוחת ערב יחד ,סיכמה
אמינה את הארוחה בפסוק" :אל יעציבוך דבריהם .אנו יודעים את אשר
יעלימו ואת אשר יגלו".
הסבר :עצב הוא כוח ,לעתים כוח גדול ,משום שאם אנו מגיבים לשמועות
ולרכילויות ולמעשים רעים שנעשו כלפינו בעצב אנו מגיבים באיפוק במקום
בהתלהמות ותוקפנות .כך נהג הנביא .על כן ,בשקט ובאיפוק ובעצב יש הרבה–הרבה
כוח .והנה אמינה ,שגורלה התאכזר אליה ,נשארה עם שלושת ילדיה וצריכה
לגדלם לבדה ,והיא מוצאת את הכוח בעצב השקט הזה .מסביבה כולם רבים
ופוגעים ואלימים והיא ,בשקט–בשקט ,מלמדת את ילדיה באמצעות דוגמה אישית
את סודות האיפוק משום שלאורך זמן ,היא יודעת ,אין משתלם ממנו .יפה נהגה
אמינה שניחמה את ילדיה בעזרת פסוק חשוב מן הקוראן המנחם את כולנו" .אנו
מבינים הכול" ,אמרה אמינה לילדיה" ,אל תתעצבו יתר על המידה".
 .13מה נאמר למי שלא מבין שלכול זמן ועת לכל חפץ?

ﻫُﻮَ اﻟﱠﺬِي ﺧَـﻠَﻘَﻜُﻢ ﻣﱢﻦ ﺗُﺮَابٍ ﺛُـﻢﱠ ﻣِﻦ ﻧﱡﻄْﻔَ ـﺔٍ ﺛُﻢﱠ ﻣِﻦْ ﻋَﻠَـﻘَـﺔٍ ﺛُـﻢﱠ ﻳُﺨْ ـﺮِﺟُﻜُﻢْ
ﻃِﻔْـﻼً ﺛُﻢﱠ ﻟِﺘَـﺒْﻠُﻐُـﻮا أَﺷُـﺪﱠﻛُﻢْ ﺛُﻢﱠ ﻟِﺘَﻜُـﻮﻧُﻮا ﺷُـﻴُـﻮﺧﺎً وَﻣِـﻨﻜُﻢ ﻣﱠﻦ ﻳُﺘَـﻮَﻓﱠﻰ ﻣِﻦ
ﻗَﺒْﻞُ وَﻟِﺘَﺒْﻠُﻐُﻮا أَﺟَﻼً ﻣﱡﺴَﻤًّﻰ وَﻟَﻌَﻠﱠﻜُﻢْ ﺗَﻌْﻘِﻠُﻮنَ ) ﺳﻮرة ﻏﺎﻓﺮ  ,آﻳﺔ (67

הוא אשר ברא אתכם מעפר ,אחר מטיפת זרע ,אחר מדם מעובה,
אחר יוציאכם עוללים ,אחר תגיעו לפרקכם ,אחר תזדקנו — אך כמה
מכם ייאספו אל אבותיהם בטרם עת — וכך יימלא זמנכם הקצוב; אולי
תשכילו להבין )סורת הסולח ,פסוק (67
חמ%די ,תלמיד כיתה ז' ,הוא ילד נחמד וחברותי שאוהב לשבת עם אנשים
מבוגרים .כל הזמן הוא אִתם ,מחקה את אופן דיבורם ,מעשיהם והתנהגותם ואינו
משחק עם בני גילו .בביתו הוא נוהג באחיותיו כאילו הוא הגבר הגדול ,מתערב
בכל מעשיהן ומנסה לשלוט בהן .מתגלח כמו מבוגר אף שבקושי החלו לצמוח
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זיפיו ,מעשן נרגילה ומתלבש כגדול .לאחרונה אפילו ניסה לדבר עם בחורה...
אמו מסבירה לו שאדם גדל לאט–לאט ,על פי שלבים ותקופות ,אבל חמ%די
תמיד צועק" ,אני גדול ,אני מחליט!" .כשאמו רוצה ללכת לקניות הוא אוסר
עליה משום שלא מקובל עליו שהיא תלך לבדה .לאחרונה ביקרו הוריו בבית–הספר
כדי לשמוע עליו והוא מאוד נפגע מכך .גם המחנכת התערבה וניסתה להסביר לו
שעליו לשחק עם חבריו ,הם בני גילו ואל לו להחמיץ את הילדות ולנסות להיות
מבוגר טרם זמנו .תשובתו של חמ%די היא אחת" :אני גדול ויודע מה לעשות!"
"לכל דבר יש הזמן שלו" ,אמרה לו שוב אמו" .אתה צריך לבלות עם חבריך
ולחיות חיים רגילים ובעתיד ,כשתגדל ,תעסוק בעניינים של גדולים".
האם האובדת עצות התייעצה עם שייח' הכפר ,וזה הציע לה להשתמש בפסוק
 67מסורת הסולח .בשיחה הבאה של האם עם חמ%די היא אמרה לו" :תשמע,
בני ,לכל דבר זמן ועת .אתה מכיר את הפסוק' ,הוא אשר ברא אתכם מעפר,
אחר מטיפת זרע ,אחר מדם מעובה ,אחר יוציאכם עוללים ,אחר תגיעו
לפרקכם ,אחר תזדקנו — אך כמה מכם ייאספו אל אבותיהם בטרם עת — וכך
יימלא זמנכם הקצוב; אולי תשכילו להבין'" .מאותו היום ניאות חמ%די לשוב
ולהיות בן גילו ולשחק עם חבריו והפסיק לנסות לשלוט באמו ובאחיותיו .דומה
שאכן הבין חמ%די שלכל דבר זמן ועת.
הסבר :לא מעט ילדים אינם רוצים להיות בני גילם אלא גדולים יותר .בדרך
כלל הקושי הזה נובע מתחושה שלהיות קטן פירושו להיות חלש ומאוים והם
רוצים להיות גדולים וחזקים .ילדים אלה באים בדרך כלל מבתים שבהם להיות
הצעיר היה בזה משום חיסרון ולא יתרון .אם מדובר בבן הבכור אזי הוא עלול
לנסות להשתלט על אמו ואחיותיו ,להפסיק לשחק עם חבריו ,לאבד את הילדות
שלא תשוב עוד ולהתעורר בגיל מאוחר יותר בתחושה עמוקה שהוא החמיץ
משהו חשוב בחייו — את ילדותו .מובן שבטיפול פסיכולוגי נשוחח עם הילד על
קשייו ונאפשר לו לבטאם בחופשיות אולם לא קל להחזיר את הילד לגילו
האמתי .והנה הפסוק היפהפה הזה מן הקוראן המספר לאדם על מעגל החיים
שתכנן אלוהים בעבורנו יש בו משהו מרגיע .אלוהים מתכנן ויודע .כעת מבין
חמ%די שאם אלוהים רוצה שהוא יהיה עכשיו בכיתה ז' אין לו שום סיבה לנסות
ולהילחם ברצון אלוהים.
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 .14מה קורה כשמשלמים טובה תחת רעה?

وَﻻَ ﺗَﺴْ ـﺘَ ـﻮِي اﳊَْـﺴَـﻨَﺔُ وَﻻَ اﻟﺴﱠ ـﻴﱢـﺌَ ـﺔُ ادْﻓَﻊْ ﺑِـﺎﻟﱠﺘِﻲ ﻫِﻲَ أَﺣْ ـﺴَﻦُ ﻓَ ـﺈِذَا اﻟﱠﺬِي
ﺑَﻴْﻨَﻚَ وَﺑَﻴْﻨَﻪُ ﻋَﺪَاوَةٌ ﻛَﺄَﻧﱠﻪُ وَﻟِﻲﱞ ﺣَﻤِﻴﻢٌ ) ﺳﻮرة ﻓﺼﻠﺖ ,آﻳﺔ (34

לא ישוו מעשה טוב ומעשה רע .שלם טובה תחת רעה ,ואז תראה
איך האיש אשר איבה שוררת בינך לבינו הפך להיות לך למגן ואיש
אמונים .רק העומדים בעוז רוח ניחנו בזאת ,ורק עליהם שפר גורלם
)סורת המוצגים אחד אחד ,פסוק (34

נג'ואן נעדרה שבוע מבית–הספר בגלל מחלה .המבחן ייערך בשבוע הבא ועליה
להשלים חומר רב .היא פנתה אל חברתה הִיָאם וביקשה שתעזור לה להבין את
החומר .הִיָאם השיבה שאין זו אשמתה שנג'ואן נעדרה שבוע מבית–הספר .היא
הוסיפה ואמרה" ,לא הגיוני שאני ,שנכחתי בשיעורים ,אתאמץ למענך כדי שאת
תביני את החומר .את ודאי לא תביני את החומר ומגיע לך להיכשל".
כמה שבועות לאחר מכן חל מועד הטיול השנתי הכיתתי .הוריה של הִיָאם לא
הסכימו שבתם תצא לטיול עם כל הכיתה ,משום שזהו טיול לכמה ימים והם
אמרו לה שהם לא סומכים עליה שתדע להסתדר ובמיוחד חוששים ממה שהיא
תעשה עם הבנים .הִיָאם הייתה מדוכאת מאוד .הסיפור הגיע לאוזניה של נג'ואן.
היא פנתה אל הוריה וביקשה מהם שיבקרו את הוריה של הִיָאם וישכנעו אותם
להרשות לבתם לצאת לטיול .ואכן ,כך היה .הוריה של הִיָאם ראו שהורים
אחרים מרשים לבנותיהם לצאת לטיול ובמיוחד הוריה של נגו'אן ,שבאו ושוחחו
אִתם על כך והרגיעו אותם ,ולכן שינו את דעתם והרשו לבתם להשתתף בטיול.
ואז ניגשה הִיָאם אל נג'ואן והתנצלה על התנהגותה בנוגע למבחן.
בטיול סיפרה הִיָאם למחנכת את כל הסיפור ,ואז פתחה המחנכת את ספר
הקוראן ,דפדפה ודפדפה עד שמצאה את סורת המוצגים אחד אחד והקריאה
להִיָאם ולנג'ואן את פסוק " :34לא ישוו מעשה טוב ומעשה רע .שלם טובה
תחת רעה ,ואז תראה איך האיש אשר איבה שוררת בינך לבינו הפך להיות
לך למגן ואיש אמונים .רק העומדים בעוז רוח ניחנו בזאת ,ורק עליהם שפר
גורלם".
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הסבר :מדוע התנהגה הִיָאם כפי שהתנהגה? לא ברור מהיכן למדה להיות
אכזרית כל כך .לא רק שלא רצתה לעזור לחברתה ,אלא איחלה לה שתיכשל.
יש אנשים שכשהם רואים מישהו חלש וזקוק עלולים במקום לעזור לו לנסות
ולפגוע בו .החולשה שלו מזמינה את התוקפנות שלהם .לעתים אנשים אלה
מכ%נים סדיסטים .אנשים שנהנים להכאיב לאחר .אבל דומה שנג'ואן לא נבהלה
מהתנהגותה של הִיָאם ואפילו לא נטרה לה טינה על כך .בהזדמנות הראשונה
דווקא עזרה לה .נג'ואן לא חששה שהִיָאם תפרש את עזרתה כחולשה ,כרצון
להתחנף וליצור קשר ,כפי שאנשים רבים יכלו לחשוב .היא כנראה התנהגה כפי
שהיא מאמינה שיש להתנהג .והנה הִיָאם באה ומתנצלת על מעלליה .יפה נהגה
המחנכת שבחרה את הפסוק הקוראני המדויק שדן בנושא .והרי הפסוק הזה נכון
בכל כך הרבה מקרים בחיי כל אחד מאתנו ואנו משום מה ממעטים לקיימו
ולדבוק בו.
 .15כיצד נלמד ילד להקל על עצמו אחרי שנחת עליו אסון?

ﺷَ ـﻬْـﺮُ رَﻣَ ـﻀَــﺎنَ اﻟﱠﺬِيَ أُﻧﺰِلَ ﻓِـﻴ ـﻪِ اﻟْﻘُ ـﺮْآنُ ﻫُﺪًى ﻟﱢﻠﻨﱠـﺎسِ وَﺑَﻴﱢﻨَﺎتٍ ﻣﱢﻦَ اﻟْﻬُ ـﺪَى
وَاﻟْﻔُﺮْﻗَﺎنِ ﻓَﻤَﻦ ﺷَﻬِﺪَ ﻣِﻨﻜُﻢُ اﻟﺸﱠﻬْﺮَ ﻓَﻠْﻴَـﺼُﻤْﻪُ وَﻣَﻦ ﻛَﺎنَ ﻣَﺮِﻳﻀًﺎ أَوْ ﻋَﻠَﻰ ﺳَﻔَﺮٍ
ﻓَـ ـﻌِـ ـﺪﱠةٌ ﻣﱢﻦْ أَﻳﱠﺎمٍ أُﺧَـ ـﺮَ ﻳُﺮِﻳـﺪُ اﻟﻠّﻪُ ﺑِﻜُـﻢُ اﻟْﻴُـ ـﺴْـ ـﺮَ وَﻻَ ﻳُﺮِﻳﺪُ ﺑِـﻜُﻢُ اﻟْﻌُـ ـﺴْـ ـﺮَ
وَﻟِﺘُﻜْﻤِﻠُﻮاْ اﻟْﻌِـﺪﱠةَ وَﻟِﺘُﻜَﺒﱢـﺮُواْ اﻟﻠّﻪَ ﻋَﻠَﻰ ﻣَـﺎ ﻫَﺪَاﻛُﻢْ وَﻟَﻌَﻠﱠﻜُﻢْ ﺗَﺸْﻜُﺮُونَ

) ﺳﻮرة

اﻟﺒﻘﺮة ،آﻳﺔ (185

חודש רמצ'אן הוא אשר הורד בו הקראן ממרומים למען יביא לאנשים
הדרכה ואותות נהירים המעידים על דרך הישר ועל הישועה .על כל אחד
מכם הנוכח בביתו בחודש זה לצום בו ,ועל החולה או הנוסע בדרך לצום
מספר ימים אחרים .אלוהים חפץ להקל עליכם ואינו חפץ להקשות
עליכם ,למען תוכלו להשלים את המספר ולמען תפארו את אלוהים על
כי הנחה אתכם ,ולמען תכירו טובה )סורת הפרה ,פסוק (185
שריף הוא תלמיד מצטיין שלומד בכיתה ו' בבית–הספר "השלום" .באחד הימים
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הוזמנה משפחתו לחתונה אצל קרובי משפחה .כל בני המשפחה נסעו חוץ
משריף ,שנשאר בבית ללמוד למבחנים .בשובם מן החתונה התנגשה מכוניתם
במכונית שבאה ממול ובני המשפחה נפצעו קשה .שריף היה מבוהל .הוא דאג
מאוד לבני משפחתו ,שהיו מאושפזים בבית–החולים ,ועם זאת לא ידע מה יעשה
בנוגע למבחנים.
שריף פנה אל מחנכת הכיתה וביקש את עזרתה .הוא סיפר לה על התאונה
הקשה ועל מצבם של בני משפחתו .הוא גם סיפר למחנכת שכעת הוא לא מסוגל
בכלל להתרכז בחומר הלימודים ולהתכונן למבחנים .המורה פתחה את ספר
הקוראן וביקשה משריף לקרוא מסורת הפרה את פסוק  .85שריף קרא" :אלוהים
חפץ להקל עליכם ואינו חפץ להקשות עליכם" .עכשיו שאלה המורה את
שריף מה הבין .שריף אמר לה שהוא הבין שאלוהים חפץ לעזור לנו ולא
להקשות עלינו .המורה חייכה והשיבה לשריף שהוא הבין נכון" .עכשיו אנחנו
נשב ונסדר לך מערכת כדי להפחית את עול המבחנים ,לוותר על כמה מהם או
לדחותם כדי שתוכל ללמוד ולהצליח במבחנים למרות המצב הקשה של משפחתך.
בזמן הזה תוכל גם להמשיך ולבקר אותם בבית–החולים ולהקריא להם את
הפסוק מן הקוראן שהקראת לי עכשיו כדי לחזק אותם" .שריף חייך והודה
למחנכת.
הסבר :שריף ,כמו ילדים רבים אחרים ,בייחוד כאלה שדורשים מעצמם הרבה,
חשב שכעת ידרשו ממנו כפי שהוא דורש מעצמו לעמוד בכל המבחנים כאילו
לא קרה לו אסון .ואכן ,לעתים ילדים דורשים מעצמם יותר מכפי שהם יכולים
לעמוד בו וחיים בהרגשה שלכך גם מצפה מהם הסביבה .טוב שפנה אל המחנכת
וסיפר לה .היא מצדה לא הסתפקה בכך שהקלה עליו אלא גם הראתה לו את
הפסוק המתאים מן הקוראן שמעביר מסר זה .המחנכת עזרה לשריף שלא
להחמיר מדי עם עצמו כפי שקורה לא אחת דווקא לילדים טובים ולתלמידים
מצטיינים .שריף למד דבר חשוב — שהסביבה יכולה להבין את כאבו ואת
מצוקותיו ולעזור לו.
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 .16מה נאמר להורה שרוצה רק ציון ?100

ﻻَ ﻳُﻜَﻠﱢﻒُ اﻟﻠّﻪُ ﻧَﻔْـﺴًﺎ إِﻻﱠ وُﺳْـﻌَـﻬَﺎ ﻟَﻬَـﺎ ﻣَﺎ ﻛَـﺴَﺒَﺖْ وَﻋَـﻠَﻴْﻬَـﺎ ﻣَﺎ اﻛْـﺘَﺴَـﺒَﺖْ
رَﺑﱠﻨَﺎ ﻻَ ﺗُﺆَاﺧِـﺬْﻧَﺎ إِن ﻧﱠﺴِـﻴﻨَﺎ أَوْ أَﺧْﻄَﺄْﻧَﺎ رَﺑﱠﻨَﺎ وَﻻَ ﺗَﺤْـﻤِﻞْ ﻋَـﻠَﻴْﻨَﺎ إِﺻْـﺮًا ﻛَـﻤَـﺎ
ﺣَﻤَﻠْﺘَﻪُ ﻋَﻠَﻰ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﻣِﻦ ﻗَﺒْﻠِﻨَﺎ رَﺑﱠﻨَﺎ وَﻻَ ﺗُﺤَﻤﱢﻠْﻨَﺎ ﻣَﺎ ﻻَ ﻃَﺎﻗَﺔَ ﻟَﻨَﺎ ﺑِﻪِ وَاﻋْﻒُ ﻋَﻨﱠﺎ
وَاﻏْﻔِﺮْ ﻟَﻨَﺎ وَارْﺣَﻤْﻨَﺂ أَﻧـﺖَ ﻣَﻮْﻻَﻧَﺎ ﻓَﺎﻧﺼُﺮْﻧَﺎ

ﻋَﻠَﻰ اﻟْﻘَﻮْمِ اﻟْﻜَﺎﻓِﺮِﻳﻦَ ) ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة،

آﻳﺔ (286

אלוהים לא יטיל על נפש לשאת יותר מכפי יכולתה ,ושכרה שמור
לה כפי פועלה ,ועונשה שמור לה כפי מעלליה .ריבוננו ,אל תדוננו
לכף חובה אם נשכח או נטעה .ריבוננו ,אל תטיל עלינו נטל כפי שהטלת
על אשר היו לפנינו .ריבוננו ,אל תטיל עלינו לשאת את אשר נבצר
מכוחנו .מחל לנו ,סלח לנו ורחם עלינו .מגיננו אתה ,על כן עזור לנו
לגבור על האנשים הכופרים )סורת הפרה ,פסוק (286
סעיד לומד בכיתה ו' ,תלמיד מצטיין ,ילד חברותי בעל לב טוב וחוש הומור.
מתחילת הסמסטר שם המחנך לב שסעיד השתנה מאוד .הוא עצוב ,מדבר מעט
ובעיקר שוב לא מצחיק את אף אחד .המחנך הזמין אותו לשיחה.
מחנך :סעיד ,מה קורה לך? אתה חסר לנו.
סעיד :אין לי חשק ללמוד .אני לא יודע מה לעשות.
מחנך :במה אתה מתקשה? אמור לי ואעזור לך.
סעיד :אתה יודע שיש לי ממוצע  ,90אבל אבא ואמא לוחצים עלי שאקבל רק
 .100הם מנדנדים ומציקים לי כל היום .אומרים שאני לא מנצל את
ההזדמנויות שיש לי ללמוד ,שאיני קורא מספיק .אבל אני בכלל לא
יוצא מהבית וכל הזמן לומד .אני פשוט נחנק ואף אחד לא מבין אותי.
אני לא יכול להמשיך כך .מה שמעניין אותם זה רק ההישגים שלי ולא
אני.
מחנך :סעיד ,לכל בעיה בחיים יש פתרון .צריך רק סבלנות ואומץ.
סעיד :אז מה אתה מציע לי?
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מחנך:
סעיד:
מחנך:

סעיד:

אני לא מציע .תחשוב אתה לבד בזמן שאני לידך.
אולי אני אספר לסבא שלי .אבא שלי מקשיב לו ואוהב אותו מאוד.
כל הכבוד! רעיון יפה! לך ותספר לו ואני אתן לך מתנה לדרך ,את
פסוק  286מסורת הפרה" :אלוהים לא יטיל על נפש לשאת יותר
מכפי יכולתה ,ושכרה שמור לה כפי פועלה ,ועונשה שמור לה כפי
מעלליה" .סבך יכול לשוחח עם אביך ולהקריא לו את הפסוק הזה.
אתה סיפרת לי שסבא קורא מן הקוראן יפה מאוד ,כמו השייח' במסגד.
כן ,כן ,סבא יודע לקרוא בצורה מרגיעה החודרת ללב.

הסבר :הורים רבים דורשים מילדיהם להביא רק ציון  .100הורים אלו מכשילים
את ילדיהם ,משום ששום ילד לא יכול להביא תמיד רק  .100כך לומד הילד
שלעולם לא יוכל לספק את הוריו .ואז הוא עלול לחשוב" ,בשביל מה לי
להתאמץ בכלל?! תמיד הם יהיו מאוכזבים ממני" .פסוק  286מסורת הפרה הוא
התשובה ההולמת לכל אותם הורים ששכחו מזמן שגם הם היו פעם ילדים.
הקוראן אומר לנו את האמת הפסיכולוגית העמוקה ,שאין לדרוש מאדם יותר
מכפי יכולתו .נניח שיש לנו ילד שהוא לקוי למידה או מפגר ,עלינו לדרוש ממנו
רק ביחס ליכולתו .אנו יכולים לדרוש ממנו שיתאמץ ,שינסה ,אבל דרישה שהוא
אינו יכול להשיגה תגרום לו להפסיק לנסות ולהתאמץ .לעומת זאת ,ילד מבריק
שמזלזל ואינו מתאמץ מתאים לדרוש ממנו שיעשה את המאמץ שהוא מסוגל לו
כדי להתקדם .כלומר ,הדרישה מן הילד צריכה להיות מותאמת לילד ולא למה
שרוצים ההורים או המורים .ועל כן ,גם אין מקום להשוואה מוגזמת בין ילדים
משום שייתכן שהם נבדלים זה מזה ביכולותיהם .הקוראן מזכיר לנו את הכלל
החשוב שכל ילד יש להשוות רק לעצמו .האם הוא מתקדם? האם הוא משקיע?
ולא לשאול אותו כמה קיבל חברו במבחן.
 .17האם פנייה לטיפול נפשי היא סימן לחוזק?

وَإِذَا ﺟَـﺎءكَ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﻳُﺆْﻣِﻨُﻮنَ ﺑِﺂﻳَﺎﺗِﻨَﺎ ﻓَـﻘُﻞْ ﺳَـﻼَمٌ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﻛَـﺘَﺐَ رَﺑﱡﻜُﻢْ ﻋَﻠَﻰ
ﻧَﻔْـﺴِ ـﻪِ اﻟﺮﱠﺣْـﻤَـﺔَ أَﻧﱠﻪُ ﻣَﻦ ﻋَ ـﻤِﻞَ ﻣِﻨﻜُﻢْ ﺳُـﻮءاً ﺑِـﺠَـﻬَـﺎﻟَﺔٍ ﺛُﻢﱠ ﺗَﺎبَ ﻣِـﻦ ﺑَﻌْـﺪِهِ
وَأَﺻْﻠَﺢَ ﻓَﺄَﻧﱠﻪُ ﻏَﻔُﻮرٌ رﱠﺣِﻴﻢٌ ) ﺳﻮرة اﻻﻧﻌﺎم  ,آﻳﺔ (54
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כאשר יבואו אליך המאמינים באותותינו ,אמור ,שלום עליכם .ריבונכם
כתב בספר כי מצווה עליו לרחם ,וכי כל העושה רעה בשוגג ואחר
חוזר בתשובה ומתקן את דרכו ,הנה סולח הוא ורחום )סורת המקנה,
פסוק (54

ראמי לא מכין לאחרונה שיעורי בית ,לא משתתף בשיעורים ומתלונן על כאבי
בטן .מתקשרים לאביו ,וזה בא לקחת אותו מבית–הספר .המחנכת בדקה עם
ההורים והתברר שראמי עבר את כל הבדיקות ולא נמצאה שום בעיה רפואית
שיכולה להסביר את הכאבים .המחנכת הזמינה אותו לשיחה אישית .ראמי סיפר
לה שהוא בדיכאון משום שהוריו כל הזמן רבים וצועקים ,ולו ולאחיו אין יום
אחד של שקט .הוא גם סיפר לה שהזמן היחיד שהוריו לא רבים הוא כשאבא
אוסף אותו מבית–הספר .אז הוא גם לוקח את אמא ושניהם הולכים אתו אל
הרופא והם שותקים ומודאגים .המחנכת הבינה שכאבי הבטן המדומים של ראמי
חשובים לכל המשפחה משום שזה הזמן היחיד שבו ההורים אינם רבים.
המחנכת הזמינה את ההורים והסבירה להם כמה ראמי סובל מן המריבות
שלהם ומן הסתם כך גם אחיו .ההורים סיפרו שאפילו לא חשבו שמריבותיהם,
שנסבות בדרך כלל על דברים פעוטים ,גורמות סבל כה רב לראמי" .אנו עושים
הכול לטובת הילדים" ,אמרו והצטערו על הסבל שנגרם לילדיהם בגללם .המחנכת
אמרה להם שהיא שמחה לשמוע שהם מקבלים אחריות על מעשיהם והקריאה
להם את פסוק  54מסורת המקנה" :כאשר יבואו אליך המאמינים באותותינו,
אמור ,שלום עליכם .ריבונכם כתב בספר כי מצווה עליו לרחם ,וכי כל
העושה רעה בשוגג ואחר חוזר בתשובה ומתקן את דרכו ,הנה סולח הוא
ורחום"" .עכשיו אלוהים סולח לכם וודאי גם ראמי סולח" ,הוסיפה .ההורים
יצאו מחדרה של המחנכת כשהם מרוצים ובידם מכתב הפניה ליועץ משפחתי.
למחרת עבר ראמי על יד דלת חדרה של המחנכת אמר לה בוקר טוב כשעל פניו
חיוך גדול .אחר כך רץ לשחק עם חבריו.
הסבר :ילדים רבים מִתחלים מכל מיני סיבות .אם כדי לקבל תשומת לב מן
ההורים ואם כדי לדאוג לכך שההורים לא יריבו .מחנכת חכמה זו הזמינה את
ראמי לשיחה ואבחנה את הבעיה .יפה עשתה שהזמינה את ההורים והשתמשה
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בקוראן כדי לקרב אותם זה אל זה .אם אלוהים סולח מי אנו שלא נסלח ,אמרה
להם בתקווה שיסלחו זה לזה ויפתחו דף חדש .היא גם הפנתה אותם לייעוץ.
הורים רבים יסרבו לקבל כל עזרה נפשית מפסיכולוג או מיועץ ,משום האמונה
הרווחת שמי שנזקק לטיפול כזה הוא "משוגע" .האמת היא לעתים קרובות
הפוכה .דווקא מי שמודה שיש לו קושי ומבקש טיפול ועזרה הוא הנורמלי ומי
שמנסה להסתיר את קשייו מעצמו ומאחרים הוא בעל הבעיה האמתית .הדבר
דומה לכל מחלה גופנית שיש לטפל בה ולא להזניח אותה או להכחיש את
קיומה .לכולנו יש קשיים ,והודאה בהם היא סימן לבריאות ולא לחולי ואין כל
רע בקבלת עזרה נפשית מאיש מקצוע.
 .18האם לקות למידה קשורה לעצלות או לטיפשות?

وَﻻَ ﺗَﻘْ ـﺮَﺑُﻮاْ ﻣَــﺎلَ اﻟْﻴَ ـﺘِ ـﻴـﻢِ إِﻻﱠ ﺑِﺎﻟﱠﺘِﻲ ﻫِﻲَ أَﺣْ ـﺴَﻦُ ﺣَ ـﺘﱠـﻰ ﻳَﺒْﻠُﻎَ أَﺷُ ـﺪﱠهُ وَأَوْﻓُــﻮاْ
اﻟْﻜَﻴْﻞَ وَاﳌِْﻴـﺰَانَ ﺑِﺎﻟْﻘِـﺴْﻂِ ﻻَ ﻧُﻜَﻠﱢﻒُ ﻧَﻔْـﺴـﺎً إِﻻﱠ وُﺳْـﻌَﻬَـﺎ وَإِذَا ﻗُﻠْﺘُﻢْ ﻓَـﺎﻋْـﺪِﻟُﻮاْ
وَﻟَﻮْ ﻛَــﺎنَ ذَا ﻗُـﺮْﺑَﻰ وَﺑِـﻌَـﻬْ ـﺪِ اﻟﻠّﻪِ أَوْﻓُــﻮاْ ذَﻟِﻜُﻢْ وَﺻﱠـﺎﻛُـﻢ ﺑِﻪِ ﻟَﻌَﻠﱠﻜُﻢْ ﺗَﺬَﻛﱠ ـﺮُونَ
) ﺳﻮرة اﻻﻧﻌﺎم  ,آﻳﺔ (152

אל תקרבו אל רכוש היתום כי אם בהגינות ,עד שיגיע לפרקו .מדדו את
מלוא המידה ושמרו על מאזני צדק .לא נטיל על נפש לשאת יותר מכפי
יכולתה .וכחורצכם דין ,עשו צדק ,גם אם יהיה זה נגד קרוב משפחה .היו
נאמנים לאשר התחייבתם לאלוהים .אלה הדברים שציווה אתכם למען
תיזכרו )סורת המקנה ,פסוק (152
פ%אָד ,תלמיד כיתה ד' ,הוא ילד עצוב שממעט לדבר .יועצת בית–הספר הבחינה
שהוא מרבה לשבת בהפסקות מול חדרה ומתבונן לעברה .כשהיא מסתכלת אליו
הוא משים עצמו כמחפש מישהו בחצר או מתחיל לנבור בשקית האוכל שלו .זה
כחודש שהיא רואה אותו יושב כך אל מול חדרה.
יום אחד הבחינה היועצת שהוא איננו .חשבה לעצמה שוודאי הוא חולה
והמשיכה בעבודתה .אבל גם למחרת לא ראתה את פ%אָד וגם ביום שלאחריו.
היא מצאה את עצמה יוצאת ומחפשת את ברק עיניו שהאיר את דלת חדרה
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במבטיו .היא חיפשה אותו בחצר בין הילדים המתרוצצים ולא מצאה .היא פנתה
אל אחד מבני כיתתו ששיחקו בחוץ ושאלה" :פ%אָד נעדר היום?" "לא" ,השיב
לה הילד" .הוא אף פעם לא נעדר .הוא בכיתה"" .למה הוא לא יוצא לשחק?"
שאלה היועצת" .הוא מסרב לשחק אתנו" ,השיב לה הילד" .אה ...תודה תודה",
אמרה היועצת ושבה לחדרה .עם תום ההפסקה היא פנתה אל מחנך כיתתו של
פ%אָד וביקשה ממנו שיאפשר לה לשוחח עם פ%אָד.
פ%אָד הגיע אל חדרה של היועצת ,התיישב על הכיסא וסקר את החדר במבטו
כמחפש דבר מה ,משהו שתמיד הוא מחפש...
יועצת :פ%אָד ,איפה אתה? מזמן לא ראיתי אותך.
פ%אָד :אני נשאר בכיתה ,אני לא רוצה לצאת לחצר בהפסקה.
יועצת :באמת ,אתה מעדיף להישאר בכיתה לבד?...
פ%אָד :כן ,יותר טוב.
יועצת :יותר טוב?
לאחר שיחה של כמעט שעה חזר פ%אָד לכיתה ובידו מכתב סגור ושם אותו
בילקוטו .לאחר כיומיים ,בהפסקה ,רצו הילדים אל פ%אָד ואמרו לו" :אבא שלך
כאן ,אבא שלך כאן"" .באמת?" קרא פ%אָד ורץ לחצר ,הסתכל לעבר אביו ואמר
לו "שלום" ואחר חזר אל חבריו.
אביו של פ%אָד שוחח ארוכות עם היועצת ,והיא הסבירה לו כמה דרישותיו
הגבוהות מבנו משפיעות על הילד באופן קשה" .זכותי לשמור עליו ולבקש ממנו
ציונים גבוהים .אני רוצה שהוא יהיה תלמיד מצטיין ,אני לא מסתפק בציונים
שלו .אני לא מחסיר ממנו כלום ,כל מה שהוא מבקש אני נותן לו ,רק שילמד,"...
קרא האב בקול רם ומאיים" .ביקשתי ממנו שיתרחק מחבריו ולא ישחק אִתם
משום שהם הסיבה לכך שציוניו נמוכים"" .ואומר לך עוד דבר" ,הוסיף האב,
"אני לא בא אל בית–הספר משום שאני מתבייש בבני ובציוניו".
היועצת הסבירה לאב שהמחנך וכל צוות המורים מתרשמים שפ%אָד הוא
תלמיד רציני שמשקיע בלימודים .אבל עלה החשש שייתכן שיש לו ליקוי למידה
כלשהו המקשה עליו את הלימודים .אין זה אומר שהוא לא נבון או שרמתו
השכלית נמוכה" .אנו רוצים להפנות אותו לאבחון אצל פסיכולוג" ,אמרה" ,כדי
לראות איך אפשר לעזור לו .אבל חשוב שאתה ,אביו ,תאמין ביכולת של בנך
ולא תקשה עליו משום שהוא עושה כמיטב יכולתו .אם תמשיך ללחוץ עליו אתה
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תכשיל אותו יותר ותוביל אותו לייאוש .ואולם אם אתה תדע להעריך אותו ואת
מאמציו זה רק יקל עליו וישפר את הרגשתו ואת הצלחתו .אתה מכיר את הפסוק
החשוב מן הקוראן האומר' ,לא נטיל על נפש לשאת יותר מכפי יכולתה'".
אביו של פ%אָד עוד היסס קצת .לא היה לו קל לקבל את העובדה שייתכן שלבנו
יש ליקוי למידה והוא נזקק לאבחון ולעזרה מקצועית .היועצת הבחינה שהדבר
פוגע בו אישית .היא שבה והסבירה לו שאין בכך שום פסול ,שליקויים כאלה
קיימים אצל ילדים רבים ובעיקר אין מה להתבייש בכך .היא גם הסבירה לאב
שהאבחון יאפשר לעזור לפ%אָד אם יימצא לקוי.
הסבר :בעבר היו ילדים בעלי ליקויי למידה למיניהם סובלים בשקט ,לעתים
במשך כל ימי חייהם .הם התקשו במטלות בית–ספריות למיניהן והמורים וההורים,
שלא הבינו את פשר התקשותם ,נטו לעתים לחשוב שהם ילדים לא מוכשרים או
עצלנים .היום אנו יודעים לזהות ליקויים אלה ולטפל בהם .אנו גם יודעים
שהילדים לקויי הלמידה הם פעמים רבות ילדים מוכשרים וחרוצים שזקוקים
לעתים להקלות בתחומים ספציפיים ולהתחשבות במגבלותיהם ובהמשך חייהם
יוכלו להשיג הישגים ניכרים .בחברה המודרנית של היום כבר גלשנו לכיוון
ההפוך .בכיתות ילדים בחברה המודרנית לעתים כרבע מן הכיתה או אפילו יותר
הם ילדים המאובחנים כבעלי ליקויי למידה למיניהם .לתופעה החברתית הזאת
יש כל מיני סיבות ,החל ברצונם של ההורים שילדיהם יקבלו הקלות וכלה
במציאת "סיבה" לחוסר ריכוז הנובע מסיבות רגשיות ,עצלות ,חוסר עניין
בלימודים ועוד .האמת היא ששיעור הילדים בעלי ליקויי למידה אמתיים שיש
לטפל בהם באופן מקצועי מסתכם באחוזים בודדים בלבד .ואכן ,יכולת ההבחנה
של יועצת או של מחנך עשויה לשנות את גורלו של ילד .המורים בכיתה
התרשמו שפ%אָד משקיע אך הוא מתקשה במשהו שיש לאתר .כעת אנו צריכים
להסביר להורים את משמעות הדבר ולעתים אין זה קל משום שההורים נוטים
להתבייש ב"פגם" שיש בילדם .לעתים הם ייחסו לו עצלות או שיחשבו שזו
אשמתם משום שהם העבירו לו תכונות אלה .על כן חשוב מאוד במקרים אלה
להסביר היטב להורים כדי להסיר גם מהם את הלחץ.
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 .19מה לעשות כשאנו נתקפים בפיתוי?

وَإِﻣﱠـﺎ ﻳَﻨﺰَﻏَﻨﱠﻚَ ﻣِﻦَ اﻟﺸﱠـﻴْﻄَﺎنِ ﻧَﺰْغٌ ﻓَـﺎﺳْـﺘَـﻌِـﺬْ ﺑِﺎﻟﻠّﻪِ إِﻧﱠﻪُ ﺳَـﻤِـﻴﻊٌ ﻋَﻠِﻴﻢٌ * إِنﱠ
اﻟﱠﺬِﻳﻦَ اﺗﱠﻘَﻮاْ إِذَا ﻣَﺴﱠـﻬُﻢْ ﻃَﺎﺋِﻒٌ ﻣﱢﻦَ اﻟﺸﱠﻴْﻄَﺎنِ ﺗَﺬَﻛﱠﺮُواْ ﻓَﺈِذَا ﻫُﻢ ﻣﱡـﺒْﺼِﺮُونَ
* وَإِﺧْـ ـﻮَاﻧُﻬُﻢْ ﻳَﻤُـ ـﺪﱡوﻧَﻬُﻢْ ﻓِـﻲ اﻟْﻐَﻲﱢ ﺛُـﻢﱠ ﻻَ ﻳُﻘْ ـﺼِـ ـﺮُونَ ) ﺳــﻮرة اﻻﻋــﺮاف ,آﻳﺔ
(202-200

והיה אם יתקוף אותך פיתוי מן השטן ,בקש מחסה באלוהים ,כי הוא
שומע ויודע .היראים ,כל אימת שהשטן סובב סביבם ,נזכרים ,ואז
נפקחות עיניהם .ואילו אחיהם מושכים אותם אל תוך המדוחים ולא
ירפו )סורת ממרום החומה ,פסוקים (202-200
לי%סף ולאשתו סִיהָאם בן בכור ,עָנָאן שמו ,שבקרוב ימלאו לו שמונה–עשרה.
הוריו החליטו לערוך לו מסיבת הפתעה גדולה לרגל יום הולדתו .הם הזמינו
קרובי משפחה ,שכנים ,חברים והכי חשוב ,את בני כיתתו של עָנָאן .ביום
המיועד הגיע עָנָאן הביתה והופתע לגלות את כולם מחכים לו בחצר הבית
המקושטת כשהם צועקים לו יחד "הפתעה!" .עָנָאן התרגש עד דמעות .הוא ניגש
אל שני הוריו והודה להם על מסיבת ההפתעה .המסיבה החלה בעוגות ,שתייה
וריקודים .ההורים פרשו אל תוך הבית כדי לנוח מן היום העמוס ,ועָנָאן וחבריו,
שנשארו עד שעה מאוחרת ,התיישבו במעגל והחלו לשחק "אמת או חובה" .אחד
החברים שאל את עָנָאן שאלה שהוא סירב לענות עליה ואז הוטלה עליו חובה.
החבר ביקש מעָנָאן שייקח את מפתחות המכונית של אביו ויסיע אותם לבילוי
בעיר הקרובה עד אור הבוקר .החברים התלהבו מן הרעיון והחלו לפנטז כיצד
ישתו אלכוהול ,יכירו בחורות ויבלו אִתן בלילה .עָנָאן לא עמד בפיתוי .כל
החברים נדחסו אל תוך המכונית .בדרך האיצו בו להראות להם מהי המהירות
המקסימלית של המכונית .עָנָאן לחץ על דוושת הגז עד הסוף ,והמכונית סטתה
מן הדרך והתדרדרה אל תוך הוואדי.
כל החברים נפצעו אך למזלם איש לא נהרג .כחודשיים לאחר התאונה
הקשה ,כשעָנָאן עוד סבל כאבים בכל גופו ,הזמין אותו אביו לשיחה אישית
ופתח אותה בפסוק" ,והיה אם יתקוף אותך פיתוי מן השטן ,בקש מחסה
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באלוהים ,כי הוא שומע ויודע .היראים ,כל אימת שהשטן סובב סביבם,
נזכרים ,ואז נפקחות עיניהם .ואילו אחיהם מושכים אותם אל תוך המדוחים
ולא ירפו".
הסבר :כולנו נתקפים מפעם לפעם פיתויים למיניהם שקשה לנו לעמוד בהם.
והנה בא הקוראן ומציע לנו דרך להתגבר על הפיתוי .ברגע הפיתוי ,אומר יוסף
לעָנָאן בנו ,היזכר באלוהים .כשאתה חש שנכנס בך השטן וחבריך מושכים אותך
לדברים אסורים השתמש בסמכותו ובכוחו של אלוהים כדי להתגבר על הפיתוי.
כך יוכל עָנָאן לבנות לו בתוכו "מערך התרעה" .שיטה זו היא בעצם טיפול
התנהגותי–קוגניטיבי .אפשר ללמד אותה לאנשים אלימים למשל .אומרים להם,
"בכל פעם שאתה מרגיש שאתה הולך להכות היזכר בשם אלוהים" .כשהפרט
מותנה להיזכר בשעת כעסו באלוהים הזיכרון הזה ימתן אותו ויעזור לו להכיל
את עצמו .הוא יחוש שיש מישהו חיצוני שעוצר אותו .אנו נותנים לאדם כלי
שיוכל להשתמש בו בעת מצוקה ,כלי חשוב מאין כמוהו — שם אלוהים.
 .20כיצד נפייס בין שני יריבים?

وَﻗُﻞ ﻟﱢﻌِـ ـﺒَــﺎدِي ﻳَﻘُــﻮﻟُـﻮاْ اﻟﱠﺘِﻲ ﻫِﻲَ أَﺣْـ ـﺴَﻦُ إِنﱠ اﻟﺸﱠ ـﻴْﻄَـﺎنَ ﻳَﻨﺰَغُ ﺑَﻴْـﻨَﻬُﻢْ إِنﱠ
اﻟﺸﱠﻴْﻄَﺎنَ ﻛَﺎنَ ﻟِﻺِﻧْﺴَﺎنِ ﻋَﺪُوّاً ﻣﱡﺒِﻴﻨﺎً ) ﺳﻮرة اﻻﺳﺮاء  ,آﻳﺔ (53

אמור לעבדי כי ידברו דברי נועם — השטן זורע שטנה ביניהם ,כי
השטן אויב מושבע הוא לאדם )סורת המסע הלילי ,פסוק (53
יום אחד פרצה מריבה קשה בין הוריו של הָאָני .הם צעקו זה על זה בקול רם עד
שכל השכונה התאספה ברחבה שלפני הבית לשמע הצעקות .כל אחד מן ההורים
קילל את בן זוגו ואת משפחתו .הָאָני הסתגר בחדרו מרוב מבוכה והחל לבכות.
למחרת ,בבית–הספר ,הרגישה המחנכת שמשהו לא כשורה אצל הָאָני .הוא היה
עצוב ומדוכא ולא מרוכז כלל בשיעורים .היא הזמינה אותו לשיחה ,והוא סיפר
לה תוך כדי בכי על המריבה שהתחוללה אתמול בין הוריו .המחנכת הזמינה את
הוריו לשיחה וסיפרה להם את מה שסיפר לה הָאָני וכמה קשה לו כשהוריו רבים
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ללא הפסקה .היא ביקשה מן ההורים להיות רגועים ולשלוט ברגשות הכעס
שלהם למען ילדיהם" .השטן נהנה לסכסך בין האנשים" ,אמרה להם" ,ובכל
פעם שאתם רבים וצועקים אתם מזמינים אותו ומעודדים אותו לסכסך ביניכם
עוד יותר .על כן ,מוטלת עליכם החובה ליישב את המחלוקות ביניכם בשקט".
לסיום הוציאה את ספר הקוראן והקריאה להם" :אמור לעבדי כי ידברו דברי
נועם — השטן זורע שטנה ביניהם ,כי השטן אויב מושבע הוא לאדם".
הסבר :פסוק יפה זה של הקוראן יכול לעזור במקרים רבים להשכין שלום .הרי
בתוך כל אחד מאתנו יש כעין שטן שעלול להתעורר ולהשתלט עליו .אנשים
שכועסים לעתים לא מבינים מה השתלט עליהם ואיך פתאום תקף אותם רגש כה
עז של שנאה כלפי מי שהם בדרך כלל אוהבים .כשאנשים רבים יוצאים מהם
דברים שהם עצמם עשויים להתפלא אחר כך מהיכן יצאו .אבל אם ידע האדם,
כפי שמלמד אותנו הקוראן ,שזו עבודתו של השטן הוא ייזהר ולא יניח לשטן
לשלוט בו .ובאמת ,מדוע לעודד את השטן?! כשאנו מדברים דברי נועם אנו
משתלטים עליו ומקבלים עליו אחריות .ואז הוא אינו יכול לפצות פה .על כך
ממליץ הקוראן.
 .21מי יודע להעריך נתינה?
وَاﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﻳُﺆْﺗُـﻮنَ ﻣَـﺎ آﺗَﻮا وﱠﻗُﻠُﻮﺑُﻬُﻢْ وَﺟِـﻠَﺔٌ أَﻧﱠﻬُﻢْ إِﻟَﻰ رَﺑﱢﻬِﻢْ رَاﺟِ ـﻌُـﻮنَ ) ﺳﻮرة
اﳌﺆﻣﻨﻮن  ,آﻳﺔ (60

והנותנים ככל יכולתם בלב חרד ,ביודעם כי אל ריבונם עתידים הם
לשוב )סורת המאמינים ,פסוק (60
כשקרב הטיול השנתי תמיד ישנם כמה ילדים שהוריהם לא מסוגלים לממן את
הטיול .אז שולח המנהל מכתבים לכל הורי הילדים ומבקש שמי שיכול יתרום
כדי שגם הילדים שאין להוריהם כסף יוכלו להשתתף בטיול .השנה הייתה
בכיתה ח' עוד בעיה .בכיתה לומדים שני תלמידים נכים שמאוד רוצים לצאת
לטיול אבל זקוקים לעזרת חבריהם כדי שיוכלו להשתתף .כמה תלמידים התנדבו
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לעזור .תלמיד אחר ניגש אל המחנך עם תום השיעור וסיפר לו שהיה רוצה מאוד
לעזור לשני הילדים הנכים אבל הוא חושש שהם יסרבו משום שמעולם לא היו
חברים" .אל תדאג" ,השיב לו המחנך" .כל אחד שמח לקבל וכל אחד מעריך
עזרה שניתנת מכל הלב .ואל תשכח שגם אלוהים רואה הכול ויודע ,כפי שכתוב
בסורת המאמינים ,פסוק ' :60והנותנים ככל יכולתם בלב חרד ,ביודעם כי אל
ריבונם עתידים הם לשוב'".
הסבר :הילד הטוב שרצה לעזור לחבריו הנכים חשש שהם לא יעריכו את
מעשיו .אולי ידחו אותו משום שהם אינם חבריו ,אולי יטעו בפירוש כוונותיו .מי
יודע? יפה נהג המחנך שהראה לו ראשית ,שהוא עצמו מעריך את רצונו לתת.
הוא הוסיף ואמר שוודאי גם הילדים הנכים ידעו להעריך נתינה יפה כשם
שיודעים רוב בני האדם .וסיים בפסוק יפה מן הקוראן המזכיר לכולנו את
העיקר :שאלוהים יודע להעריך נתינה ועזרה לאחר.
 .22מה נאמר לאם שדורשת מבתה יותר מדי?

وَﻻَ ﻧُﻜَﻠﱢﻒُ ﻧَﻔْﺴﺎً إِﻻﱠ وُﺳْﻌَﻬَﺎ وَﻟَﺪَﻳْﻨَﺎ ﻛِﺘَﺎبٌ ﻳَﻨﻄِﻖُ ﺑِﺎﳊَْﻖﱢ وَﻫُﻢْ ﻻَ ﻳُﻈْﻠَﻤُﻮنَ
) ﺳﻮرة اﳌﺆﻣﻨﻮن  ,آﻳﺔ (62

לא נטיל על נפש לשאת יותר מכפי יכולתה ,ואתנו ספר דובר אמת,
והם לא יקופחו )סורת המאמינים ,פסוק (62
רים היא תלמידת כיתה ה' .ממוצע ציוניה בשנתיים האחרונות הוא  .75היא
עושה את כל המאמצים להשיג ציונים גבוהים יותר אך ללא הצלחה .אמה
כועסת עליה ורבה אִתה כל הזמן" .למה לבת דודתך שלומדת אתך בכיתה יש
ציונים גבוהים יותר?" היא אומרת לה כל הזמן" .למה לבת הדודה השנייה יש
ממוצע  "?90היא מוסיפה .לאחרונה שקעה רים בדיכאון .היא מסרבת לדבר עם
בנות כיתתה וחשה שהיא שונה מכולן .היא גם החלה לשנוא את בת הדודה
הלומדת בכיתתה ומקבלת ציונים גבוהים ממנה.
מחנכת הכיתה שמה לב שרים הולכת ונעצבת ,הולכת ומתנתקת מכולם .היא
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הזמינה את אמה לשיחה .זו סיפרה לה שהיא חושבת שרים תקבל ציונים גבוהים
יותר אם היא תלחץ עליה עוד ועוד .ואז פתחה המחנכת את ספר הקוראן בסורת
המאמינים ,פסוק  ,62וביקשה מן האם לקרוא את הכתוב" :לא נטיל על נפש
לשאת יותר מכפי יכולתה" .האם הייתה המומה .היא הבינה איזה נזק הסבה
לרים במשך השנים שבהן דרשה ממנה יותר מכפי יכולתה" .כשאשוב הביתה
הדבר הראשון שאעשה" ,אמרה האם למחנכת" ,יהיה להתנצל לפני רים על כך
שדרשתי ממנה יותר מכפי יכולתה .מעתה אומר לה שהיא זו שתקבע את יכולתה
ולא אני".
הסבר :הורים רבים דורשים מילדיהם יותר מכפי יכולתם .הם אמנם רוצים
שילדיהם יצליחו אבל לעתים קרובות הדרישות המופרזות מן הילד נובעות
מרצונו של ההורה להתגאות בילדו ולשאוב מכך סיפוק ואינן מתאימות כלל
ליכולתו של הילד .כזה הוא סיפורה של רים ,ילדה חמודה שמשקיעה בלימודיה
אבל יכולתה אינה מן הגבוהות .האם לא רואה את בתה רים אלא את עצמה .היא
זו שרוצה להתגאות בבתה לפני המשפחה ועל כן רים נאלצת להתחרות במי
שאינה יכולה לנצחו .אין פלא שרים שקעה בדיכאון והתנתקה מסביבתה .הורים
חייבים להיות ערים למגבלות של ילדיהם כדי שלא לגרום עוד נזק ולוותר על
רצונם שילדם יהיה הכי טוב והכי מוצלח בכל דבר .יפה נהגה המחנכת שהראתה
לאם שזוהי גם הנחייתו של הקוראן — לא להעמיס על האדם יותר מכפי יכולתו.
מעתה ידע כל הורה שדורש מילדו רק ציון  ,100ציפייה ששום ילד לא יכול
לעמוד בה ,שהוא עובר על הוראה מפורשת מן הקוראן.
 .23כיצד נעודד מישהו שהגיע למקום חדש?

وَﻋَﺪَ اﻟﻠﱠﻪُ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ آﻣَﻨُﻮا ﻣِﻨﻜُﻢْ وَﻋَـﻤِﻠُﻮا اﻟﺼﱠﺎﳊَِﺎتِ ﻟَﻴَﺴْـﺘَﺨْﻠِﻔَﻨﱠﻬُﻢ ﻓِﻲ اﻷَْرْضِ
ﻛَﻤَﺎ اﺳْﺘَﺨْﻠَـﻒَ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﻣِﻦ ﻗَﺒْﻠِﻬِﻢْ وَﻟَﻴُﻤَﻜﱢﻨَﻦﱠ ﻟَﻬُﻢْ دِﻳﻨَﻬُﻢُ اﻟﱠﺬِي ارْﺗَﻀَﻰ ﻟَﻬُﻢْ
وَﻟَﻴُﺒَـﺪﱢﻟَﻨﱠﻬُﻢ ﻣﱢﻦ ﺑَﻌْـﺪِ ﺧَﻮْﻓِـﻬِﻢْ أَﻣْﻨﺎً ﻳَﻌْـﺒُﺪُوﻧَﻨِﻲ ﻻَ ﻳُﺸْـﺮِﻛُﻮنَ ﺑِﻲ ﺷَـﻴْﺌـﺎً وَﻣَﻦ
ﻛَﻔَﺮَ ﺑَﻌْﺪَ ذَﻟِﻚَ ﻓَﺄُوْﻟَﺌِﻚَ ﻫُﻢُ اﻟْﻔَﺎﺳِﻘُﻮنَ ) ﺳﻮرة اﻟﻨﻮر  ,آﻳﺔ (55

אלוהים הבטיח למאמינים אשר בכם ולעושי הטוב כי יקימם בארץ תחת
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קודמיהם כמו שהקים את אלה אשר היו לפניהם ,ויכונן להם את דתם
אשר הואיל לבחור למענם ,ותחת הפחד ייתן להם ביטחון .יעבדוני ולא
יצרפו לי כל שותף .הכופרים לאחר כל זאת ,הם המופקרים )סורת האור,
פסוק (55

ג'מאל הוא מורה חדש לספורט בבית–הספר היסודי .התלמידים מרגישים שהוא
חדש וחסר ניסיון ועל כן מציקים לו מאוד .ג'מאל מתבייש מאוד ואינו יודע כיצד
להתנהג.
אחמד ,תלמיד כיתה ה' ,הגיע אל חדר היועצת.
אחמד :אני לא מרגיש טוב .נמאס לי מהמורה החדש ,ג'מאל.
היועצת :למה ,מה קרה?
אחמד :מיד כשהמורה ג'מאל מגיע הילדים מתחילים לצעוק ולריב ולעשות
מהומות .המורה ג'מאל רק צועק וצועק ולא פותר שום בעיה .למשל
היום ,פאדי ,החבר שלי ,החל להרביץ לי מול עיניו של המורה והוא לא
ידע איך להתנהג.
היועצת :אני מניחה שאתם מנצלים את העובדה שהוא מורה חדש וזקוק לקצת
זמן כדי להכיר את המערכת.
אחמד :יש ילדים שמנסים לבדוק את המורה ,אבל אני לא מתנהג כך.
היועצת :תגיד לי ,אחמד ,האם קרה לך פעם שהגעת למקום חדש ,אל קבוצה לא
מוכרת?
אחמד :בטח.
היועצת :ואיך הרגשת?
אחמד :פחדתי ולקח לי זמן להתרגל.
היועצת :לזה אני מתכוונת .אני רוצה להיכנס לכיתתכם ולתת הרצאה כיצד
מתייחסים בכבוד למורה חדש שלא מכיר את הכיתה ואת הכללים .כיצד
מקבלים אותו בסבר פנים יפות כשם שנהוג לקבל אורח.
ואכן ,היועצת קיבלה את הסכמת מחנכת הכיתה והמנהל וערכה לכיתה
פעילות בנושא "הכבוד לאחר והעזרה לחדש" ,מבלי להזכיר את ג'מאל כלל.
היא קיימה משחקי תפקידים .כיצד יקבלו למשל ילד חדש בכיתה וכדומה .לאחר
מכן הזמינה את ג'מאל לשיחה.
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היועצת :מה שלומך ,איך אתה מסתדר?
ג'מאל :בסדר ,אני חושב שהכול בסדר.
היועצת :אני עומדת לרשותך ,אם יש בעיה או שאלה אני כאן כדי לעזור לך.
אתה מוזמן לבוא ולהתייעץ.
ג'מאל :האמת היא שאני מתבייש קצת .את יודעת ,אני חדש וחסרות לי מיומנויות
בנושאים רבים .זה מתבטא בשיעורים.
היועצת :אין לך שום סיבה להתבייש .גם אני הייתי חדשה ולעולם לא אשכח
כמה קשה זה היה.
ג'מאל :באמת תודה .למשל ,מה עלי לעשות כשבכיתה תלמיד אחד מכה את
חברו...
היועצת וג'מאל ישבו שעה ארוכה ודנו בבעיות שמתעוררות בכיתה וכיצד יש
לפתור אותן .ג'מאל חש שהוא יצא מחוזק מן השיחה עם היועצת ושהוא יכול
לפנות אליה בכל פעם שירגיש צורך .לפני שנפרדו אמרה לו היועצת שיש לה
מתנה לתת לו בדרכו החדשה בבית–הספר .היא פתחה את ספר הקוראן בסורת
האור ,פסוק  ,55והקריאה לו" :ותחת הפחד ייתן להם ביטחון" .כשיצא ג'מאל
את חדרה של היועצת הוא אמנם שם לב שהפחד שליווה אותו כשנכנס לחדר
התחלף עתה ,כשיצא ,בביטחון.
הסבר :כולנו יודעים כמה קשה להיכנס למקום חדש ,בפרט אם זו כיתה
בבית–הספר שבה ישנם תלמידים שנהנים להציק למורה חדש שלא מכיר את
הכללים .יפה נהגה היועצת שערכה לתלמידים פעילות בנושא "הכבוד לאחר
והעזרה לחדש" ,ויפה עשתה כשהזמינה את ג'מאל ,שבעצמו התבייש כנראה
לפנות אליה ולבקש את עזרתה .היא נהגה בו באמפתיות ,סיפרה לו שגם לה היה
קשה בהתחלה וציידה אותו בפסוק יפה מן הקוראן המאחל לו ,בהיותו אדם
מאמין העושה טוב ,שפחדיו יהפכו לביטחון.
 .24מה נאמר כשניסינו לעזור למישהו בכל דרך אפשרית והוא בשלו?

أَرَأَﻳْﺖَ ﻣَﻦِ اﺗﱠﺨَـﺬَ إِﻟَﻬَﻪُ ﻫَﻮَاهُ أَﻓَﺄَﻧـﺖَ ﺗَﻜُﻮنُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﻛِـﻴﻼً * أَمْ ﺗَﺤْﺴَﺐُ أَنﱠ
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أَﻛْﺜَـﺮَﻫُﻢْ ﻳَﺴْـﻤَﻌُـﻮنَ أَوْ ﻳَﻌْﻘِﻠُﻮنَ إِنْ ﻫُﻢْ إِﻻﱠ ﻛَـﺎﻷَْﻧْﻌَﺎمِ ﺑَﻞْ ﻫُﻢْ أَﺿَﻞﱡ ﺳَـﺒِﻴـﻼً
) ﺳﻮرة اﻟﻔﺮﻗﺎن ,آﻳﺔ (44-43

הראית את הלוקח לו את משוגת לבו לאל? האם עליך להשגיח עליו?
או הסבור אתה כי מרביתם יוכלו לשמוע או להבין? ואולם הם רק
כבהמות ,ותועים מן הנתיב אף יותר )סורת הפורקאן ,פסוקים (44-43
ראמי הוא תלמיד כיתה י"ב במגמה המדעית ,והמקצועות הראשיים שהוא לומד
הם מחשבים ומתמטיקה .ממוצע ציוניו לא ירד בעבר מ– .90אבל השנה הבחינה
המחנכת שהציונים שלו ירדו ירידה ניכרת .הוא מרבה להיעדר מבית–הספר
וכשהוא כבר מגיע הוא מאחר ,שוהה קצת בכיתה ואחר כך יוצא .שיחות רבות
ניהלה אתו המחנכת בסגנון הזה:
מחנכת :ראמי ,מה קורה לך? כל המורים מתלוננים עליך .אתה מאחר ,יוצא
באמצע השיעור ,מקבל ציונים נמוכים .מה יש לך? תגיד לי.
ראמי :מה יש לי? כלום.
מחנכת :אתה לא מרגיש שהשתנית? אתה פתאום אדיש ללימודים.
ראמי :זה בסדר .אני מודע לזה.
מחנכת :אבל ראמי ,הציונים שלך יורדים והשנה יש לך בחינות בגרות .זה לא
טוב.
ראמי :אז מה?
מחנכת :אני לא מאמינה?! ראמי ,איך אתה עונה לי באדישות .מדובר בעתיד
שלך!
ראמי :העתיד שלי הוא הבעיה שלי .אני כבר תכננתי הכול...
מחנכת :על מה אתה מדבר?
ראמי :החלטתי להמשיך בחיי עבודה ולא בחיי לימודים .אז בשביל מה אני
צריך ציונים? אני בכלל לא חושב על לימודים .ותאמיני לי ,אני יושב
בכיתה רק בגלל ההורים שלי .הם לא נותנים לי לעזוב את בית–הספר.
לפני כחודש הודעתי להם על ההחלטה שלי לעזוב את הלימודים .הם
ממש השתגעו .היה לי עימות רציני אִתם .התווכחנו ולבסוף הגענו
להסכמה :אני אסיים את לימודי התיכון ואחר כך אני רשאי לבחור את
דרכי בעצמי .זהו ,העניין סגור.
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המחנכת שבה וניסתה לשכנע את ראמי .היא דיברה על חשיבות הלימודים
לחיים טובים ולפרנסה ,וראמי השיב שהוא כבר מצא לו מקום עבודה טוב שלא
מבקש ממנו תעודות .אחר כך הזמינה המחנכת את הוריו של ראמי לשיחה,
התייעצה עם היועצת ,שוחחה עם המנהל ,הכול לשווא.
לאחרונה הוזמן ראמי לפגישה עם המחנכת והיועצת .ראמי אמר למחנכת:
"אני מעריך מאוד את כל ניסיונותייך לשכנע אותי ללמוד ולא אשכח זאת
לעולם ,אבל זו הדרך שבחרתי ,ואני משוכנע במה שאני עושה .איש לא ישנה
את דעתי" .ואז יצא מן החדר.
היועצת הבחינה שהמחנכת עצובה מאוד ומרגישה שנכשלה במשימתה .היא
פנתה אליה ואמרה" :הראית את הלוקח לו את משוגת לבו לאל? האם עליך
להשגיח עליו? או הסבור אתה כי מרביתם יוכלו לשמוע או להבין? ואולם
הם רק כבהמות ,ותועים מן הנתיב אף יותר" .עתה חשה המחנכת הקלה.
הסבר :לעתים קרובות נתקלים הורים או מורים בבעיה זו .הם כבר ניסו הכול,
דיברו עם הילד פעמים רבות אך הוא בשלו .דבר לא עוזר .ברגעים האלה
עלולים ההורה או המורה לחוש שהם נכשלו ומה שקרה הוא באחריותם .כך
מרגישה המחנכת של ראמי .במקרים אלה עלינו לזכור שלא הכול בשליטתנו,
ובסופו של דבר האחריות לחייו של הפרט ולגורלו על פי הקוראן מוטלת עליו.
על כן ,יפה נהגה היועצת שהקלה את מצוקתה של המחנכת בעזרת פסוק זה מן
הקוראן המדגיש שאין זה מתפקידנו להשגיח על האחר ללא גבול ואם אינו מבין
או שאינו רוצה להבין אין לאל ידנו לעשות דבר.
 .25כיצד תסביר לאדם כמה חשוב לרכוש מקצוע?
ﻳَﻮْمَ ﻻَ ﻳَﻨﻔَﻊُ ﻣَﺎلٌ وَﻻَ ﺑَﻨُﻮنَ )ﺳﻮرة اﻟﺸﻌﺮاء ,آﻳﺔ (88
ביום אשר לא יועילו הון ובנים )סורת המשוררים ,פסוק (88

אחמד ,תלמיד כיתה י"ב ,מתכונן עתה לבחינות הבגרות .אביו ,שעובד כקבלן,
מבקש ממנו שוב ושוב שיניח ללימודים ויבוא לעזור לו בעבודות השיפוצים
לצד ארבעת אחיו העובדים אתו .בבית יש עימותים רבים .אחמד רוצה לסיים
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את בחינות הבגרות בהצלחה ולהמשיך את לימודיו באוניברסיטה .הוא רוצה
להיות מהנדס מחשבים .אבל אביו אומר לו" :עזוב ,כמה תקבל בסוף? 5,000
שקל .אני אתן לך יותר .תראה כמה מרוויחים האחים שלך".
בצר לו פנה אחמד אל יועץ בית–הספר .היועץ הזמין את אביו של אחמד
לשיחה והסביר לו שרכישת מקצוע היא לכל החיים .ואילו כסף יכול לבוא
וללכת וכך גם קשרי משפחה .לחיזוק דבריו פתח היועץ את ספר הקוראן בסורת
המשוררים ,פסוק  ,88והקריא לאב" :ביום אשר לא יועילו הון ובנים".
"מדובר ביום הדין" ,השלים אביו של אחמד את הרעיון" .יום שבו אדם עומד
עם האמת שלו לפני אלוהים" ,הוסיף .היועץ אישר את דבריו והסביר לו
שלימודים הם ידע שאדם רוכש והוא שווה ערך לאמת .ועל כן הוא חסין בפני
תהפוכות הזמן .כששמע אביו של אחמד את הפסוק מן הקוראן ואת הסברי
היועץ הוא השתכנע ואמר לאחמד" ,אלה הם חייך ואני לא אתערב שוב
בהחלטותיך".
אחמד שמח מאוד והחל ללמוד במרץ לבחינות.
הסבר :שלל פתגמים בשלל שפות מדברים על חשיבות המקצוע לאדם .אדם
שיש לו מקצוע ,יש לו נכס שאינו יכול ללכת לאיבוד כמו כסף או חברים
וקרובים .יש לו יכולת וידע שהם שלו לכל חייו וזו מתנה אמתית .מכאן
החשיבות הרבה של הלימודים ,לבנים ולבנות כאחד .מקצוע הופך את האדם
לעצמאי ובלתי תלוי בחסדם של אחרים .אבל אביו של אחמד רוצה שכל
המשפחה תעבוד יחד ,הוא רוצה שילדיו יעזרו לו ,הוא מבטיח לאחמד תשלום
גבוה יותר ממה שיקבל כאיש מקצוע מתחיל — כוונתו של האב היא טובה ,אולם
הוא לא יהיה לצדו של אחמד כל חייו והוא לא יכול להבטיח לו שהעסק שלו
תמיד יצליח וישגשג והוא גם לא יכול להבטיח לו דבר בקשר לאחיו לעתיד
הרחוק .אולי הם יריבו ,אולי מישהו ימות חס וחלילה ,אולי העסק יתפרק משום
שכמה מהם יפנו לכיוונים אחרים ועוד ועוד .על כן ,חשוב מאוד שלכל אדם
יהיה מקצוע .יפה נהג היועץ שהשתמש בפסוק המתאים מן הקוראן כדי להמחיש
לאב את הרגע שבו עלול האדם לעמוד לבדו ללא כספו וללא קרובי משפחתו.
לרגע הזה כולנו צריכים להיות מוכנים.
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 .26מה נאמר לילד שצוחק על החלשים ממנו?

وَاﺑْﺘَـﻎِ ﻓِ ـﻴـ ـﻤَــﺎ آﺗَـﺎكَ اﻟﻠﱠﻪُ اﻟـﺪﱠارَ اﻵْﺧِ ـﺮَةَ وَﻻَ ﺗَﻨـﺲَ ﻧَﺼِـ ـﻴ ـﺒَـﻚَ ﻣِﻦَ اﻟﺪﱡﻧْﻴَ ــﺎ
وَأَﺣْـﺴِﻦ ﻛَـﻤَـﺎ أَﺣْـﺴَﻦَ اﻟﻠﱠﻪُ إِ َﻟﻴْﻚَ وَﻻَ ﺗَـﺒْﻎِ اﻟْﻔَـﺴَـﺎدَ ﻓِﻲ اﻷَْرْضِ إِنﱠ اﻟﻠﱠﻪَ ﻻَ
ﻳُﺤِﺐﱡ اﳌُْﻔْﺴِﺪِﻳﻦَ ) ﺳﻮرة اﻟﻘﺼﺺ  ,آﻳﺔ (77

בקש להיות ראוי לנחלת העולם הבא בכל אשר העניק לך אלוהים,
ואל תשכח מה חלקך בעולם הזה ,ועשה טוב כשם שהיטיב עמך
אלוהים ,ואל תבקש לחמוס את הארץ ,כי אלוהים אינו אוהב את
החומסים )סורת סיפור המעשה ,פסוק (77
אחמד ,הלומד בכיתה ה' בבית–הספר "השלום" ,הוא תלמיד מצטיין .משפחתו
עשירה ולו לא חסר דבר .אבל הוא נוהג תמיד לצחוק על התלמידים החלשים
בלימודים ועל אלה שמוצאם ממשפחות מעוטות יכולת ומעליב אותם .מחנכת
הכיתה הזמינה את אחמד לשיחה .היא שאלה אותו מדוע הוא מתעלל דרך קבע
בילדים החלשים .אחמד השיב לה שאין זה נכון ובכלל הנושא לא מעניין אותו.
המחנכת המשיכה להסביר לו שכך לא מתנהגים בני אדם .אחמד ציית ושיפר את
התנהגותו בכיתה אולם מחוץ לכיתה המשיך לעשות כרצונו .ואז פנתה המחנכת
אל היועצת בבקשת עזרה .היא רצתה לעזור לאחמד להתנהג כראוי ולעזור גם
לילדים שנפגעים ממנו.
אחמד הוזמן לשיחה אצל היועצת וזו תלתה פלקטים בחדרה לפני שהגיע.
כשנכנס לחדרה ראה את הכתוב עליהם" :בקש להיות ראוי לנחלת העולם הבא
בכל אשר העניק לך אלוהים ,ואל תשכח מה חלקך בעולם הזה ,ועשה טוב
כשם שהיטיב עמך אלוהים ,ואל תבקש לחמוס את הארץ ,כי אלוהים אינו
אוהב את החומסים" .היועצת שאלה אותו אם הוא יודע למה היא הזמינה אותו
לשיחה .הוא השיב שאינו יודע .ואז ביקשה ממנו היועצת שיקרא בקול את
הפסוק הכתוב על הקיר ויסביר לה את משמעותו .אחמד הקריא את הפסוק
ופירש אותו חלקית .היועצת הסבירה לו שעלינו לעבוד קשה כדי להיות ראויים
לחיים טובים בעולם הבא .היא שאלה את אחמד אם אלוהים היטיב עמו .והוא
השיב שכן .שיש לו הכול .ואז הסבירה לו היועצת שעל פי הפסוק עליו להיטיב
415

הקוראן לחינוך הילד

גם עם האחרים כשם שהיטיב עמו אלוהים .ובמקום לצחוק על אלו שאין להם
עליו לעזור להם בכל דרך אפשרית .את דבריה סיימה באמירה שעד כה אלוהים
אינו אוהב את מעשיו.
אחמד הבין למה הזמינה אותו היועצת ודמעות החלו זולגות על לחייו .הוא
הבטיח לעצמו וליועצת שמעתה יעשה הכול כדי לעזור לחבריו ולתרום לכל מי
שנזקק.
הסבר :יש האומרים שילדים הם עם אכזר .ייתכן ,אבל הסיבה לכך היא שהם
טרם למדו כיצד יש להתנהג .אחמד אינו ילד רע .הוא פשוט ילד בר מזל שיש לו
הכול .בן למשפחה עשירה ותלמיד טוב .מה עוד צריך אחמד בחייו?! ועל כן
קשה לו להבין מה עובר על ילד שמתקשה בלימודים ומה המשמעות של להיות
בן למשפחה ענייה שבה ההורים לא קונים לילד דברים רבים שהוא היה רוצה.
"למה הוא לא מבין מה שהמורה מסבירה?" חושב אחמד בלבו על ילד אחר.
"למה ההורים שלו לא קונים לו? מה הם לא אוהבים אותו?" אחמד פשוט
מתקשה להיכנס לנעליו של אותו הילד ולראות את העולם מבעד לעיניו .עלינו
ללמד את אותם הילדים שיש להם כיצד לכבד את אלה שאין להם .עלינו
להסביר להם שהחיים הם גלגל ,פעם אתה למעלה ופעם למטה .עלינו להזכיר
להם שוודאי גם להם היו רגעים רבים שבהם התקשו במשהו .אין כמו הקוראן
להעביר מסרים חשובים אלה .יפה נהגה היועצת שמצאה את הפסוק המתאים
בקוראן ששכנע את אחמד כיצד עליו לנהוג.
 .27כיצד נסביר לאדם שלא הכול אפשרי?

إِﻧﱠﻚَ ﻻَ ﺗُﺴْـﻤِﻊُ اﳌَْﻮْﺗَﻰ وَﻻَ ﺗُﺴْﻤِـﻊُ اﻟﺼﱡﻢﱠ اﻟﺪﱡﻋَﺎء إِذَا وَﻟﱠﻮْا ﻣُـﺪْﺑِﺮِﻳﻦَ * وَﻣَﺎ
أَﻧﺖَ ﺑِﻬَـﺎدِي اﻟْﻌُـﻤْﻲِ ﻋَﻦ ﺿَﻠَﺎﻟَﺘِـﻬِﻢْ إِن ﺗُﺴْـﻤِﻊُ إِﻻﱠ ﻣَـﻦ ﻳُﺆْﻣِﻦُ ﺑِﺂﻳَﺎﺗِﻨَﺎ ﻓَـﻬُﻢ
ﻣﱡﺴْﻠِﻤُﻮنَ )ﺳﻮرة اﻟﻨﻤﻞ ,آﻳﺔ (81-80
לא תוכל להשמיע קולך באוזני המתים ולא תוכל להשמיע קולך
באוזני החירשים כאשר ייסוגו אחור ,ולא תוכל להנחות את העיוורים
מתעייתם .רק באוזני המאמינים באותותינו תוכל להשמיע קולך,
שהרי מתמסרים הם )סורת הנמלים ,פסוקים (81-80
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תַאמר ,תלמיד כיתה ט' ,הוא ילד מחונך ותלמיד טוב .כל יום הוא מכין את
שיעוריו ומתכונן ליום המחר .אבל בתקופה האחרונה הבחינה אמו שהוא מאחר
לשוב הביתה .המחנכת גם טלפנה וסיפרה לה שהוא החל לזלזל בלימודים
ואמרה שכדאי לבדוק אם יש בעיה כלשהי .אמו של תַאמר חקרה את הנושא
והתברר לה שלתַאמר יש חבר חדש שהוא תלמיד חלש .הוריו של החבר לא
מתעניינים בלימודי בנם וגם לחבר עצמו לא אכפת .הוריו של תַאמר ביקשו
ממנו שיתרחק מן החבר החדש משום שהוא עלול להזיק לו וכבר רואים את
הסימנים הראשונים .תאמר הבטיח להוריו שיתרחק ממנו אבל לא עמד בהבטחתו.
הוריו של תַאמר ניסו לשכנעו שוב להתרחק מן החבר אבל הוא השיב להם
שהוא אוהב את חברו ויעזור לו כך שגם הוא יהיה תלמיד חרוץ .למעשה ,אמר
להם תַאמר ,הוא כבר החל לשוחח עם החבר על כך.
הוריו של תַאמר השיבו לו שהם לא מאמינים שהוא יוכל לעזור לחברו,
משום שהחבר חונך וגדל כילד שאינו מכבד את לימודיו .כעת החבר הוא ילד
גדול ויהיה קשה מאוד לתקן את אשר נעשה לאורך השנים .ההורים אמרו
לתַאמר שהם לא מאמינים שחברו בכלל ייאות להקשיב לו וגם גדולים וחזקים
מתַאמר יתקשו במשימה זו .הם הביעו חשש שמה שיקרה יהיה בדיוק להפך:
תַאמר יאמץ את ההרגלים ואת ההתנהגות של חברו" .לקלקל יותר קל מלתקן",
הסבירו .כדי לשכנע את תַאמר פתחו עכשיו הוריו את סורת הנמלים והקריאו לו
את פסוקים " :81-80לא תוכל להשמיע קולך באוזני המתים ולא תוכל
להשמיע קולך באוזני החירשים כאשר ייסוגו אחור ,ולא תוכל להנחות את
העיוורים מתעייתם .רק באוזני המאמינים באותותינו תוכל להשמיע קולך,
שהרי מתמסרים הם".
הסבר :כולנו מכירים מצבים אלה מחיי היומיום .אנו מנסים לשכנע מישהו
ולהסביר לו משהו אבל הרושם הוא שאין עם מי לדבר כלל .סביר להניח
שהוריו של תַאמר צודקים .קטנים סיכוייו של תַאמר הילד להחזיר את חברו
למוטב .הם דואגים לבנם ורוצים לעזור לו לוותר על האתגר המאוד לא מציאותי
שקיבל על עצמו .הם גם מתרשמים שבינתיים הנזק לתַאמר גדול מהתועלת
לחברו .אכן ,כדאי שכולנו נזכור פסוק חשוב זה מן הקוראן המלמד אותנו שלא
הכול אפשרי ויש להביט על המציאות נכוחה ולא לשגות באשליות כפי שעושה
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תַאמר .יפה נהגו הוריו שהשתמשו בפסוק זה מן הקוראן כדי להעביר לתַאמר את
המסר.
 .28מה נאמר למי שזקוק להדרכה ואינו ער לכך?

ﻓَﺈِن ﻟﱠﻢْ ﻳَﺴْﺘَﺠِﻴﺒُـﻮا ﻟَﻚَ ﻓَﺎﻋْﻠَﻢْ أَﻧﱠﻤَﺎ ﻳَﺘﱠﺒِﻌُﻮنَ أَﻫْﻮَاءﻫُﻢْ وَﻣَﻦْ أَﺿَﻞﱡ ﻣِﻤﱠﻦِ اﺗﱠﺒَﻊَ
ﻫَﻮَاهُ ﺑِﻐَـﻴْـﺮِ ﻫُﺪًى ﻣﱢﻦَ اﻟﻠﱠﻪِ إِنﱠ اﻟﻠﱠﻪَ ﻻَ ﻳَﻬْـﺪِي اﻟْﻘَـﻮْمَ اﻟﻈﱠﺎﳌِﲔَ ) ﺳﻮرة اﻟﻘﺼﺺ ,
آﻳﺔ (50

ואולם אם לא יענו לך ,דע כי רק אחר משוגות לבם הם נוהים .היש
מרחיק לתעות יותר מן הנוטה אחר משוגת לבו בלא הדרכה מאת
אלוהים? אלוהים לא ינחה את קהל בני העוולה )סורת סיפור המעשה ,פסוק
(50

מהא היא תלמידת כיתה ח' .ציוניה נמוכים והיא מרבה להיעדר מן השיעורים.
כשהיא נכנסת לשיעור היא יושבת שקועה בעצמה ולא אומרת דבר .מחנך
כיתתה מתקשר אל הוריה כל שבוע כדי לשוחח עליה .הוריה של מהא חשים
אשמים במה שקורה לבתם אבל הם חסרי אונים ואינם יודעים כיצד לעזור לה.
אמה של מהא הגיעה כשהיא בוכה אל בית–הספר לשיחה עם היועצת.
האם :אני לא מצליחה לשכנע את מהא לחזור לבית–הספר ולשנות את התנהגותה,
שמביישת את כל המשפחה.
יועצת :ודאי ישנה סיבה לכך שמהא מתנהגת כך.
האם :אני לא יודעת ,אנחנו נותנים לה הכול .אנחנו דואגים לה ואוהבים
אותה.
יועצת :ודאי יש בעיה כלשהי .בבית–הספר ,עם החברות שלה ,אולי עם המורים...
האם :אני זוכרת שפעם אחת היא נפתחה קצת ואמרה לי שהמורים לא
אוהבים אותה .היא סיפרה שהיא נהגה לשאול שאלות רבות בכיתה
אבל המורים לא אהבו את זה .הם אמרו לה שהיא טיפשה ומשום כך
היא שואלת שאלות רבות .אני חושבת שלכן היא הפסיקה לשאול וגם
לא רוצה יותר ללכת לבית–הספר .היא סיפרה לי באותה הזדמנות
שהבינה ממה שהמורים הנכבדים אמרו לה שבית–הספר מיועד רק
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לתלמידים הטובים ומכיוון שהיא חלשה היא לא רוצה ללכת לבית–הספר.
יועצת :אבל הבת שלך מענישה את עצמה וגם את המורים .זה לא הגיוני.
האם :מה את מציעה לי לעשות?
יועצת :אערוך הרצאה לכל מורי בית–הספר בנושא קבלת התלמידים החלשים
ואבנה אִתם תוכנית מיוחדת לקידום התלמידים האלה .במיוחד אדגיש
שאסור בתכלית האיסור להעליב תלמיד כלשהו.
האם :אני גם רוצה שתבקרי בביתנו ותשוחחי עם מהא.
ואכן ,היועצת ערכה ,בתיאום עם המנהל ,הרצאה לכל המורים ובה הסבירה
להם ,בעקיפין אך בתקיפות ,שיש לנהוג בכבוד בתלמידים החלשים.
למחרת ביקרה היועצת בביתה של מהא וישבה אִתה ועם הוריה יחד .היועצת
הסבירה למהא שבחיים אנו נתקלים בבעיות רבות ולא בריא ואף לא הוגן
לברוח מהן ולהעמיס את הקשיים על ההורים.
מהא :פשוט רציתי לברוח .לא יכולתי יותר וכולם מאשימים אותי.
יועצת :את משוכנעת ,מהא ,שהם תמיד מאשימים אותך?
מהא) :לאחר מחשבה קצרה( גם אני עקשנית ועושה לעתים דברים שאינם
טובים.
יועצת :מהא ,אני רוצה להקריא לך פסוק מן הקוראן ולבקש ממך שתתעמקי בו
ותחשבי על המשמעות שלו .אני מתכוונת לסורת סיפור המעשה ,פסוק
.50
היועצת פתחה את תיקה הוציאה מתוכו את ספר הקוראן שלה והקריאה
למהא" :היש מרחיק לתעות יותר מן הנוטה אחר משוגת לבו בלא הדרכה
מאת אלוהים?".
הסבר :גורלם של הרבה תלמידים חלשים אינו קל בכיתה .המורה נוטה לאהוב
את התלמידים הטובים והתלמידים החלשים נדחקים לשוליים .אט–אט הם מאבדים
מגע עם חומר הלימוד ויושבים בכיתה וחולמים במשך ימים תמימים אם לא
במשך שנים .מזלה של מהא היה שהיא "עשתה צרות" לבית–הספר ולהוריה
בכך שסירבה להיכנס לכיתה .לולא עשתה צרות ,אילו ישבה בשקט בשיעור
איש לא היה ער לכך שהיא סובלת ומאמצת לעצמה דימוי נמוך .כזה הוא גורלם
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של הרבה תלמידים שאינם עושים צרות למערכת .במובן הזה לצערנו יש יתרון
למי שמפריע ומושך תשומת לב .יפה נהגה היועצת שלא ויתרה ורצתה לרדת
לשורש הבעיה של מהא .כמו כן ,יפה נהגה בפעילויות שעשתה כדי לעזור
לאותם תלמידים חלשים ,כולל הביקור בביתה של מהא .ולסיום ,יפה עשתה
כשהשתמשה בפסוק הקוראני כדי להמחיש למהא כמה דרושה לה הדרכה משום
שהיא מפרשת את המציאות פירוש מוטעה .לתלמיד מותר לשאול שאלות בכיתה,
רצוי שתלמיד ישאל שאלות בכיתה ואין לשום תלמיד סיבה להתבייש בכך.
לאמתו של דבר ,תלמידים שבאמת לא מבינים כלום בדרך כלל פשוט לא
שואלים.
 .29מהו ערכה הנפשי של התפילה?

اﺗْﻞُ ﻣَـ ــﺎ أُوﺣِﻲَ إِﻟَـﻴْﻚَ ﻣِـﻦَ اﻟْﻜِﺘَـ ــﺎبِ وَأَﻗِﻢِ اﻟـﺼﱠﻠَﺎةَ إِنﱠ اﻟـﺼﱠﻠَـﺎةَ ﺗَﻨْﻬَـﻰ ﻋَﻦِ
اﻟْﻔَ ـﺤْـﺸَــﺎء وَاﳌُْﻨﻜَﺮِ وَﻟَﺬِﻛْ ـﺮُ اﻟﻠﱠ ِﻪ أَﻛْـﺒَ ـﺮُ وَاﻟﻠﱠﻪُ ﻳَﻌْﻠَـﻢُ ﻣَـﺎ ﺗَﺼْﻨَـﻌُـﻮنَ ) ﺳﻮرة
اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت  ,آﻳﺔ (45

השמע את הספר אשר נגלה לך וקיים את התפילה ,כי התפילה מונעת
תועבה וכל דבר מגונה .הזכרת שם אלוהים היא המעשה הגדול מכל,
ואלוהים יודע את אשר תעשו )סורת העכביש ,פסוק (45
חאמֵד הוא תלמיד פרוע בעל בעיות משמעת רבות ,גם בבית–הספר וגם מחוצה
לו .באחד הימים הכה וקילל חאמֵד את בת כיתתו .המחנכת ,ששמעה על המקרה,
פנתה אל חאמֵד ושאלה אותו מדוע התנהג כך .חאמֵד השיב למחנכת שאין זה
עניינה ובכלל ,הילדה פגעה בו ראשונה והוא רק הגיב .המחנכת ידעה שחאמֵד
הוא הראשון שפגע ,גם תלמידי הכיתה אישרו זאת .היא שקלה כיצד היא יכולה
לעזור לחאמֵד להיות ילד חיובי וטוב .משפחתו של חאמֵד ,חשבה המחנכת
לעצמה ,היא משפחה טובה ,דתייה ,שמאמינה באלוהים ומעשים כמעשה שעשה
חאמֵד אסורים אצלם .המחנכת פתחה את ספר הקוראן ,חיפשה וחיפשה עד
שהגיעה אל סורת העכביש ,פסוק " :45השמע את הספר אשר נגלה לך וקיים
את התפילה ,כי התפילה מונעת תועבה וכל דבר מגונה .הזכרת שם אלוהים
היא המעשה הגדול מכל ,ואלוהים יודע את אשר תעשו".
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כשנכנס חאמֵד אל חדר המחנכת היא הראתה לו ספר הקוראן ,נשקה את
הספר ושאלה אם הוא יודע מה זה" .ודאי" ,השיב לה חאמֵד" ,זה 'הקוראן
הקדוש'" .המחנכת שאלה מהיכן הוא יודע .חאמֵד השיב לה שאביו קורא בו כל
יום .ואז שאלה אותו המחנכת אם אביו הקריא לו אי פעם את הפסוק" ,השמע
את הספר אשר נגלה לך וקיים את התפילה ,כי התפילה מונעת תועבה וכל
דבר מגונה .הזכרת שם אלוהים היא המעשה הגדול מכל ,ואלוהים יודע את
אשר תעשו" .חאמֵד השיב שאביו הקריא לו את הפסוק הזה והוא גם תמיד
אומר לו שהתפילה מרחיקה אותנו מן המעשים המגונים .אז הבין חאמֵד את
המסר של המחנכת והבטיח לה שמהיום יתפלל במקום להכות ולא יעשה כל
מעשה פסול.
הסבר :לתפילה יש ערך רגשי חשוב בעיני אנשים רבים .היא מרגיעה ומסדרת
את המחשבות ,וכשהאדם מסיים אותה הוא בדרך כלל שרוי במצב רוח טוב
יותר מאשר כשהתחיל .בזמן התפילה יוכל חאמֵד לחשוב קצת על מעשיו ולתהות
מה אלוהים רוצה ממנו .בחסות אלוהים תצטלל מחשבתו ויכולתו להתאפק
תגדל .על כן ,יפה נהגה המחנכת שלימדה את חאמֵד להתאפק בעזרת התפילה
והביאה לו פסוק ברור מן הקוראן שממליץ על התפילה כתרופה למעשים
פסולים.
 .30מה נאמר למי שמסרב לעזור לחלש?

اﻟﻠﱠﻪُ اﻟﱠﺬِي ﺧَﻠَـﻘَﻜُﻢ ﻣﱢﻦ ﺿَـﻌْﻒٍ ﺛُﻢﱠ ﺟَ ـﻌَﻞَ ﻣِﻦ ﺑَﻌْـﺪِ ﺿَـﻌْﻒٍ ﻗُ ـﻮﱠةً ﺛُﻢﱠ ﺟَـﻌَﻞَ
ﻣِﻦ ﺑَﻌْـﺪِ ﻗُـﻮﱠةٍ ﺿَـﻌْﻔـﺎً وَﺷَـﻴْـﺒَـﺔً ﻳَﺨْﻠُﻖُ ﻣَـﺎ ﻳَﺸَـﺎءُ وَﻫُﻮَ اﻟْﻌَﻠِﻴﻢُ اﻟْﻘَـﺪِﻳﺮُ ) ﺳﻮرة
اﻟﺮوم ,آﻳﺔ (54

אלוהים ברא אתכם חסרי אונים ,אחר נתן כוח לאחר החולשה ,אחר
נתן חולשה וזקנה לאחר הכוח .הוא בורא את אשר יחפוץ ,והוא
היודע והיכול )סורת בני ביזנטיון ,פסוק (54
סאמר משותק ברגליו עקב תאונת דרכים שעבר בילדותו .הוריו עברו לגור
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בכפר חדש והוא נכנס לכיתה ט' חדשה בבית–הספר המקומי .תלמידי הכיתה
ובראשם אַָיִמָן התנגדו לבואו של סאמר .אָיִמָן הוא מנהיג הכיתה לכל דבר ועניין.
הוא פנה אל המחנך וביקש שיעבירו את סאמר לכיתה אחרת משום שהוא מגביל
את הכיתה .המחנך הסביר לילדים שעליהם לקבל את סאמר ולכבד אותו.
אָיִמָן פנה אל מנהל בית–הספר במכתב שהחתים עליו את כל תלמידי הכיתה.
המנהל כעס מאוד .הוא הזמין את אָיִמָן ואמר לו שהתלמידים חייבים לקבל יפה
את סאמר לכיתתם .זוהי החלטתו כמנהל ואם ישובו התלמידים ויעלו בקשה זו
הם ייענשו .הוא גם אמר לאָיִמָן שסאמר הוא תלמיד מצוין שיכול לעזור לבני
הכיתה בלימודים.
כשיצא אָיִמָן מחדר המנהל גמלה בלבו ההחלטה להציק לסאמר עד שיבקש
לעבור לכיתה אחרת ואולי בכלל לבית–ספר אחר" .סאמר כל כך חלש וחסר
אונים" ,אמר אָיִמָן לעצמו" ,איך הוא יוכל להתגבר עלי?".
אָיִמָן קרא לכל התלמידים בהפסקה וסיפר להם מה הוא עומד לעשות .איש
לא התנגד ,רוב התלמידים אפילו שמחו .הם החלו להציק לסאמר .פעם לקחו לו
את הספר ,פעם קרעו לו את המחברת וכמה פעמים קשרו את הגלגלים בעגלת
הנכים כדי שלא יוכל לנוע ויצטרך לבקש מהם לעזור לו .כשביקש ,הם סירבו.
סאמר שתק לנוכח כל מעשיהם הרעים והמעליבים והמשיך להצטיין בלימודיו
יותר ויותר .בבית–הספר יצא שמו כתלמיד מעולה ,והמורים תמכו בו ללא סייג.
הדבר עורר עליו את שנאת התלמידים ואת קנאתם ביתר שאת .הם תמיד
התלחשו ביניהם ותהו איך ילד חלש כמוהו מחזיק מעמד מול מעשי כולם ועוד
משגשג בלימודיו.
בוקר אחד מצאו התלמידים את קירות הכיתה מכוסים פלקטים ועליהם נכתב
באותיות ענקיות פסוק  54מסורת בני ביזנטיון" :אלוהים ברא אתכם חסרי
אונים ,אחר נתן כוח לאחר החולשה ,אחר נתן חולשה וזקנה לאחר הכוח.
הוא בורא את אשר יחפוץ ,והוא היודע והיכול" .כשנכנס המחנך לכיתה
שאלו אותו התלמידים מי כתב את הדברים והוא השיב שאינו יודע .עד היום
תלמידי הכיתה לא יודעים מי כתב את הפסוק על הקירות אולם מאותו היום
החלו התלמידים להתקרב אט–אט אל סאמר ולהתייחס אליו אחרת .וביום חורף
אחד ,כשסאמר התקשה לחצות שלולית מים בעגלת הנכים שלו ניגש אליו אָיִמָן
ושאל אם הוא זקוק לעזרה.
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הסבר :איננו יודעים מי תלה בכיתה את הפלקטים הנושאים את הפסוק הקוראני
היפהפה הזה .ואולם מי שעשה זאת יבורך .הפסוק מתאר את מעגל חייו של
האדם כדי שכולנו נזכור שרק בחלק מחיינו אנו חזקים .כולנו נולדים כתינוקות
חסרי אונים ,ואנו גדלים בהדרגה וצוברים כוח ומאבדים אותו לקראת סוף חיינו.
ייתכן מאוד שהתלמידים בכיתה הבינו שגם הכוח שהעניק להם אלוהים הוא זמני
והנה גם הם יצטרכו בעתיד את עזרת החזקים .ייתכן שהבינו שאמנם אלוהים
נתן להם כעת כוח שהוא לא נתן לסאמר ,אבל לסאמר הוא נתן שכל ויכולת
לימודית שהוא לא נתן להם .ודווקא בלימודים סאמר הוא שיכול לעזור להם.
מדוע אפוא שלא יעזרו איש לרעהו? כל זאת עשה הפסוק היפה והחשוב מן
הקוראן.
 .31מה נאמר לאדם שרוצה להיות מושלם ולא מצליח?

وَﻟَﻮْ ﻳُﺆَاﺧِﺬُ اﻟﻠﱠﻪُ اﻟﻨﱠﺎسَ ﺑِﻤَﺎ ﻛَﺴَـﺒُﻮا ﻣَﺎ ﺗَﺮَكَ ﻋَﻠَﻰ ﻇَﻬْﺮِﻫَﺎ ﻣِﻦ دَاﺑﱠﺔٍ وَﻟَﻜِﻦ
ﻳُﺆَﺧﱢ ـﺮُﻫُﻢْ إِﻟَـﻰ أَﺟَﻞٍ ﻣﱡ ـﺴَ ـﻤًّﻰ ﻓَ ـﺈِذَا ﺟَــﺎء أَﺟَﻠُﻬُﻢْ ﻓَ ـﺈِنﱠ اﻟـﻠﱠﻪَ ﻛَــﺎنَ ﺑِﻌِ ـﺒَــﺎدِهِ
ﺑَﺼِﻴﺮاً ) ﺳﻮرة ﻓﺎﻃﺮ  ,آﻳﺔ (45

אילו היה אלוהים דן את האנשים לכף חובה בעוון פועלם ,לא היה
משאיר כל יצור על פני האדמה .ואולם אלוהים דוחה את דינם לזמן
קצוב ,ובהגיע זמנם ,הנה אלוהים מבחין בברואיי )סורת היוצר ,פסוק (45
נסרין ,תלמידת כיתה י"א ,הגיעה אל חדר היועצת כשהיא בוכה בכי מר
ומגמגמת משהו לא ברור .היועצת הרגיעה אותה והציעה לה לשתות מים
וביקשה שתספר לה מה קרה.
לאחר שנרגעה קצת סיפרה נסרין שהיא נהגה לרכל על חברותיה לכיתה.
סיפרה לכל אחת סיפורים על חברתה כדי לסכסך ולהפריד ביניהן" .אני ילדה
רעה ,אני לא צריכה לחיות .אני צריכה למות" ,אמרה והחלה שוב לבכות.
היועצת שאלה אותה מה גרם לה לבוא ולספר את כל זאת .נסרין השיבה
ששיעורי "כישורי חיים" שהעבירה היועצת בכיתתם הבהירו לה איזה דבר רע
היא עושה .היועצת שיבחה את נסרין על כך שהיה בה האומץ לבוא ולהודות
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במעשיה .בהמשך לשיחתם התברר ליועצת שנסרין מחמירה עם עצמה מאוד.
היו מקרים שהיא קצת הגזימה בסיפורי רכילות על חברה זו או אחרת אבל לא
מעבר לכך" .את רוצה להיות מושלמת" ,הסבירה לה היועצת" ,אבל איש מאתנו
אינו מושלם .רק אלוהים מושלם" .אחר פתחה את ספר הקוראן בסורת היוצר,
פסוק  ,45והקריאה לה" :אילו היה אלוהים דן את האנשים לכף חובה בעוון
פועלם ,לא היה משאיר כל יצור על פני האדמה .ואולם אלוהים דוחה את
דינם לזמן קצוב ,ובהגיע זמנם ,הנה אלוהים מבחין בברואיו".
"את מבינה" ,המשיכה היועצת" ,איש מאתנו לא מושלם אבל אלוהים מאפשר
לנו לתקן את מעשינו לפני שהוא שופט אותנו" .כשיצאה נסרין מחדר היועצת
היה נסוך חיוך קל על פניה ובלבה גמלה ההחלטה להפסיק לרכל על חברותיה.
הסבר :מי מאתנו לא רוצה להיות מושלם? אבל איש מאתנו אינו כזה .כולנו
שוגים וטועים וחוטאים וכדומה .אבל נסרין מגזימה כנראה בביקורתיות שלה
כלפי עצמה .היא מאשימה את עצמה יתר על המידה ועל כן מקננת בה תחושה
של חוסר ערך עצמי ושלא מגיע לה לחיות .היא גם עלולה לשקוע בדיכאון עקב
כל זאת ואולי אפילו לפגוע בעצמה כפי שהיא רומזת .מי שלא מקבל כל אחריות
ומרגיש שהוא לא אשם בדבר הוא אדם חסר אחריות וחסר מצפון ,חסר ערכים
וכדומה .לעתים נכנה אותו פסיכופת .מי שמקבל על עצמו יותר מדי אחריות
בעצם מענה את עצמו שלא לצורך .האמת נמצאת ,כמו במקרים רבים ,באמצע,
באיזון בין ההכרה במגבלותינו כבני אדם ובין הצורך האמתי לקבל בחיים
אחריות על מעשינו .יפה נהגה היועצת שמצאה את הפסוק החשוב בקוראן
שמזכיר לכולנו שאיש מאתנו איננו מושלם .כעת תוכל נסרין להירגע ולהבין על
פי הפסוק שאלוהים מאפשר לה לתקן את מעשיה.
 .32מה נאמר למי שהולך אחרי יצריו?

ﺛُﻢﱠ ﺟَـﻌَﻠْﻨَـﺎكَ ﻋَﻠَﻰ ﺷَـﺮِﻳﻌَـﺔٍ ﻣﱢﻦَ اﻷَْﻣْ ـﺮِ ﻓَـﺎﺗﱠﺒِـﻌْـﻬَـﺎ وَﻻَ ﺗَﺘﱠ ـﺒِﻊْ أَﻫْﻮَاء اﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﻻَ
ﻳَﻌْﻠَﻤُﻮنَ ) ﺳﻮرة اﳉﺎﺛﻴﺔ  ,آﻳﺔ (18

אחר קבענו לך חוקי הלכה .נהג על–פיה ואל תיטה אחר משוגות לבם
של חסרי הידע )סורת הכורעת ברך ,פסוק (18
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מרים ושרה הן שתי חברות שלומדות בבית–הספר התיכון .מרים נערה מפונקת
שבאה מבית עשיר מאוד ,ואילו שרה באה מבית עני וממשפחה שמרנית .למרים
יש חבר והיא נפגשת אתו לעתים קרובות .לאחרונה החלה לבקש משרה שתצטרף
אליה .שרה מסרבת בעקשנות ,מפחדת שאחד מבני משפחתה יראה אותה .הם
תמיד מזהירים אותה שלא תעשה טעות ולא תיגרר אחר תשוקותיה .מרים נוהגת
לומר לשרה" :הם לא ידעו עם מי נפגשנו .נצלי את הזמן והכירי מישהו .הזמן
חולף והימים האלה לא יחזרו".
לראשונה הצליחה מרים לשכנע את שרה .ואולם בזמן הפגישה התרוצצו
בראשה של שרה מחשבות רבות :ההורים ,המנהגים ,הדת ...ואז אמרה שרה
למרים" :נכון שאנחנו חברות טובות מאוד ,אבל אני מבקשת ממך בקשה אחת:
אל תלחצי עלי בעניינים שלא מקובלים בסביבתי .גם אם תשכנעי אותי לרגע,
אינני יכולה לשכוח דברי אחי הבכור ,שתמיד מזכיר לי את סורת הכורעת ברך,
פסוק " :18אחר קבענו לך חוקי הלכה .נהג על–פיה ואל תיטה אחר משוגות
לבם של חסרי הידע".
הסבר :לא קלים חייה של שרה .היא רואה את חברתה מרים עושה ככל העולה
על רוחה ועוד מזמינה אותה להצטרף אליה והיא צריכה לעצור את עצמה בשם
המשפחה ובשמה של הדת כדי לשמור על כבודה וכבוד משפחתה .שרה ודאי
אינה הנערה היחידה בעולמנו שמוטלת עליה החובה לעמוד איתן בפני הפיתוי.
לעתים הפיתוי הוא פגישות עם בני המין השני ,לעתים סמים ובמקרים אחרים
נמשכים בני הנעורים לקבוצות עבריינים למיניהן .לא חסרים פיתויים בעולמנו,
ובני הנוער הם הראשונים להיכשל בהם ,משום הם בוגרים דיים לעבור את
העברות אך לא תמיד מנוסים דיים להתמודד עם הפיתויים .יפה נהג אחיה של
שרה שצייד את אחותו בפסוק חשוב מן הקוראן ,משום שברגע המצוקה ,בשעת
המבחן ,עשוי פסוק אחד מן הקוראן לעזור לנער או לנערה הרבה יותר מהסברים
ארוכים ומפורטים .טוב נעשה אם נצייד את ילדינו בכמה פסוקים כאלה לעת
צרה .בשעת המבחן ,כשהמחשבה מבולבלת ,יהיה עליהם רק לשלוף את הפסוק
מן הזיכרון ולציית לו.

425

הקוראן לחינוך הילד

 .33האם נוכל לתת צדקה בסתר?

إِن ﺗُﺒْـﺪُواْ اﻟﺼﱠـﺪَﻗَـﺎتِ ﻓَـﻨِﻌِـﻤﱠـﺎ ﻫِﻲَ وَإِن ﺗُﺨْـﻔُـﻮﻫَﺎ وَﺗُﺆْﺗُﻮﻫَـﺎ اﻟْﻔُـﻘَـﺮَاء ﻓَـﻬُـﻮَ
ﺧَﻴْـﺮٌ ﻟﱡﻜُﻢْ وَﻳُﻜَﻔﱢﺮُ ﻋَﻨﻜُﻢ ﻣﱢﻦ ﺳَـﻴﱢﺌَﺎﺗِﻜُﻢْ وَاﻟﻠّﻪُ ﺑِﻤَـﺎ ﺗَﻌْﻤَﻠُﻮنَ ﺧَﺒِـﻴﺮٌ )ﺳﻮرة
اﻟﺒﻘﺮة ,آﻳﺔ (271

אם תתנו צדקה בגלוי — טוב ויפה ,ואולם אם תסתירוה ותתנוה
לעניים ,ייטב לכם ,ואלוהים יכפר לכם על עוונותיכם .אלוהים מכיר
את מעשיכם לפני ולפנים )סורת הפרה ,פסוק (271
סאלח ,הלומד בכיתה י"א ,הוא תלמיד מנומס שמשקיע בלימודיו וכל המורים
והתלמידים מעריכים אותו .הוא ילד יחיד למשפחה חד–הורית שעוזר רבות
לאמו .היא יוצאת לעבודה מוקדם בבוקר ושבה מאוחר בערב כדי לפרנס את
המשפחה .לאחרונה חלתה אמו והפסיקה לעבוד משום שהעבודה מזיקה לבריאותה.
מאז החל מצבם הכלכלי להתדרדר .סאלח פנה אל אחד החברים וביקש את
עזרתו בתשלום בעבור הטיול הכיתתי הקרוב .החבר עזר לסאלח ברצון .במהלך
הטיול ,בעת שכל התלמידים ישבו במעגל ושיחקו ,אמר פתאום החבר בקול רם
לפני כולם שלולא נתן לסאלח כסף לטיול לא היה סאלח יכול לבוא.
סאלח האדים והתבייש מאוד בזמן שכל התלמידים הסתכלו עליו .מחנך
הכיתה ,שנכח באירוע ,החליט שלא להגיב מיד כדי שלא להלבין את פני חברו
של סלאח ברבים .הוא חיכה עד שנגמר המשחק ,ואז קרא אליו את שני
החברים .הוא פתח את ספר הקוראן וביקש מחברו של סאלח להקריא את פסוק
 271מסורת הפרה" :אם תתנו צדקה בגלוי — טוב ויפה ,ואולם אם תסתירוה
ותתנוה לעניים ,ייטב לכם ,ואלוהים יכפר לכם על עוונותיכם .אלוהים מכיר
את מעשיכם לפני ולפנים" .החבר סיים להקריא את הפסוק ודמעות עמדו
בעיניו .הוא הבין את אשר עשה" .מהיום" ,אמר" ,לא רק אדאג לסאלח ,אדאג
גם לכבד את רגשותיו ולא אשוויץ במעשי".
הסבר :כולנו רוצים לקבל הכרה על מעשה טוב שעשינו או על הצלחות שלנו.
כולנו רוצים שהכול ידעו זאת ואנו נזכה לכבוד .לעתים אין בכך כל בעיה.
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כשהמורה מבקשת מילד שיעזור לה והוא עושה כן כולם רואים .כשאיש תורם
כסף למוסד כלשהו לעתים הדבר מתפרסם בתקשורת וכולם יודעים .אבל פעמים
רבות האדם שעוזרים לו מתבייש בכך ואינו רוצה שהדבר יתפרסם .האם נהיה
מוכנים לתת לו גם בסתר ,באופן שרק הוא ואנחנו נדע על נתינה זו? במקרה זה
הקוראן מלמד אותנו עיקרון פסיכולוגי עמוק .הכי חשוב שאנו נדע שעשינו
מעשה טוב .אנו ואלוהים ,שכמובן תמיד יודע .כלומר ,הכבוד שלי לא צריך
לבוא מבחוץ כמו מבפנים .אני הוא זה שמעניק לעצמי כבוד וציון טוב על מעשי.
אלוהים ,שנמצא גם בתוכי ,הוא שיודע .וזה חשוב מכל כבוד שיעניק לי מישהו
אחר.
 .34מהן הדרכים הלגיטימיות להתבלט?

ﻗَﻮْلٌ ﻣﱠـﻌْﺮُوفٌ وَﻣَﻐْـﻔِﺮَةٌ ﺧَﻴْـﺮٌ ﻣﱢﻦ ﺻَﺪَﻗَﺔٍ ﻳَﺘْـﺒَﻌُﻬَـﺎ أَذًى وَاﻟﻠّﻪُ ﻏَﻨِﻲﱞ ﺣَﻠِﻴﻢٌ *

ﻳَﺎ أَﻳﱡﻬَــﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ آﻣَـﻨُﻮاْ ﻻَ ﺗُﺒْﻄِﻠُﻮاْ ﺻَ ـﺪَﻗَــﺎﺗِﻜُﻢ ﺑِﺎﳌَْـﻦﱢ وَاﻷذَى ﻛَـﺎﻟﱠﺬِي ﻳُـﻨﻔِﻖُ
ﻣَـﺎﻟَﻪُ رِﺋَﺎء اﻟﻨﱠﺎسِ وَﻻَ ﻳُﺆْﻣِـﻦُ ﺑِﺎﻟﻠّﻪِ وَاﻟْﻴَـﻮْمِ اﻵﺧِـﺮِ ﻓَـﻤَـﺜَﻠُﻪُ ﻛَ ـﻤَـﺜَﻞِ ﺻَـﻔْـﻮَانٍ
ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺗُﺮَابٌ َﻓـﺄَﺻَﺎﺑَﻪُ وَاﺑِﻞٌ ﻓَـﺘَﺮَﻛَﻪُ ﺻَـﻠْﺪاً ﻻﱠ ﻳَﻘْﺪِرُونَ ﻋَﻠَﻰ ﺷَﻲْءٍ ﻣﱢﻤﱠـﺎ ﻛَﺴَـﺒُﻮاْ
وَاﻟﻠّﻪُ ﻻَ ﻳَﻬْﺪِي اﻟْﻘَﻮْمَ اﻟْﻜَﺎﻓِﺮِﻳﻦَ ) ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة  ,آﻳﺔ (264-263

אמירת דברים של דרך ארץ ומחילה טובות מצדקה המלווה בפגיעה,
ואלוהים הוא בלתי תלוי ושקול דעת .הוי המאמינים ,אל תשחיתו את
הצדקה שתתנו על ידי התפארות ופגיעה — כאותו איש המוציא
מרכושו רק למען הראות לאנשים ,ואינו מאמין באלוהים וביום
האחרון .הוא משול לצוק סלע מכוסה עפר :אך יפגע בו המטר ,ייוותר
עירום וקשה .כך גם הם לא יפיקו דבר מכל מפעלותיהם ,ואלוהים לא
ינחה את קהל הכופרים )סורת הפרה ,פסוקים (264-263
כשנכנס המחנך לכיתה ד' התחוללה שם מהומה .אחמד צעק" :יונס ,אתה בן אדם
רע ,רמאי ואכזר" .המורה הפריד בין הנצים והורה לכל אחד לשבת במקומו .ואז
פנה אל אחמד ,שרעד מרוב זעם ,וביקש שיסביר לו מה שקרה .רק פתח אחמד
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את פיו ויונס צעק" :הוא התחיל אתי ."...המחנך ביקש מיונס שימתין וידבר
בתורו .הוא פנה שוב אל אחמד וביקש שיספר מה שקרה.
אחמד נרגע קצת אבל דמעות עמדו בעיניו" .קשה לי לדבר" ,אמר" .אני
מרגיש עכשיו בודד מאוד ,התקשיתי בלוח הכפל והתביישתי להגיד למורה .אז
חשבתי שיותר טוב שאבקש עזרה מיונס חברי שיושב לידי .בדרך הביתה
ביקשתי את עזרתו של יונס בחשבון" .עכשיו כבר לא יכול יונס להתאפק
והשמיע קולות "אוף ,אוף" .הוא נראה מאוד כועס .המחנך פנה אליו וביקש
ממנו שיתאפק ויכבד את חברו.
אחמד נשם נשימה עמוקה והמשיך לספר .יונס הסכים .שבוע שלם בא אליו
במשך בכל יום כדי לעזור לו בלוח הכפל" .אני מודה בזה" ,אמר אחמד" ,אבל
אחר כך יונס סיפר לכל תלמידי הכיתה וגם לחברי מהשכונה שהוא עזר לי וכמה
אני טיפש .בתחילה שתקתי ובלעתי הכול אבל זה הרג אותי מבפנים והרגשתי
שנטשו אותי ובגדו בי .וכך זה נמשך ,כל יום חברים מספרים לי מה שיונס אומר
עלי .אני לא רוצה שיהיה חבר שלי יותר ולא רוצה לראות אותו" ,סיים אחמד.
עתה פנה המורה אל יונס ,וזה סיפר שהוא אמנם עזר לאחמד וסיפר על כך
רק לחבר אחד מהשכונה אבל החבר סיפר את הדבר לכולם וכך התגלגל
הסיפור.
"שמע ,יונס" ,אמר המחנך" ,אני רוצה להקריא לך ולכל הכיתה קטע מהקוראן.
אני מתכוון לפסוקים  264-263מסורת הפרה' :אמירת דברים של דרך ארץ
ומחילה טובות מצדקה המלווה בפגיעה ,ואלוהים הוא בלתי תלוי ושקול
דעת .הוי המאמינים ,אל תשחיתו את הצדקה שתתנו על ידי התפארות
ופגיעה — כאותו איש המוציא מרכושו רק למען הראות לאנשים ,ואינו
מאמין באלוהים וביום האחרון'"" .אני מבין" ,אמר יונס" .לעזור למישהו
ולאחר מכן לפגוע בו אינה הדרך הנכונה .אני מבקש סליחה מאחמד"" .כולנו
טועים וכולנו לומדים מהטעויות שלנו" ,הוסיף המחנך" .אני מקווה שכולנו
נזכור את הפסוק הזה מן הקוראן".
הסבר :נראה שיונס הוא ילד טוב .הוא באמת רצה לעזור לחברו אחמד אבל
התקשה להתאפק והשוויץ בעזרה זו .אם יאמר שאחמד הוא טיפש שלא מבין את
החומר יעלה את קרנו בעיני סביבתו .כך הוא הדבר בכל עזרה שמישהו מעניק
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לחברו ולאחר מכן מתגאה בה בפני הסביבה .היה צנוע ,ממליץ לנו הקוראן,
ומוטב שלא תעשה טובות לאיש אם אתה חושב שאינך יכול להתאפק וחייב
לאחר מכן להשוויץ בכך .כאלו הם ילדים ,אוהבים להשוויץ .לעתים גם מבוגרים.
הקוראן אכן מגלה רגישות רבה ליחסים בין–אישיים ומעודד התנהגות שאינה
פוגעת בזולת ובשל כך הוא כלי חינוכי חשוב .לאחר ששמע יונס את הפסוק
המתאים והבין את המסר אפשר לעזור לו ולשוחח אתו על דרכים לגיטימיות
שבהן יוכל להתבלט ולהוכיח את כישוריו .הוא יכול להצטיין בלימודיו ,הוא
יכול להשתתף בתחרויות במתמטיקה ואם הוא באמת מוכשר בתחום הוא יכול
לבקש מהוריו לשלוח אותו לחוג מתמטיקה לילדים מחוננים .יש דרכים שבהן
מותר ואף רצוי שילדים יפגינו את כישוריהם ,פגיעה בחברים אינה אחת מהן.
 .35מה נאמר לרברבן?

ﻻَ ﺗَﺤْ ـﺴَ ـﺒَﻦﱠ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﻳَﻔْ ـﺮَﺣُــﻮنَ ﺑِﻤَــﺎ أَﺗَﻮاْ وﱠﻳُﺤِ ـﺒﱡـﻮنَ أَن ﻳُـﺤْـﻤَ ـﺪُواْ ﺑِﻤَــﺎ ﻟَﻢْ
ﻳَﻔْـﻌَﻠُﻮاْ ﻓَﻼَ ﺗَـﺤْﺴَـﺒَﻨﱠﻬُﻢْ ﺑِﻤَـﻔَﺎزَةٍ ﻣﱢﻦَ اﻟْﻌَـﺬَابِ وَﻟَﻬُﻢْ ﻋَـﺬَابٌ أَﻟِﻴﻢٌ ) ﺳﻮرة آل
ﻋﻤﺮان  ,آﻳﺔ (188

אל תחשוב כי העולצים במעלליהם והרוצים כי יהללום על מעשים
לא להם — אל תחשוב כי זכו להימלט מן העונש .צפוי להם עונש
כבד )סורת בית עמרם ,פסוק (188
נִזָאר ,תלמיד כיתה ה' בבית–הספר "השלום" ,קילל את המחנך שלו והתגאה
בפני חבריו במעשהו .הסיפור הגיע אל אוזניה של היועצת והיא הזמינה את נִזָאר
לשיחה .תחילה סירב נִזָאר לשוחח עם היועצת ,אולם כשהבטיחה לו שהשיחה
ביניהם תישמר בסודיות והיא לא תמסור כל מידע למי שאינו שייך לצוות
החינוכי של בית–הספר ,דוגמת חבריו ,הוא ניאות לדבר .הוא סיפר ליועצת על
חברו ,י%סף ,שתמיד מתגאה בפני כולם בכך שהוא נותן צדקה לקבצנים אבל
לאמתו של דבר הוא לא מפסיק לקלל אותם .לאחר ששמעה היועצת את שני
הסיפורים היא הזמינה גם את י%סף אל חדרה כדי לשוחח עם שניהם יחד .על
השולחן היה מונח ספר הקוראן ,פתוח בסורת בית עמרם ,פסוק " .188אל
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תחשוב כי העולצים במעלליהם והרוצים כי יהללום על מעשים לא להם —
אל תחשוב כי זכו להימלט מן העונש .צפוי להם עונש כבד" ,היא הקריאה
ושאלה אותם מה הבינו מפסוק זה .נִזָאר פתח ואמר שהוא מצטער על מה שעשה
למורה והוא יבקש ממנו סליחה לפני כולם משום שקילל אותו לפני כולם .גם
י%סף הבין מיד למה מתכוונת היועצת .הוא אמר לה" :אני רציתי שיהללו אותי
על מעשים שלא עשיתי .עכשיו אני באמת רוצה לתת חמישה שקלים מהכסף
שלי לעניים" .היועצת השיבה שראשית מוטב שיפסיק לקלל את הקבצנים לפני
שהוא מבטיח דברים שאולי יקשה עליו לעמוד בהם .היא הוסיפה שוודאי
הקוראן שולל את האפשרות שי%סף ייתן לקבצן נדבה ואחר כך יקלל אותו.
הפעם הבין י%סף שהיועצת וגם הקוראן שניהם מבקשים ממנו לגלות לפחות
צניעות אם לא נדיבות.
הסבר :מדוע הזמינה היועצת את נִזָאר ואת י%סף לשמוע את פסוק הקוראן יחד?
יכולה הייתה להקריא אותו לנִזָאר ולי%סף ,כל אחד לחוד .בחברה מערבית ייתכן
שהיועצת הייתה פונה אל כל ילד ומדברת אתו באופן אישי משום שבחברה
מערבית מודרנית האחריות היא בדרך כלל אישית .בחברה מסורתית רוצים
המחנכים להדגיש את האחריות המשותפת .כך שמע י%סף איך על נִזָאר להתנהג
ומה שהוא הבטיח ,וגם נִזָאר שמע על חברו י%סף ומה שיש לו לשפר .היועצת
מצפה שהם יעזרו זה לזה להתנהג כראוי ויעירו זה לזה בעת הצורך .והרי
מעשיהם של נִזָאר וי%סף נעשו אל מול חבריהם ועל כן היועצת מגייסת את
חבריהם כדי לעזור להם.
 .36כיצד עלינו לנהוג בכספנו?
وَآتِ ذَا اﻟْﻘُـﺮْﺑَﻰ ﺣَـﻘﱠ ـﻪُ وَاﳌِْﺴْﻜِﲔَ وَاﺑْﻦَ اﻟﺴﱠـﺒِـﻴﻞِ وَﻻَ ﺗُـﺒَـﺬﱢرْ ﺗَﺒْـﺬِﻳﺮاً ) ﺳﻮرة
اﻻﺳﺮاء ,آﻳﺔ (26

תן לקרוב המשפחה את החלק המגיע לו ,וגם לנזקק ולהלך בדרכים,
אך אל תהיה פזרן )סורת המסע הלילי ,פסוק (26
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סאפי הוא בן יחיד והוא מפונק מאוד .אביו הוא איש עשיר וקונה לו כל מה
שהוא רק מבקש .הוא לובש רק בגדי מותגים .אל בית–הספר הוא בא כשבכיסו
חמישים שקל ,קונה אוכל ומזמין את חבריו .חברו ,י%סף ,בא ממשפחה שמצבה
הכלכלי הרבה פחות טוב ממצב משפחתו של סאפי אבל הוא מקובל ממנו
בכיתה .באחד הימים ,בשובם מבית–הספר ,אמר סאפי לי%סף" ,איזה נעליים יש
לך? למה שלא תקנה נעליים כמו שלי בשש–מאות שקל מפירמה ידועה?" י%סף
השיב לו בעדינות" :אם אני אלך בנעליים שעולות שש–מאות שקל אני אהיה
מישהו אחר? סאפי ,תקשיב לי ,אני רוצה להזכיר לך פסוק חשוב מן הקוראן:
'תן לקרוב המשפחה את החלק המגיע לו ,וגם לנזקק ולהלך בדרכים ,אך אל
תהיה פזרן' .במקום שאבזבז את מעט הכסף שיש לי עדיף שאשתמש בו נכון
ועוד אעזור לאחרים שאין להם .גם אתה יכול במקום לפזר את כספך בקניות
אין–סופיות לשים את הכסף בקופה ולחסוך אותו לנזקקים".
הסבר :הפזרנות של סאפי היא בעצם רברבנות .חשוב לו להרשים את סביבתו,
להראות כמה יש לו ובכך לעורר את קנאת החברים .והנה בא הקוראן ומצווה
עלינו שלא התרברב וגם לא לפזר את כספנו אלא להשתמש בו בצורה נכונה.
עלינו לתת אותו לנזקקים וגם לשמור אותו לימים קשים .דווקא י%סף ,שאינו
פזרן ויש לו פחות מלסאפי ,מקובל יותר בכיתה ממנו .אין זה פלא משום
שבסופו של דבר אנשים לא אוהבים שחצנים .יפה נהג י%סף שהזכיר לסאפי את
הפסוק החשוב מהקוראן המדבר על הצורך להיות צנוע.
 .37מיהו הגבר האמתי?
ادْﻓَﻊْ ﺑِﺎﻟﱠﺘِﻲ ﻫِﻲَ أَﺣْﺴَﻦُ اﻟﺴﱠﻴﱢﺌَﺔَ ﻧَﺤْﻦُ أَﻋْﻠَﻢُ ﺑِﻤَﺎ ﻳَﺼِﻔُﻮنَ ) ﺳﻮرة اﳌﺆﻣﻨﻮن  ,آﻳﺔ
(96
שלם טובה תחת רעה .אנו מיטיבים לדעת את אשר יתארו )סורת
המאמינים ,פסוק (96

ביום הספורט שנערך בבית–הספר התקיים משחק הגמר בכדורגל בין קבוצתו
של מ%ניר לקבוצתו של סמיר .מ%ניר אמר לחבריו שהם חייבים לנצח אבל
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התוצאה הייתה אחת אפס לטובת קבוצתו של סמיר .לקראת סוף המשחק גבר
המתח כשמ%ניר פרץ אל עבר שער היריב .והנה הגיח סמיר מן הצד והצליח
לחטוף את הכדור מבין רגליו של מ%ניר ,וזה נפל והתגלגל על הדשא .השופט
שרק לעברה לטובת מ%ניר והסביר שסמיר פגע ברגלו של מ%ניר .ואז ניגש סמיר
אל מ%ניר והושיט לו יד לעזור לו לקום .מ%ניר קם וסטר לסמיר בכוח על לחיו.
מאותו הרגע התגלגלו הדברים במהירות .אוהדי שתי הקבוצות החלו לקלל אלה
את אלה ואחר כך עברו למכות .הצוות החינוכי של בית–הספר התערב כדי
להרגיע את האווירה והשופט הורה להרחיק את מ%ניר מן המגרש .ואז ניגש
סמיר אל השופט ,כשלחיו עדיין אדומה מן המכה ,ואמר שהוא סולח למ%ניר
וביקש שיחזירו אותו למגרש .השופט נעתר לבקשתו ואוהדי שתי הקבוצות
החלו אף הם להתחבק איש עם רעהו .בסיום המשחק ,לאחר שקבוצתו של סמיר
ניצחה אחת אפס וכל השחקנים היו מסודרים על הדשא ,עמד לפניהם המנהל
וספר הקוראן בידו .הוא אמר לכולם שהוא מקדיש את הפסוק הבא לסמיר,
שלימד אותנו להשיב טובה תחת רעה .אחר כך הקריא המנהל את פסוק 96
מסורת המאמינים" :שלם טובה תחת רעה .אנו מיטיבים לדעת את אשר
יתארו".
הסבר :לא בכל יום אנו פוגשים מעשה אצילי כמעשהו של סמיר .אף שחברו
מ%ניר הכה אותו לפני כל הצופים ובייש אותו הוא לא החזיר לו ועוד ביקש מן
השופט שיחזיר אותו אל המגרש .רבים היו אומרים שמי שהתנהג כאן כגבר היה
סמיר ולא מ%ניר .מ%ניר לא שלט בעצמו והכה את חברו ,שלא התכוון לפגוע בו.
ואולם סמיר שלט בעצמו ולא הכה את חברו ,שפגע בו בכוונה .השפעת התנהגותו
של סמיר על האוהדים משתי הקבוצות הייתה כל כך דרמטית ,שהם החלו
להתחבק איש עם אחיו .ככה זה כשמישהו מתנהג כגבר אמתי.
 .38כיצד נחנך את ילדנו לצניעות בהופעה ובלבוש?

ﻗُﻞ ﻟﱢﻠْﻤُ ـﺆْﻣِﻨِﲔَ ﻳَﻐُ ـﻀﱡــﻮا ﻣِﻦْ أَﺑْﺼَـﺎرِﻫِﻢْ وَﻳَـﺤْـﻔَﻈُﻮا ﻓُ ـﺮُوﺟَ ـﻬُﻢْ ذَﻟِﻚَ أَزْﻛَﻰ
ﻟَﻬُﻢْ إِنﱠ اﻟـﻠﱠﻪَ ﺧَ ـﺒِ ـﻴـﺮٌ ﺑِـﻤَــﺎ ﻳَﺼْﻨَﻌُــﻮنَ * وَﻗُﻞ ﻟﱢﻠْـﻤُـﺆْﻣِـﻨَﺎتِ ﻳَﻐْ ـﻀُ ـﻀْﻦَ ﻣِﻦْ
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أَﺑْﺼَــﺎرِﻫِﻦﱠ وَﻳَﺤْـﻔَﻈْـﻦَ ﻓُـﺮُوﺟَـﻬُـﻦﱠ وَﻻَ ﻳُﺒْـﺪِﻳﻦَ زِﻳـﻨَﺘَـﻬُﻦﱠ إِﻻﱠ ﻣَــﺎ ﻇَﻬَـﺮَ ﻣِﻨْـﻬَـﺎ
وَﻟْﻴَﻀْـﺮِﺑْﻦَ ﺑِﺨُﻤُﺮِﻫِﻦﱠ ﻋَﻠَﻰ ﺟُـﻴُﻮﺑِﻬِﻦﱠ وَﻻَ ﻳُﺒْﺪِﻳﻦَ زِﻳﻨَﺘَﻬُﻦﱠ إِﻻﱠ ﻟِﺒُـﻌُﻮﻟَﺘِﻬِﻦﱠ أَوْ
آﺑَﺎﺋِﻬِﻦﱠ أَوْ آﺑَﺎء ﺑُﻌُـﻮﻟَﺘِـﻬِﻦﱠ أَوْ أَﺑْﻨَﺎﺋِـﻬِﻦﱠ أَوْ أَﺑْﻨَﺎء ﺑُﻌُـﻮﻟَﺘِـﻬِﻦﱠ أَوْ إِﺧْـﻮَاﻧِﻬِﻦﱠ أَوْ ﺑَﻨِﻲ
إِﺧْـﻮَاﻧِﻬِﻦﱠ أَوْ ﺑَﻨِﻲ أَﺧَـﻮَاﺗِ ِﻬﻦﱠ أَوْ ﻧِﺴَﺎﺋِﻬِﻦﱠ أَوْ ﻣَـﺎ ﻣَﻠَﻜَﺖْ أَﻳْﻤَـﺎﻧُﻬُﻦﱠ أَوِ اﻟﺘﱠـﺎﺑِﻌِﲔَ
ﻏَ ـﻴْ ـﺮِ أُوْﻟِـﻲ اﻹِْرْﺑَﺔِ ﻣِﻦَ اﻟﺮﱢﺟَــﺎلِ أَوِ اﻟـﻄﱢﻔْﻞِ اﻟﱠﺬِﻳـﻦَ ﻟَﻢْ ﻳَﻈْﻬَ ـﺮُوا ﻋَـﻠَﻰ ﻋَ ـﻮْرَاتِ
اﻟﻨﱢﺴَـﺎء وَﻻَ ﻳَﻀْـﺮِﺑْﻦَ ﺑِـﺄَرْﺟُﻠِﻬِﻦﱠ ﻟِﻴُـﻌْﻠَـﻢَ ﻣَـﺎ ﻳُﺨْـﻔِﲔَ ﻣِﻦ زِﻳـﻨَﺘِـﻬِﻦﱠ وَﺗُﻮﺑُﻮا إِﻟَﻰ
اﻟﻠﱠﻪِ ﺟَﻤِﻴﻌﺎً أَﻳﱡﻬَﺎ اﳌُْﺆْﻣِﻨُﻮنَ ﻟَﻌَﻠﱠﻜُﻢْ ﺗُﻔْﻠِﺤُﻮنَ ) ﺳﻮرة اﻟﻨﻮر  ,آﻳﺔ (31-30

אמור למאמינים כי יצניעו את מבטם וישמרו על תומת ערוותם ,כי
בזאת תרבה טוהרתם; אלוהים מכיר את מעשיהם לפני ולפנים .ואמור
למאמינות כי תצנענה את מבטן ותשמורנה על תומת ערוותן ,ולא
תחשופנה את שכיות חמדתן ,מלבד הנגלות שבהן ,ותכסינה ברעלותיהן
את חזותיהן .אל להן לחשוף את שכיות חמדתן בלתי אם בפני בעליהן
או אבותיהן או אבות בעליהן או בניהן או בני בעליהן או אחיהן או בני
אחיהן או בני אחיותיהן או נשות המאמינים או אלה אשר בבעלותן או
גברים נספחים אשר נטולי תשוקה הם או ילדים שטרם נעור עניינם
בערוות האישה; ואל להן לעכס ברגליהן למען ייוודעו שכיות חמדתן
הנסתרות .חזרו בתשובה אל אלוהים כאיש אחד ,אתם המאמינים ,למען
תעשו חיל )סורת האור ,פסוקים (31-30
"קיימת תופעה חדשה שנצטרך להילחם בה בשנת הלימודים הזאת" ,במשפט
הזה פתח מנהל בית–הספר התיכון את דבריו בישיבת הצוות השנייה ,כחודש
לאחר פתיחת שנת הלימודים .הוא הסב את תשומת לבם של המורים להופעתם
החיצונית של תלמידי בית–הספר ודרש טיפול מידי ב"מחלה המידבקת"" .התלמידים
שלנו נופלים קורבן לתעשיית האופנה ועלינו לפקוח עין ולרסן את התופעה",
הסביר למורים" .כמה מהתלמידים לובשים ג'ינס בגזרה נמוכה ,אחרים לובשים
ג'ינס משופשפים וקרועים .תלמידים הפסיקו ללבוש את חולצת בית–הספר
הכחולה ,אחרים צובעים את השיער אחת לשבוע ,כל פעם בצבע אחר .בנים
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ובנות עונדים עגילים באף ,בלשון ,בגבה ,בבטן ועוד .וכמובן האיפור של הבנות
נעשה פרובוקטיבי ביותר .תופעות אלה" ,הדגיש המנהל" ,התפשטו במידה שהן
מסכנות את תדמיתו הטובה של בית–הספר".
בישיבה הוחלט להחרים את הלבוש הפרובוקטיבי .כמו כן התבקשו המחנכים
לעודד את תלמידי כיתותיהם ולחזק אותם לבל ייגררו אחר הפיתוי ההרסני.
לשם כך המליץ המנהל לתלות בכל כיתה פלקט גדול ועליו פסוקים 31-30
מסורת האור" :אמור למאמינים כי יצניעו את מבטם וישמרו על תומת
ערוותם ,כי בזאת תרבה טוהרתם; אלוהים מכיר את מעשיהם לפני ולפנים.
ואמור למאמינות כי תצנענה את מבטן ותשמורנה על תומת ערוותן ,ולא
תחשופנה את שכיות חמדתן ,מלבד הנגלות שבהן ,ותכסינה ברעלותיהן את
חזותיהן ...ואל להן לעכס ברגליהן למען ייוודעו שכיות חמדתן הנסתרות".
הסבר :לרבים מן המתבגרים והמתבגרות גיל ההתבגרות אינו גיל קל .הם
מוצפים יצרים חדשים שהתעוררו ,לעתים הם מחפשים את זהותם ,מנסים
למשוך תשומת לב בדרך הופעתם ולהתאים את עצמם לקבוצה שהם רוצים
להשתייך אליה .זוהי האופנה שרבים רוצים להיות חלק ממנה ולא להישאר
בחוץ .ואולם בית–הספר ,כמו המשפחה ,חייב לשמור על כללי התנהגות ברורים
ולא לאפשר התנהגות חריגה כזאת .ללא גבולות ברורים יתקשו תלמידי בית–הספר
לרסן את יצריהם וללמוד .ועל כן חובת המערכת ה בית–ספרית לשמור על
אווירה הולמת בבית–הספר .לא כל חריגה צריכה מיד להישפט בחומרה אולם
התנהגות ולבוש שיש להם השפעה רעה על אווירת הלימודים בבית–הספר
צריכים להיות מוגבלים .על כן ,יפה נהג המנהל שמצא את הפסוק המתאים
בקוראן המצווה עלינו לחנך את ילדינו להופעה צנועה ולבוש צנוע.
 .39מה נאמר לאדם שאינו מכלכל את הוצאותיו בתבונה?

وَاﻟﱠﺬِﻳﻦَ إِذَا أَﻧـﻔَـﻘُــﻮا ﻟَـﻢْ ﻳُﺴْ ـﺮِﻓُــﻮا وَﻟَﻢْ ﻳَﻘْ ـﺘُ ـﺮُوا وَﻛَــﺎنَ ﺑَﻴْﻦَ ذَﻟِﻚَ ﻗَ ـﻮَاﻣ ـﺎً
)ﺳﻮرة اﻟﻔﺮﻗﺎن ,آﻳﺔ (67
והם אשר בהוציאם ,לא יתהוללו ולא יקמצו ,כי אם ישמרו על דרך
ביניים )סורת הפורקאן ,פסוק (67
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תלמידי כיתה ג' יצאו לטיול בפארק .לאחר שיצאו הילדים מברכת השחייה
שבפארק ביקשו מן המורה שתאפשר להם להיכנס אל המכולת .המורה הסכימה
והילדים לקחו איש את תיקו ורצו בצעקות אל עבר החנות.
לבִּלאל יש יותר כסף מאשר לשאר הילדים משום שהוא חסך את כספו לטיול
הזה במשך זמן רב .הוא הראה לילדים בגאווה כמה כסף יש לו והם אמרו לו:
"מה תעשה בכל הכסף הזה?!" "מה ,חסכת את כל הכסף הזה מאז שנולדת?!"
בִּלאל חש תחושות אשמה על שהוא קמצן .הוא רצה להוכיח לחבריו שאין זה כך
ושהוא לא חסך את כל הכסף הזה רק בשביל הטיול" .אראה להם כמה אני
נדיב" ,אמר לעצמו" .אני רוצה לקנות עכשיו לכולם" ,קרא" .לא אכפת לי
מהכסף" .הילדים החביאו את כספם וקנו כולם על חשבונו של בִּלאל עד השקל
האחרון .לבִּלאל לא נשאר גרוש.
הילדים הודו לבִּלאל .הם אמרו לו" ,אתה מאוד נדיב" .אבל הוא לעצמו לא
קנה דבר .בהמשך הטיול ,כשירדו הילדים שוב לקנות אוכל ,שמה המורה לב
שבִּלאל נשאר באוטובוס .כששאלה אותו מדוע הוא לא יורד סיפר לה כמה הוא
רעב ושלא נותר לו כסף .ואז אמרה לו המורה" :והם אשר בהוציאם ,לא
יתהוללו ולא יקמצו ,כי אם ישמרו על דרך ביניים"" .עליך לא להיות קמצן
אבל גם לא פזרן" ,הסבירה לו" .עליך למצוא את שביל הזהב בכל הנוגע
לכסף" .עכשיו חזר בִּלאל הקטן ומלמל בשפתיו את הפסוק שלימדה אותו מורתו.
ואז הוציאה המורה כמה שקלים מארנקה ואמרה לו" ,כעת רוץ לקנות לך משהו
כדי שלא תישאר רעב".
הסבר :עלינו לחנך את ילדינו מגיל צעיר כיצד יש לנהוג בכסף .אין זה מובן
מאליו שילדים ואף מבוגרים ידעו על מה ומתי להוציא את כספם .על כן הורים
רבים נותנים לילדם דמי כיס — סכום כסף מסוים כל שבוע — כדי שהילד ילמד
לכלכל את מעשיו בכובד ראש .הילד ישקול ,אם אקנה עכשיו ממתק הרי לא
יישאר לי למחר; כדאי לי לקנות ממתק היום או מחר ,ועוד שיקולים ברוח זאת.
לעתים יש ללמד ילד לחסוך למען מטרה גדולה יותר בעתיד הרחוק .ילד קטן
מעדיף בדרך כלל סוכרייה אחת עכשיו על שתיים אחר כך .ואולם ככל שהוא
גדל הוא לומד יותר ויותר לדחות סיפוקים .ומובן שעלינו ללמד את ילדינו לא
להיות בזבזנים אך גם לא קמצנים .להוציא את כספנו ראשית על הדברים
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שבאמת נחוצים לנו מתוך הבנה שיש סדרי עדיפויות .כל הדברים החשובים
האלה נכללים בפסוק  67בסורת הפורקאן .יפה נהגה המחנכת שלימדה את
בִּלאל כיצד להשתמש בחוכמה בכספו בעזרת הנחיית הקוראן.
 .40מה נאמר לילד עני שרואה את חבריו מוציאים כסף בלי חשבון?
وَاﻟﱠﺬِﻳﻦَ إِذَا أَﻧﻔَﻘُﻮا ﻟَﻢْ ﻳُﺴْـﺮِﻓُﻮا وَﻟَﻢْ ﻳَﻘْﺘُﺮُوا وَﻛَـﺎنَ ﺑَﻴْﻦَ ذَﻟِﻚَ ﻗَﻮَاﻣﺎً ) ﺳﻮرة
اﻟﻔﺮﻗﺎن ,آﻳﺔ (67

והם אשר בהוציאם ,לא יתהוללו ולא יקמצו ,כי אם ישמרו על דרך
ביניים )סורת הפורקאן ,פסוק (67
חסן ,תלמיד כיתה ו' ,קיבל בשבוע שעבר מאמו חמישה שקלים כדי לקנות
לעצמו משהו בבית–הספר אבל הוא סירב לקחת את הכסף .האם הופתעה
מתגובת בנה ופנתה אל המחנכת בניסיון להבין מה עובר עליו .המחנכת שאלה
את האם באשר למצבם הכלכלי והתברר שהוא מתחת לממוצע.
המחנכת שוחחה עם חסן והבינה מדבריו שהוא מקנא בחבריו ,שמביאים
לבית–הספר כסף רב ,קונים ככל העולה על רוחם ומתחלקים במה שהם קונים
והוא ,חסן ,רק עומד מן הצד ומביט .שאלות כגון" ,למה אני לא יכול להביא כסף
לבית–הספר כמו כולם?" "למה אני שונה מהאחרים?" ניקרו במוחו .במהלך
השיחה עם המחנכת הבין חסן שבני כיתתו מבזבזים כסף ומשוויצים באופן
שהוא חסר טעם .המחנכת הסבירה לחסן שטוב שאמו נותנת לו כסף לקנות מה
שהוא צריך אבל עלינו לשמור על כספנו ולא לבזבז אותו כך סתם .וכדי לחזק
את דבריה פתחה המחנכת את ספר הקוראן בסורת הפורקאן ,פסוק  ,67והקריאה
לחסן" :והם אשר בהוציאם ,לא יתהוללו ולא יקמצו ,כי אם ישמרו על דרך
ביניים".
לאחר שהקשיב חסן לדברי היועצת החליט שייקח מאמו מעתה בכל בוקר את
חמשת השקלים משום שהם מספיקים לו בתוספת לאוכל ולשתייה שהוא מביא
מן הבית.
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הסבר :לא קל לחסן ,שבא ממשפחה דלת אמצעים ,לעמוד מן הצד ולהתבונן
בחבריו שמפזרים את כספם לכל עבר .זהו גורלם של ילדים רבים–רבים שבאים
ממשפחות עניות .כיצד נוכל לנחם אותם? ראשית ,עלינו לומר להם שבזבוז כסף
אין בו משום יתרון ,כי אם חולשה הנובעת מן הצורך להרשים את האחר.
שבצניעות ובעבודה קשה אפשר להגיע רחוק .ובעיקר עלינו לומר להם את מה
שאמרה המחנכת לחסן בציטוט היפה מן הקוראן.
 .41מה נאמר לאדם מתנשא?

وَﺟَﺤَﺪُوا ﺑِﻬَﺎ وَاﺳْﺘَﻴْﻘَﻨَﺘْﻬَﺎ أَﻧﻔُﺴُﻬُﻢْ ﻇُﻠْﻤﺎً وَﻋُﻠُﻮّاً ﻓَﺎﻧﻈُﺮْ ﻛَﻴْﻒَ ﻛَﺎنَ ﻋَﺎﻗِﺒَﺔُ
اﳌُْﻔْﺴِﺪِﻳﻦَ ) ﺳﻮرة اﻟﻨﻤﻞ  ,آﻳﺔ (14

הם התכחשו להם ,ואולם בלבם ידעו אל–נכון .זאת עשו בעוול והתנשאות,
אך ראה מה היה סופם של החומסים )סורת הנמלים ,פסוק (14
יסמין ,תלמידת כיתה י"ב ,היא בת שמונה–עשרה .החודש חגגה את יום הולדתה
שאותו לא תשכח לעולם .הוריה הם בני המעמד הגבוה .אביה הוא מנכ"ל חברת
הייטק ידועה ואמה רופאת ילדים בעלת שם .הוריה הם אנשים צנועים ,על אף
מעמדם ,לא כן יסמין .היא מתנהגת כבת למשפחה מיוחסת שכל הסובבים אותה
נבראו כדי לשרתה .היא מזניחה את לימודיה משום שהיא סומכת על אביה
שימצא לה מקום עבודה .היא מעליבה את מוריה ואת חבריה משום שלהרגשתה
הם נחותים ממנה.
יסמין החלה בהכנות ליום הולדתה כחודש לפני המועד .היא תכננה מסיבה
ענקית יוקרתית והזמינה אליה את כל תלמידי בית–הספר ,קרובי משפחה ,מכרים
וחברים מחוץ למסגרת ה בית–ספרית.
אל מסיבת יום ההולדת הגיעו רק מספר קטן של מוזמנים .בתחילה עוד
קיוותה שאורחיה מאחרים אולם ככל שחלף הזמן התברר לה שאת השמחה
הזאת היא תצטרך לחגוג כמעט לבדה .דמעות החלו לרדת מעיניה והיא לא יכלה
לעוצרן .כשאביה פנה אליה וחיבק אותה הוא לחש על אוזנה" :זאת עשו בעוול
והתנשאות ,אך ראה מה היה סופם של החומסים" .אביה של יסמין ,שעקב
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אחר כל התנהלותה של בתו בתקופה האחרונה והבין את אשר קרה ,רצה שהיא
תפנים את הלקח.
הסבר :לא ברור איך הורים צנועים מגדלים ילדה כזאת ומדוע הם אפשרו לה
להתנהג כפי שהתנהגה .אמנם סביר להניח שכוונתו של אביה הייתה טובה אבל
גם לא בטוח שזה היה הזמן הנכון לומר לה פסוק חשוב זה מן הקוראן .משול
הדבר לאדם שאומר לחברו שנפגע" ,מגיע לך!" .התייחסות כזאת יכולה לעורר
לא הבנה אלא דווקא התנגדות ומרי .כשאדם פגוע מאוד כדאי לנסות ולהרגיע
אותו ורק לאחר מכן ,כשהוא נרגע במקצת ,אפשר לשוחח אתו ולנסות להבין
את אשר קרה .מכל מקום ,אביה של יסמין הסביר לבתו את דעתו השלילית של
הקוראן על ההתנשאות ובכך עשה מעשה חשוב .נקווה שהדבר יעזור ליסמין
והיא תפיק את הלקח הנכון.
 .42מה נאמר לנער שאינו מכבד את אמו?

وَوَﺻﱠ ـﻴْﻨَﺎ اﻹِْﻧﺴَــﺎنَ ﺑِﻮَاﻟِﺪَﻳْـﻪِ ﺣَـﻤَـﻠَﺘْـﻪُ أُﻣﱡ ـﻪُ وَﻫْﻨـﺎً ﻋَﻠَﻰ وَﻫْﻦٍ وَﻓِ ـﺼَــﺎﻟُﻪُ ﻓِﻲ
ﻋَﺎﻣَﻴْﻦِ أَنِ اﺷْﻜُﺮْ ﻟِﻲ وَﻟِﻮَاﻟِﺪَﻳْﻚَ إِﻟَﻲﱠ اﳌَْﺼِﻴﺮُ ) ﺳﻮرة ﻟﻘﻤﺎن  ,آﻳﺔ (14

ציווינו על האדם לכבד את הוריו .אמו נשאה אותו ברחמה בעמל
ויגע ,וחלפו שנתיים עד גמילתו — .הודה לי ולהוריך ,הן סוף כולם
לשוב אלי )סורת לוקמאן ,פסוק (14
אמו של חוסיין ,תלמיד כיתה ח' ,פנתה אל המחנכת וסיפרה לה שבנה אינו שומע
בקולה .הוא אומר לה שהוא כבר גדול ולכן הוא עושה מה שהוא רוצה ושהיא
לא תתערב לו בחיים .אביו של חוסיין נעדר במשך היום מן הבית בשל עבודתו
ושב מאוחר בלילה .חוסיין נוהג לצאת לבלות ושב הביתה מאוחר והיא דואגת לו
מאוד .רק כשאביו נוכח בבית הוא מציית לו וחוזר הביתה מוקדם" .אבל בבית,
אני אמא וגם אבא" ,אומרת עכשיו האם למחנכת" ,אני אחראית לכל מה שקורה
ואני לא יודעת מה לעשות".
המחנכת הזמינה את חוסיין ואת אמו לשיחה .כל אחד מהם סיפר את סיפורו.
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חוסיין אמר" ,אני שומע בקולו של אבי יותר משום שאני גדול ואחראי ואין
צורך שאמי תפריע לי לנהל את חיי".
ואז פתחה המחנכת את ספר הקוראן המונח על שולחנה דרך קבע בסורת
לוקמאן ,פסוק  ,14וביקשה מחוסיין שיקריא להן בקול את הכתוב" :ציווינו על
האדם לכבד את הוריו .אמו נשאה אותו ברחמה בעמל ויגע ,וחלפו שנתיים
עד גמילתו — .הודה לי ולהוריך ,הן סוף כולם לשוב אלי"" .אלוהים ציווה
עלינו לכבד את הורינו ובמיוחד את אימא שלנו ,שסבלה לאורך כל השנים
כשילדה וגידלה אותנו" ,הסבירה לו המחנכת" .על כן אנו מחויבים לשמוע
בקולה ולכבד אותה במיוחד".
הסבר :נערים רבים בגיל ההתבגרות מתחילים לזלזל באמהותיהם ולשמוע
בעיקר בקול האב .הם מתבגרים ורוצים להידמות לאביהם .לעתים האב לא נוכח
בבית ואם הם הבכורים הם מרגישים שהם הגברים .ואולם הם עדיין זקוקים
להדרכתה של האם בנושאים רבים ובוודאי יש לחנך אותם לכבד את אמם.
במקרים אלה מוטלת על האב החובה לחנך את בנו כך שיקשיב לאמו ויכבד
אותה .האב גם צריך לשמש לבן דוגמה אישית ולהתייחס אל אשתו בכבוד
ובנימוס .כך יקל על בנו להזדהות אתו ולנהוג כמוהו .נערים רבים אמנם חשים
שהם כבר גדולים אולם אין הדבר כך .הם זקוקים מאוד לאם סמכותית שתוכל
לעשות סדר בבית ,סדר שישמור ויגן עליהם .על כן ,יפה נהגה המחנכת שמצאה
את הפסוק המתאים מן הקוראן הקורא לנער לכבד את הוריו ובמיוחד מדגיש את
חשיבות כיבוד האם!
 .43מה נאמר לנערה שמתגאה ביופייה?

ﻧُﻤَﺘﱢﻌُﻬُﻢْ ﻗَﻠِﻴﻼً ﺛُﻢﱠ ﻧَﻀْﻄَﺮﱡﻫُﻢْ إِﻟَﻰ ﻋَﺬَابٍ ﻏَﻠِﻴﻆٍ

) ﺳﻮرة ﻟﻘﻤﺎن  ,آﻳﺔ (24

נניח להם להתענג קמעא ,ואז נביאם על כורחם אלי עונש אכזר )סורת
לוקמאן ,פסוק (24

למַארי ,תלמידת כיתה ט' ,יש שיער בלונדיני ארוך ,עיניים כחולות ויופי יוצא
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דופן .בכיתה היא נחשבת לתלמידה בינונית ,היפוכה של סמר ,ילדה חכמה
במיוחד שהופעתה החיצונית אינה נאה.
מַארי מקנאת בסמר משום שכל המורים מחמיאים לה על הישגיה הלימודיים.
היא מתגאה ביופייה לפני סמר ואומרת" ,אני הכי יפה וזה מה שחשוב"" ,תראי
איך כולם רצים אחרי ולא אחרייך"" ,מי מביט עלייך בכלל" ,ועוד אמירות מסוג
זה.
יום אחד ,בשעה שסמר חשה מושפלת ממילותיה של מַארי ,היא אמרה לה:
"שמעי היטב ,אולי תביני ואולי לא' ,נניח להם להתענג קמעא ,ואז נביאם על
כורחם אלי עונש אכזר'" .מַארי השיבה לה" :אני מכירה את הפסוק הזה
מהקוראן ,אבל אלוהים לא יעניש אותי משום שאני יפה".
יום אחד ,כשמַארי עזרה לאמה בניקיון הבית הוסחה דעתה ,ולהבות התנור
הבוער שלצדה אחזו בשערה .היא הריחה ריח שרוף ופתאום ראתה ששערה
עולה באש .היא רצה במהירות אל עבר הכיור ,אבל היה קצת מאוחר והרבה לא
נשאר מן השיער היפה .ואז אמרה מַארי לאמה" :רק עכשיו הבנתי מה שאמרה
לי סמר' :נניח להם להתענג קמעא ,ואז נביאם על כורחם אלי עונש אכזר' .
הייתי גאוותנית יתר על המידה ועל כן קיבלתי עונש אכזרי מאוד".
הסבר :יופי לאישה הוא כוח ,משום שהוא מעורר גברים רבים לרצות בה .אבל
ככל כוח ,הוא יכול להשחית .הוא יכול לגרום לאישה להתנשא ,ללעוג לאחרים,
להיות אטומה לרגשותיהם של הסובבים אותה ועוד .השאלה החינוכית היא כיצד
יש לחנך ילדה — או כל אדם לצורך העניין — לצניעות ,במיוחד אם אלוהים חנן
אותה ביופי רב? אנשים גאוותנים בדרך כלל באים על עונשם משום שהם
מפסיקים להיות ערים למגבלותיהם וחושבים שהכול מגיע להם ולבסוף נענשים
על כך .יפה נהגה סמר שהזכירה למַארי פסוק חשוב זה מן הקוראן אולם דומה
שמַארי לא הפנימה את המסר .היא לא נזהרה לא במילותיה ולא במעשיה .היא
לא ידעה להתאפק וליהנות בצניעות מן המתנה שהעניק לה אלוהים .והעונש לא
איחר לבוא.
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 .44מה נאמר למי שמתנשא וחושב שאיש לא יכול לפגוע בו?

أَمْ ﻳَﻘُ ــﻮﻟُﻮنَ اﻓْ ـﺘَ ـﺮَاهُ ﻗُـﻞْ إِنِ اﻓْ ـﺘَ ـﺮَﻳْﺘُـ ـﻪُ ﻓَ ـﻌَﻠَﻲﱠ إِﺟْـ ـﺮَاﻣِﻲ وَأَﻧَﺎْ ﺑَﺮِيءٌ ﻣﱢـ ـﻤﱠــﺎ
ﺗُﺠْﺮَﻣُﻮنَ ) ﺳﻮرة ﺳﺒﺄ  ,آﻳﺔ (35
עוד אמרו ,לנו הון ובנים לרוב לפיכך לא יבוא עלינו עונש )סורת שבא,
פסוק (35

מורים רבים שמלמדים בבית–הספר פנו אל היועץ החינוכי וביקשו שישוחח עם
המנהל וינסה להביא אותו לשנות את התנהגותו כלפיהם .הם טענו שהוא מעליב
ומשפיל אותם בכל הזדמנות ומדבר אליהם בבוז וכשהם פונים אליו ומבקשים
לשוחח אתו על התנהגותו הוא אומר להם" ,אני המנהל פה ואני מחליט"; "אין
כאן איש מעלי ואל תערערו על סמכותי"; "אתם חייבים לציית לכל דברי"
וכיוצא באלה תשובות .המורים ביקשו מן היועץ שיפעל לשינוי המצב.
היועץ ביקש מן המנהל לשוחח עמו בעניין חשוב .בשיחה פתח היועץ ושאל
את המנהל אם לדעתו מרוצים המורים מעבודתם בבית–הספר ואם יש להם
בקשות מיוחדות .הוא הדגיש כמה חשוב שמורה ירגיש נוח לבוא בבוקר למקום
עבודתו בבית–הספר משום שהוא נמצא בו שעות רבות .ולבסוף סיפר למנהל
שהמורים מבקשים ממנו שיקשיב להם יותר .עוד הוסיף היועץ שיש אנשים
האומרים" ,לנו הון ובנים לרוב לפיכך לא יבוא עלינו עונש"  ,כפי שכתוב
בקוראן .כלומר ,אין הם מפחדים מאיש משום שהם חשים שהם חזקים מאוד.
"אבל אלוהים יכול להעניש אותנו ולקחת לנו הכול" ,הוסיף .היועץ הסביר
למנהל שאלוהים גמל אתו חסד ונתן לו הכול ועל כן הוא ,המנהל ,צריך לגמול
חסד עם המורים ולנהוג בהם בכבוד .וחטא ההתנשאות הוא מן החטאים החמורים
על פי הקוראן.
הסבר :כזה הוא טבע האדם .כשטוב לו והוא חזק ומצליח הוא חושב שהכול
בגללו ואין איש יכול לפגוע בו .הוא מתחיל להתנפח ולהתנשא ומפסיק לכבד את
הסובבים אותו .וכשפתאום רע לו ,כפי שמלמד אותנו הקוראן ,אז הוא פונה אל
אלוהים או אל האנשים בבקשת סליחה ,ואותה ישכח שוב ברגע שייטב לו .על
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כן ,יפה נהג היועץ שהזכיר למנהל פסוק חשוב זה מן הקוראן שאותו צריכים
כולנו לזכור השכם והערב ,שלא כספנו ולא בני משפחתנו לא יעזרו לנו ביום
שיעזבנו אלוהים .יפה היה עושה המנהל אילו חרת פסוק חשוב זה מן הקוראן
על לוח לבו כדי שיסייע לו להילחם בגאווה ,שהיא מחלת אנשים רבים ,במיוחד
המצליחים שבינינו.
 .45מה נאמר לילד שאינו מכבד את הוריו?

وَوَﺻﱠـﻴْﻨَﺎ اﻹِْﻧﺴَـﺎنَ ﺑِﻮَاﻟِﺪَﻳْﻪِ إِﺣْـﺴَـﺎﻧﺎً ﺣَﻤَﻠَـﺘْﻪُ أُﻣﱡـﻪُ ﻛُـﺮْﻫﺎً وَوَﺿَـﻌَﺘْـﻪُ ﻛُـﺮْﻫﺎً
وَﺣَـﻤْﻠُـﻪُ وَﻓِـﺼَـﺎﻟُﻪُ ﺛَﻠَـﺎﺛُﻮنَ ﺷَـﻬْـﺮاً ﺣَ ـﺘﱠﻰ إِذَا ﺑَﻠَﻎَ أَﺷُـﺪﱠهُ وَﺑَﻠَﻎَ أَرْﺑَـﻌِﲔَ ﺳَﻨَﺔً
ﻗَــﺎلَ رَبﱢ أَوْزِﻋْﻨِﻲ أَنْ أَﺷْﻜُﺮَ ﻧِﻌْ ـﻤَ ـﺘَﻚَ اﻟﱠﺘِﻲ أَﻧْﻌَ ـﻤْﺖَ ﻋَﻠَـﻲﱠ وَﻋَﻠَﻰ وَاﻟِﺪَيﱠ
وَأَنْ أَﻋْـﻤَﻞَ ﺻَــﺎﳊِـﺎً ﺗَﺮْﺿَـﺎهُ وَأَﺻْـﻠِﺢْ ﻟِﻲ ﻓِﻲ ذُرﱢﻳﱠﺘِﻲ إِﻧﱢﻲ ﺗُﺒْـﺖُ إِﻟَﻴْﻚَ وَإِﻧﱢﻲ
ﻣِﻦَ اﳌُْﺴْﻠِﻤِﲔَ ) ﺳﻮرة اﻻﺣﻘﺎف  ,آﻳﺔ (15

ציווינו על האדם לגמול חסד עם הוריו .אמו נשאה אותו ברחמה
ביגע ,וילדה אותו ביגע .שלושים חודשים חלפו מאז הריונה ועד
גמילתו .ובהגיעו לפרקו ובמלאת לו ארבעים ,אמר ,ריבוני ,למדני
מילות תודה על החסד שנטית לי ולהורי ,אשר תהיינה שגורות על
לשוני ,ומעשים טובים אשר יפיקו רצון מלפניך ,וברכני בזרעי אחרי.
חוזר אני בתשובה אליך ,ואני נמנה עם המתמסרים )סורת גבעות החול,
פסוק (15

ראמי ,תלמיד כיתה ט' ,הושעה מבית–הספר לשלושה ימים משום שהכה את
חברו לכיתה .בשובו הביתה היה כועס ונסער .אמו שאלה אותו מה קרה ומדוע
שב הביתה מוקדם מן הרגיל .כששמעה שהוא הושעה מבית–הספר כעסה עליו
ועל התנהגותו ואמרה לו" ,לא כך מתנהגים בבית–הספר .אתה הולך לבית–הספר
כדי ללמוד להיות אדם טוב ומחונך ולא כדי לריב ולעשות בעיות" .ואז התפרץ
עליה ראמי בצעקות ובמילים לא יפות.
כששמע מחנך הכיתה על מעשיו של ראמי פתח את ספר הקוראן וביקש ממנו
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שיקריא לו את פסוק  15מסורת גבעות החול" :ציווינו על האדם לגמול חסד
עם הוריו .אמו נשאה אותו ברחמה ביגע ,וילדה אותו ביגע .שלושים חודשים
חלפו מאז הריונה ועד גמילתו .ובהגיעו לפרקו ובמלאת לו ארבעים ,אמר,
ריבוני ,למדני מילות תודה על החסד שנטית לי ולהורי ,אשר תהיינה
שגורות על לשוני ,ומעשים טובים אשר יפיקו רצון מלפניך ,וברכני בזרעי
אחרי .חוזר אני בתשובה אליך ,ואני נמנה עם המתמסרים" .המחנך הסביר
לראמי שהפסוק אומר שיש לכבד את שני ההורים אבל מדגיש במיוחד ,ולא
במקרה ,את כיבוד האם.
הסבר :נערים רבים חשים שהם כבר גברים .הם רוצים להידמות לאביהם
ולהפגין את כוחם ועל כן הם מזלזלים באמם .לעתים מפגין האב עצמו זלזול
באם ואז לומד זאת הבן מאביו .כאשר האב נוכח מעט בבית הבן מרגיש שהוא
הגבר וצריך להוכיח זאת .ישנן אמהות שהן פשוט חלשות ולא סמכותיות דיין
ומאפשרות לילד להתנהג כמלך .תהיה הסיבה אשר תהיה ,גם נער הוא רק נער
ולא בוגר וזקוק לאימא שתעזור לו ותדריך אותו בעניינים רבים .על כן ,רצוי
שאמהות לא יניחו לילדיהן לזלזל בהן משום שהדבר פוגע לא רק באם אלא גם
בנער עצמו .בעתיד הוא עלול לזלזל באשתו ובבנותיו וכדומה .הגבריות שלו
צריכה להתבטא בכך שיכבד את אמו ולא יזלזל בה .ואכן ,יפה נהג המחנך
שהציג לפני הנער פסוק חשוב מן הקוראן המצווה על כולנו לכבד את הורינו
ובמיוחד את אמהותינו .אכן ,הקוראן ידע למה הוא מדגיש במיוחד את כבוד
האם .ופסוק חשוב זה משלים עוד פסוקים חשובים שמדברים על שוויון בין
המינים.
 .46כיצד נלמד את האדם שלא לבוז לאחר?

ﻳَﺎ أَﻳﱡﻬَــﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ آﻣَـﻨُﻮا ﻻَ ﻳَﺴْ ـﺨَـﺮْ ﻗَــﻮمٌ ﻣﱢﻦ ﻗَ ـﻮْمٍ ﻋَ ـﺴَﻰ أَن ﻳَﻜُﻮﻧُـﻮا ﺧَـﻴْــﺮاً
ﻣﱢﻨْﻬُـﻢْ وَﻻَ ﻧِﺴَــﺎء ﻣﱢـﻦ ﻧﱢﺴَــﺎء ﻋَـ ـﺴَﻰ أَن ﻳَﻜُﻦﱠ ﺧَـ ـﻴْــﺮاً ﻣﱢـﻨْﻬُﻦﱠ وَﻻَ ﺗَﻠْـﻤِ ـﺰُوا
أَﻧﻔُﺴَﻜُﻢْ وَﻻَ ﺗَﻨَﺎﺑَﺰُوا ﺑِﺎﻷَْﻟْﻘَﺎبِ ﺑِﺌْﺲَ اﻻِﺳْﻢُ اﻟْﻔُﺴُﻮقُ ﺑَﻌْﺪَ اﻹِْﳝَﺎنِ وَﻣَﻦ ﻟﱠﻢْ
ﻳَﺘُﺐْ ﻓَﺄُوْﻟَﺌِﻚَ ﻫُﻢُ اﻟﻈﱠﺎﳌُِﻮنَ ) ﺳﻮرة اﳊﺠﺮات  ,آﻳﺔ (11
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הוי המאמינים ,אל יבוזו אנשים לזולתם ,שמא טובים הם מהם,
והנשים אל יבוזו לזולתן ,שמא טובות הן מהן .אל תדברו סרה זה
בזה ,ואל תחרפו זה את זה בכינויים .רע מכל לקרוא מופקר לאדם
מאמין .אשר לא יחזרו בתשובה הם בני העוולה )סורת החדרים ,פסוק (11
מחנך כיתה ה' שם לב שלאחרונה מכנים תלמידי הכיתה זה את זה בשמות לא
מקובלים ולועגים זה לזה .הדברים הללו קורים בין בנים לבנים ,בין בנות לבנות
וגם בין בנים לבנות .הוא התייעץ עם היועץ כיצד עליו להתמודד עם הבעיה.
היועץ הפנה אותו לפסוק  11בסורת החדרים .הוא הסביר למורה שלעתים
קרובות אנשים מזלזלים בחבריהם וחושבים שהם טובים מהם .זהו חטא ההתנשאות
שעליו מדבר פסוק חשוב זה מן הקוראן" .עליך ללמד את תלמידיך להיות
צנועים ולא לחשוב שהם טובים מכולם" ,אמר" .וודאי אין לרכל זה על זה או
לפגוע זה בזה באמצעות מילים מעליבות".
כשנכנס המחנך לכיתה בשיעור הבא הוא כתב על הלוח" ,הוי המאמינים,
אל יבוזו אנשים לזולתם ,שמא טובים הם מהם ,והנשים אל יבוזו לזולתן,
שמא טובות הן מהן .אל תדברו סרה זה בזה ,ואל תחרפו זה את זה
בכינויים" .הוא ערך לתלמידים שיעור יפה שבו דנו יחד מה קורה לאנשים
שמתנשאים וחושבים שהם הכי טובים .כמה הם לא רגישים לאחר ואיך הם
עלולים ליפול בעצמם בפח שטמנו ,משום שבהתנשאותם הם בדרך כלל לא
ערים לנעשה סביבם.
הסבר :הקוראן מצווה עלינו דבר חשוב ביותר — לא לזלזל באחר ולא ללעוג לו
ולא להתנשא מעליו .יפה נהג היועץ שצייד את המורה בפסוק המתאים מן
הקוראן ויפה נהג המחנך שהפך פסוק חשוב זה לשיעור חינוך בכיתה .ומי מאתנו
לא חטא מפעם לפעם בחטא היוהרה וההתנשאות ולא לעג לחברו? אדם יכול
לעלות על רעהו בתחום כלשהו אבל ליפול ממנו בתחום אחר .להיות טוב
ממישהו בתחום מסוים זו אמירה אובייקטיבית שאין בה התנשאות ולעג לאחר.
בדרך כלל כשמישהו מתנשא ומרגיש שהוא טוב מן האחר החוויה שלו כוללת
הכול — לדידו הוא טוב מן האחר כבן אדם .לכך אלוהים לא מסכים .אנו ערים
לכך שהקוראן מזמין יחסים שוויוניים ולא מתנשאים בין אדם לחברו ,משום
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שלעג הוא הביטוי הראשון לחוסר שוויון .עם זאת ,אדם יכול כמובן לעלות על
חברו בתחום כלשהו ולא ללעוג לו ולא לחוש שהוא מעליו .אנו מבינים שהרגשה
של עליונות אין לה עם המציאות ולא כלום.
 .47מה נאמר למי שמתנשא מעלינו בזמן שאנו מבקשים קרבה?

ذَﻟِﻚَ اﻟﱠـﺬِي ﻳُﺒَ ـﺸﱢـ ـﺮُ اﻟﻠﱠـﻪُ ﻋِ ـﺒَ ــﺎدَهُ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ آﻣَـﻨُﻮا وَﻋَـ ـﻤِﻠُﻮا اﻟﺼﱠ ــﺎﳊَِ ــﺎتِ ﻗُﻞ ﻻﱠ
أَﺳْـﺄَﻟُﻜُﻢْ ﻋَـﻠَﻴْـﻪِ أَﺟْـﺮاً إِﻻﱠ اﳌَْﻮَدﱠةَ ﻓِﻲ اﻟْـﻘُـﺮْﺑَﻰ وَﻣَﻦ ﻳَﻘْ ـﺘَـﺮِفْ ﺣَـﺴَـﻨَﺔً ﻧﱠﺰِدْ ﻟَﻪُ
ﻓِﻴﻬَﺎ ﺣُﺴْﻨﺎً إِنﱠ اﻟﻠﱠﻪَ ﻏَﻔُﻮرٌ ﺷَﻜُﻮرٌ ) ﺳﻮرة اﻟﺸﻮرى  ,آﻳﺔ (23

זה הדבר אשר מבשר אלוהים לעבדיו המאמינים והעושים את הטוב.
אמור ,איני מבקש מכם שכר על זאת ,רק אחווה של קרובי משפחה .
גומל הטובה ,נוסיף לו גמול עליה .הן אלוהים סולח ומכיר טובה )סורת
המועצה ,פסוק (23

שתי קרובות משפחה עובדות בבית–ספר אחד .האחת עובדת ניקיון והשנייה
מורה .עובדת הניקיון מכבדת את המורה ועוזרת לה תמיד בעבודתה )מסדרת את
הכיתה ,מביאה לה דברים שהיא צריכה ועוד( ,ואילו המורה מדברת אליה בנימה
מזלזלת .בעבר פנתה עובדת הניקיון אל קרובת משפחתה המורה בכמה הזדמנויות
וביקשה שתפנה אליה ביתר נימוס אולם זו בשלה.
בצר לה פנתה עובדת הניקיון אל מנהל בית–הספר וסיפרה לו את הדבר.
המנהל פתח את ספר הקוראן והקריא לעובדת הניקיון את פסוק  23מסורת
המועצה" ,איני מבקש מכם שכר על זאת ,רק אחווה של קרובי משפחה".
"זה מה שאני מציע לך לומר לה" ,הוסיף .למחרת ביקשה המורה את עזרתה של
עובדת הניקיון וכהרגלה ביטאה את בקשתה בשפה מעליבה .ואז נעמדה מולה
עובדת הניקיון ואמרה לה" ,איני מבקש מכם שכר על זאת ,רק אחווה של
קרובי משפחה" .המורה נדהמה .לאחר שהתאוששה ביקשה את סליחת בת
משפחתה והבטיחה שמעתה תפנה אליה בכבוד ובהערכה.
הסבר :אין לנו די פרטים כדי לדעת מדוע נהגה כך המורה בקרובת משפחתה.
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האם היא חשה מאוימת והתבצרה במקצועה המכובד? האם גם בה נהגו בעבר
כפי שהיא נוהגת בקרובת משפחתה? ואולי גם היום מישהו מבני משפחתה
מתייחס אליה כך? בדרך כלל מי שחש ביטחון עצמי אין לו צורך להשפיל את
האחר ולפגוע בו .בייחוד אם האחר הוא בן משפחה שעוזר לו .יפה נהג המנהל
שצייד את עובדת הניקיון בפסוק מן הקוראן המתאר היטב את סוג היחסים
שהיא מצפה לו מבת משפחתה .ויפה נהגה עובדת הניקיון שלא חששה להתייצב
מול המורה ,שלה תפקיד מכובד ונחשב יותר ,ולומר לה את דעתה בעזרת אותו
פסוק .לסיום ,הפסוק הקוראני עשה את שלו .נקווה שאכן תתמיד המורה בהבטחתה
לשנות את התנהגותה.
 .48מה נאמר לאדם שלא מקבל את המציאות כפי שהיא?

أَمْ ﻟِﻠْﺈِﻧﺴَﺎنِ ﻣَﺎ ﺗَﻤَﻨﱠﻰ * ﻓَﻠِﻠﱠﻪِ

اﻵْﺧِﺮَةُ وَاﻷُْوﻟَﻰ ) ﺳﻮرة اﻟﻨﺠﻢ  ,آﻳﺔ (25-24

האם יתגשמו לו לאדם כל תקוותיו? הן רק לאלוהים האחרית והראשית
)סורת הכוכב ,פסוקים (25-24

לנוֹהַא שמונה אחיות ואף לא אח אחד .אביה מאיים על אמה כל הזמן שהוא
יישא אישה נוספת כדי שתביא לו בן זכר .נוֹהַא אוהבת את אמה ולא מסכימה
שאישה אחרת תיכנס הביתה .ואולם נוֹהַא מבינה גם את עמדתו של אביה וכמה
חשוב לו בן זכר .נוֹהַא לחוצה מאוד בגלל המריבות בבית ומצבה הלימודי
התדרדר .לעתים קרובות היא לא באה אל בית–הספר ושיעורים הפסיקה להכין
לגמרי .המחנכת הזמינה אותה לשיחה ונוֹהַא סיפרה לה על מצוקתה" .אמא לא
מפסיקה לבכות ואבא לא מפסיק לצעוק" ,כך תיארה את המצב בבית .ואז פתחה
המחנכת את ספר הקוראן בסורת הכוכב ,פסוק  ,24והקריאה לנוֹהַא" :האם
יתגשמו לו לאדם כל תקוותיו? הן רק לאלוהים האחרית והראשית" .היא
הסבירה לנוֹהַא שלא כל רצונות האדם מתגשמים והציעה לה לומר פסוק זה
לאביה.
נוֹהַא שבה אל ביתה במרץ ובהתלהבות וציטטה לאביה את הפסוק .אביה של
נוֹהַא היה המום .כיצד מבינה בתו דברים כאלה ועוד אומרת לו משפטים חכמים
מן הקוראן? הוא היה נבוך והודה בפני עצמו בטעותו .מאז החליט להסתפק
בחלקו.
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הסבר :כמה פעמים חפץ כל אחד מאתנו לשנות את המציאות? כמה פעמים יש
לכל אחד מאתנו רצונות ותקוות שאינם מתגשמים? לרבים מאתנו קשה מאוד
לקבל את המציאות כפי שהיא משום שלעתים היא קשה ואכזרית .מה נאמר
לאדם שכועס על כך שאלוהים לא מסדר את העולם כפי שהוא ,האדם ,רוצה?
מה נאמר לאב כדי שלא יכעס על האם ויאשים אותה שבגללה אין לו בן זכר?
אנו יודעים היום שמבחינה ביולוגית דווקא האב הוא הקובע את מין היילוד אבל
אלוהים הוא הקובע מעל הכול .יפה נהגה המחנכת שציידה את נוֹהַא במשפט מן
הקוראן שמזכיר לנו ששום אדם לא זוכה להגשים את כל תקוותיו .עם משפט
כה חזק מן הקוראן הייתה נוֹהַא הקטנה יכולה לעזור לאביה ,והיא אמנם עשתה
כן .על כך תבורך.
 .49כיצד נעודד אדם לספר את מה שמעיק עליו?
وَأَﺳِـﺮﱡوا ﻗَﻮْﻟَﻜُﻢْ أَوِ اﺟْـﻬَـﺮُوا ﺑِﻪِ إِﻧﱠﻪُ ﻋَﻠِﻴﻢٌ ﺑِﺬَاتِ اﻟﺼﱡـﺪُورِ ) ﺳﻮرة اﳌﻠﻚ  ,آﻳﺔ
(13
המתיקו סוד או דברו בקול — יודע הוא חקרי לב )סורת המלכות ,פסוק
(13

אבראהים עובר תקופה קשה מאוד וקשה לו להביע את רגשותיו .הוא מסתגר
בעצמו ונשאר בבדידותו .הוא היה רוצה לשתף אחרים במה שעובר עליו כי כמה
ילד כבר יכול לשאת לבדו .אבל הוא חושש שאם יאמר מה הוא מרגיש לא
יאמינו לו ,לא יקבלו את הדברים ,יאשימו אותו ויענישו אותו והוא פשוט מפחד.
המחנכת שלו ,שערה למה שעובר עליו ,הזמינה אותו לפגישה .היא פתחה את
ספר הקוראן והקריאה לו את פסוק  13מסורת המלכות" :המתיקו סוד או דברו
בקול — יודע הוא חקרי לב" .המחנכת הסבירה לאבראהים שאלוהים יודע על
כאבו ולכן הוא כבר לא לבד .והוסיפה שאלוהים היה רוצה שאבראהים יוכל
לבטא את תחושותיו כדי שיקל לו .כששמע אבראהים את המילים הללו הוא
הבין שבעצם יש מישהו שכבר יודע את מה הוא חש ועובדה זו הקלה עליו לספר
למחנכת את מה שהוא מרגיש .הוא סיפר לה שהוא חש דחוי ושחבריו לא
אוהבים אותו משום שבהפסקות הם לא מתייחסים אליו .המחנכת פתחה את
447

הקוראן לחינוך הילד

הנושא בשיעור חינוך .היא דיברה באופן כללי על תחושות קשות של תלמידים
בכיתה שנובעות מכך שיש ילדים שמקובלים יותר וכאלה שמקובלים פחות .היא
הסבירה לתלמידים שאיש לא צריך להתבייש בכך או לשמור את תחושותיו
בלבו משום ש "המתיקו סוד או דברו בקול — יודע הוא חקרי לב".
הסבר :אנשים רבים סגורים בתוך עולמם וחוששים לשתף את סביבתם ,אפילו
את סביבתם הקרובה ביותר ,ברגשותיהם .נדמה להם שהסביבה לא תקבל את
הדברים ושביטוי רגשי הוא סימן לחולשה .הם עשויים לחשוב שאחרים ינצלו
את תחושתם נגדם וכדומה .במקרים רבים תחושותיו של הפרט אינן בהכרח
נכונות .למשל ,תפקיד המחנכת או היועצת הוא לעזור לילד ,וילדים רבים
חוששים לספר להן מה עובר עליהם .האנשים האלה גוזרים על עצמם בדידות,
לעתים קרובות שלא לצורך .מסביבם מצויים אנשים קרובים שרוצים לעזור
להם .והנה בא הקוראן ומזכיר לכולנו שכל מה שאנו חושבים ומרגישים כבר
ידוע לאלוהים .כך שבכל מקרה כבר יש לנו שותף אחד .לאנשים רבים הידיעה
הזאת יש בה משום הקלה משום שכעת יש להם שותף אמתי .כמו כן ,עצם
העובדה שכבר יש שותף שיודע מה עובר עליהם מקלה עליהם למצוא עוד שותף
מסביבתם ,כזה שרוצה לעזור להם באמת.
 .50כיצד נעודד אדם שלא להיסחף למצבי רוח קיצוניים?

ﻟِﻜَﻴْﻠَﺎ ﺗَﺄْﺳَﻮْا ﻋَﻠَﻰ ﻣَـﺎ ﻓَﺎﺗَﻜُﻢْ وَﻻَ ﺗَﻔْﺮَﺣُـﻮا ﺑِﻤَﺎ آﺗَﺎﻛُﻢْ وَاﻟﻠﱠﻪُ ﻻَ ﻳُﺤِﺐﱡ ﻛُﻞﱠ
ﻣُﺨْﺘَﺎلٍ ﻓَﺨُﻮرٍ ) ﺳﻮرة اﳊﺪﻳﺪ  ,آﻳﺔ (23

לפיכך אל תצטערו על אשר החמצתם ואל תעלצו באשר השגתם.
אלוהים אינו אוהב את היהירים הרברבנים )סורת הברזל ,פסוק (32
בחורה אחת הזמינה פסיכולוג קליני לביקור בית אצל אביה ,שמסרב לצאת
מביתו .כשהגיע הפסיכולוג אל ביתם סיפרה לו הבחורה שאביה היה איש עסקים
מוכר ועשיר" .העסקים שלו פרחו ולמשפחתנו היה כסף בשפע" ,אמרה" .חיינו
כמלכים וכשהייתי ילדה קיבלתי כל מה שרציתי .נסיעות לחו"ל ,מסיבות ,מכוניות
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מפוארות ,בית על חוף הים .לאבא היו עובדים רבים ,נהג פרטי ועוד .יום אחד
כל העסק התמוטט ואבא הוצף בחובות .היה עליו למכור את הכול .והנה אנחנו
גרים בבית הישן שלנו מלפני עשרים שנה .זה הבית הראשון שהוא בנה לפני
שהחלו עסקיו לפרוח .אבא עצוב מאוד והצער על מה שקרה לו ממש הורג אותו.
הוא מסרב לדבר ולאכול".
"אני יכול לראות אותו?" שאל הפסיכולוג" .ודאי" ,השיבה הבת .הפסיכולוג
נכנס אל חדרו של האב ושהה שם יותר משעתיים .כשיצא אמר לבת" :אביך
זקוק להרבה טיפול וסבלנות .רואים שמה שקרה השפיע עליו קשה .עכשיו
תסלחי לי ,אני חייב לרוץ לביקור אחר .נתראה בעוד שבוע".
הפסיכולוג נכנס למכוניתו והתקשר אל המטופל הבא .מעברו האחר של הקו
ענה לו בחור והסביר לו איך להגיע לביתם .לאחר הדרכה קצרה מצא את עצמו
הפסיכולוג שב ומחנה את מכוניתו באותו מקום ,יורד מן המכונית ונכנס לאותו
בית אבל מן הכניסה השנייה .צעיר נאה קיבל את פניו" .אני הזמנתי אותך כדי
להתייעץ בנוגע לאבי" ,אמר הבחור" .הוא בבית כעת"" .במה מדובר?" שאל
הפסיכולוג .הבחור סיפר לו שהמשפחה הייתה ענייה אך מאוד מאושרת" .תמיד
שמחנו בחלקנו ובמה שאלוהים נתן לנו" ,סיפר" .אבא היה נגר והשתכר בצמצום
אבל הכסף הספיק לנו לאוכל ולכיסוי ההוצאות ההכרחיות .אמנם לא יצאנו
לטיולים ולא הייתה לנו מכונית ואת כל ימינו בילינו בשכונה הצנועה הזאת אבל
היינו מאושרים .לפני כחודש חיינו השתנו .אבא זכה במיליוני שקלים בהגרלה.
מאז אני לא יודע מה קורה לו .הוא עזב את הבית ומתנהג כאילו הוא איש אחר.
הוא לא משוחח עם חבריו ולא רוצה לבוא לבקר ב'שכונה הענייה' כפי שהוא
מכנה את מקום מגורינו כעת .לשכנים שהיה קשור אליהם במשך שנים בקשר
טוב של כבוד הדדי הוא אפילו לא אומר שלום".
הפסיכולוג נדהם למשמע אוזניו .המבט שלו נפל על השכנה במרפסת הבית
הסמוך שמנסה כעת להאכיל את אביה הממאן .לעצמו חשב איך אלוהים לוקח
את הכסף מאיש אחד ונותן לאחר" .לפיכך אל תצטערו על אשר החמצתם ואל
תעלצו באשר השגתם .אלוהים אינו אוהב את היהירים הרברבנים"  ,נזכר
בפסוק .הפסיכולוג ביקש לשוחח עם האב ,וזה הסכים לראותו לכמה דקות
בלבד .הפסיכולוג נכנס אל חדרו של האב ובידו ספר קוראן .הוא בירך אותו
לשלום וביקש הקריא לו את פסוק  23מסורת הברזל" .לפיכך אל תצטערו על
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אשר החמצתם ואל תעלצו באשר השגתם .אלוהים אינו אוהב את היהירים
הרברבנים" .כשסיים יצא מן החדר .לאחר מכן מיהר הפסיכולוג אל דירת
השכנים ,פנה אל האב שסירב לאכול והקריא לפניו את אותו הפסוק" ,לפיכך
אל תצטערו על אשר החמצתם ואל תעלצו באשר השגתם .אלוהים אינו
אוהב את היהירים הרברבנים" .לאחר כשבוע התקשרה אליו הבחורה וסיפרה
לו שהדיכאון של אביה חלף .פתאום הוא החל לומר לה כמה בני מזל הם על כך
שהם בריאים ועל כך שאלוהים העניק להם את הבית הקטן הזה שבו הם חיים.
באותו שבוע קיבל הפסיכולוג שיחת טלפון גם מן הבחור .הוא סיפר לו שאבא
כבר לא "משתגע משמחה" .הוא שב הביתה והחל לברך לשלום את השכנים,
הפעם ללא גאוותנות .ואז צחק הפסיכולוג לעצמו וחשב בלבו שאילו היו כולם
קוראים בקוראן הוא המסכן לא הייתה לו עבודה.
הסבר :כולנו ,לאורך חיינו ,מצטערים יותר מדי על דברים שהחמצנו ,מהם
באשמתנו ומהם שלא באשמתנו .ברגע ההחמצה לעתים נדמה לנו שכל עולמנו
חשך .לעומת זאת כשאנו משיגים משהו שרצינו אנו מתמלאים שמחה כאילו
מעתה ועד עולם נכונו לנו רק אושר ועושר .והנה הקוראן מאיץ בנו שלא לחיות
את הקצוות .לא להיות פעם עצובים מאוד ופעם אחרת שמחים מאוד .לדעת
למדוד את הכול בקנה מידה נכון .לא כל דבר טוב הוא נהדר ולא כל דבר פחות
טוב הוא איום ונורא .החיים רצופים הצלחות וכישלונות ומי שיודע לקבל את
הדבר נכונו לו חיים יפים .במיוחד מוסיף הקוראן שאלוהים לא אוהב את
היהירות .חטא היהירות הוא חטא גדול מאוד ,משום שהאדם היהיר יעשה את כל
הטעויות האפשריות הנובעות מהיעדר צניעות .הוא לא יתייחס לאחר וישניא את
עצמו על האחרים ,הוא לא ייזהר מסכנות משום שראשו בעננים .אכן ,פעמים
רבות מזכיר הקוראן את חטא היוהרה כחטא שהאדם נוטה לחטוא בו ,במיוחד
כשהוא מצליח.
 .51כיצד אפשר לעזור לאדם להשלים עם מצב נתון?

إِنﱠ رَﺑﱠﻚَ ﻳَﻌْﻠَﻢُ أَﻧﱠﻚَ ﺗَﻘُـﻮمُ أَدْﻧَﻰ ﻣِﻦ ﺛُﻠُﺜَﻲِ اﻟـﻠﱠﻴْﻞِ وَﻧِﺼْﻔَـﻪُ وَﺛُﻠُﺜَـﻪُ وَﻃَﺎﺋِﻔَـﺔٌ ﻣﱢﻦَ
اﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﻣَ ـﻌَﻚَ وَاﻟﻠﱠﻪُ ﻳُـﻘَ ـﺪﱢرُ اﻟﻠﱠﻴْـﻞَ وَاﻟﻨﱠﻬَــﺎرَ ﻋَﻠِـﻢَ أَن ﻟﱠﻦ ﺗُﺤْ ـﺼُ ــﻮهُ ﻓَ ـﺘَــﺎبَ
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ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﻓَــﺎﻗْ ـﺮَؤُوا ﻣَ ــﺎ ﺗَﻴَ ـﺴﱠ ـﺮَ ﻣِﻦَ اﻟْـﻘُ ـﺮْآنِ ﻋَﻠِﻢَ أَن ﺳَ ـﻴَـﻜُﻮنُ ﻣِﻨﻜُـﻢ ﻣﱠ ـﺮْﺿَﻰ
وَآﺧَﺮُونَ ﻳَﻀْـﺮِﺑُﻮنَ ﻓِﻲ اﻷَْرْضِ ﻳَﺒْﺘَـﻐُﻮنَ ﻣِﻦ ﻓَـﻀْﻞِ اﻟﻠﱠﻪِ وَآﺧَﺮُونَ ﻳُﻘَـﺎﺗِﻠُﻮنَ ﻓِﻲ
ﺳَﺒِـﻴﻞِ اﻟﻠﱠﻪِ ﻓَﺎﻗْﺮَؤُوا ﻣَﺎ ﺗَـﻴَﺴﱠﺮَ ﻣِﻨْﻪُ وَأَﻗِﻴـﻤُﻮا اﻟﺼﱠﻠَﺎةَ وَآﺗُﻮا اﻟﺰﱠﻛَﺎةَ وَأَﻗْـﺮِﺿُﻮا اﻟﻠﱠﻪَ
ﻗَـﺮْﺿـﺎً ﺣَﺴَﻨﺎً وَﻣَـﺎ ﺗُﻘَـﺪﱢﻣُـﻮا ﻷَِﻧﻔُـﺴِﻜُﻢ ﻣﱢﻦْ ﺧَـﻴْﺮٍ ﺗَﺠِـﺪُوهُ ﻋِﻨﺪَ اﻟﻠﱠﻪِ ﻫُﻮَ ﺧَـﻴْـﺮاً
وَأَﻋْﻈَﻢَ أَﺟْﺮاً وَاﺳْﺘَﻐْﻔِﺮُوا اﻟﻠﱠﻪَ إِنﱠ اﻟﻠﱠﻪَ ﻏَﻔُﻮرٌ رﱠﺣِﻴﻢٌ ) ﺳﻮرة اﳌﺰﻣﻞ  ,آﻳﺔ (20

ריבונך יודע כי עומד אתה בתפילה קרוב לשתי אשמורות של הלילה,
מחציתו ,או אשמורת אחת שלו ,עם קבוצה מאנשיך .אלוהים הוא
הקוצב את משך הלילה והיום ,ויודע הוא כי אין בכוחכם להמשיך
לעמוד במלוא מכסתו ,ועל כן שב מכעסו עליכם .קראו אפוא בקוראן
ככל שתוכלו .יודע הוא כי עלולים להיות בכם חולים ,ואחרים הנוסעים
בארץ בבקשם להם פרנסה מעם אלוהים ,ואחרים הלוחמים למען אלוהים.
על כן קראו בו ככל שתוכלו ,וקיימו את התפילה ותנו זכאת ,והלוו
לאלוהים בעין יפה .כל טובה אשר תקדימו לעשות למען עצמכם ,תמצאו
כי שכרה גדול ועצום ממנה אצל אלוהים .בקשו את מחילת אלוהים ,כי
הוא סולח ורחום )סורת המתעטף ,פסוק (20
הִיָאם עולה השנה לכיתה י"ב .הוריה הודיעו לה הקיץ שהיא חייבת לעזור
בפרנסת המשפחה בשנה הבאה .אביה מצא לה עבודה במפעל במשמרות לילה.
הִיָאם ניסתה לשוחח עם הוריה ,להתחמק בתירוצים למיניהם אך ללא הועיל.
המשכורת של אביה לא מספיקה לפרנס ארבעה ילדים והאם אינה יכולה לעבוד
משום שיש לה שני תינוקות ,האחד בן כמה חודשים .הִיָאם חשה תסכול על כך
שהיא צריכה לשאת בעול פרנסת המשפחה בזמן שהיא רוצה ללמוד ולהתקדם.
בחופשת הקיץ כבר החלה לעבוד .אבל היא לא יודעת איך תוכל להסתדר לאחר
החופש ,גם לעבוד וגם ללמוד...
וכך החלו הלימודים התובעניים ועמם שיעורי בית רבים ,עבודות והכנה
לבחינות הבגרות שייערכו בסוף השנה .בחינות אלה יקבעו אם תוכל להמשיך
בלימודיה .והיא כל כך רוצה...
המשמרת בעבודה של הִיָאם החלה בשעה שש בערב והיא שבה הביתה לישון
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בשעה שלוש לפנות בוקר .ישנה עד השעה שבע והתארגנה לבית–הספר .היא
חזרה מבית–הספר בשעה שתיים ,אכלה והחלה ללמוד .היו לה בערך שעתיים
משום שלאחר מכן היה עליה שוב להתחיל להתארגן לעבודה .כך עבר לו
הסמסטר הראשון .ציוניה ירדו משום שלא היה לה זמן להשקיע בלימודים .לפני
בחינות המגן נרדמה הִיָאם על הספרים וציוניה היו בהתאם .היה נעשתה בחורה
עצבנית ומתוסכלת מאוד שרבה עם כל מי שמדבר אִתה .המחנכת שמה לב
לשינוי בהתנהגותה של הִיָאם ושאלה אותה מה קרה.
הִיָאם חיכתה לשאלה הזאת .היא סיפרה למחנכת כמה קשה לה והבהירה
שמשפחתה לא מוכנה לוותר על עבודתה .המחנכת הסבירה לה שהיא לא יכולה
לדרוש מעצמה יותר מדי" .לא תוכלי להשיג ציונים גבוהים בזמן שאת עובדת
ועייפה וגם לומדת .הציונים שלך מצוינים ביחס למספר השעות שאת משקיעה
ולרמת העייפות שלך" ,אמרה לה .המחנכת הבטיחה לעזור להִיָאם ככל האפשר
ולבסוף פתחה את ספר הקוראן בסורת המתעטף והקריאה לה את פסוק :20
"אלוהים הוא הקוצב את משך הלילה והיום ,ויודע הוא כי אין בכוחכם
להמשיך לעמוד במלוא מכסתו ,ועל כן שב מכעסו עליכם"" .אלוהים הוא
שיצר את המצב הנתון .והוא יודע שאת לא יכולה לעמוד בכל המטלות ,כלומר
גם לימודים וגם עבודה .הוא לא כועס עלייך ואל לך לכעוס על עצמך ועל
האחרים .את באמת עושה כמיטב יכולתך .וכולנו ,גם אלוהים ,מעריכים אותך
מאוד על כך.
הסבר :פעמים רבות אנו כועסים על עצמנו ועל האחרים אף שאיש לא אשם
במה שקרה .כזה הוא מצבה של הִיָאם .עליה לקבל את המצב ולתכנן לעתיד
רחוק יותר .אולי תעבוד ותחסוך קצת כסף להמשך ,ואז תוכל ללמוד .אולי בעוד
כמה שנים יגדלו התינוקות והאם תוכל לצאת לעבודה .אולי בעתיד יוכלו אחים
אחרים לעזור בפרנסת המשפחה .הִיָאם עושה ככל יכולתה וזה צריך להרגיע
אותה משום שיותר ממה שהיא עושה היא לא יכולה לעשות .כשאדם לא ממצה
את עצמו ולא עושה ככל יכולתו הוא לעתים קרובות נשאר מתוסכל .הוא חש
שהיה יכול לעשות יותר ולא עשה .לא זה מצבה של הִיָאם .על כן ,יפה נהגה
המחנכת שהקריאה להִיָאם את הפסוק המתאים מן הקוראן המדבר על כך
שהאדם נדרש לעשות רק כפי יכולתו ולא מעבר לכך.
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 .52מה נאמר למי שאין לו די כסף לצרכים בסיסיים?

ﻟِﻴُﻨﻔِﻖْ ذُو ﺳَـﻌَﺔٍ ﻣﱢﻦ ﺳَـﻌَﺘِـﻪِ وَﻣَﻦ ﻗُﺪِرَ ﻋَﻠَـﻴْﻪِ رِزْﻗُـﻪُ ﻓَﻠْﻴُﻨﻔِﻖْ ﻣِﻤﱠـﺎ آﺗَﺎهُ اﻟﻠﱠﻪُ ﻻَ
ﻳُﻜَﻠﱢﻒُ اﻟﻠﱠـﻪُ ﻧَﻔْـﺴـﺎً إِﻻﱠ ﻣَـﺎ آﺗَـﺎﻫَﺎ ﺳَـﻴَـﺠْـﻌَـﻞُ اﻟﻠﱠﻪُ ﺑَﻌْـﺪَ ﻋُـﺴْ ـﺮٍ ﻳُﺴْـﺮاً ) ﺳﻮرة
اﻟﻄﻼق  ,آﻳﺔ (7

יוציא כל אדם כפי יכולתו ,ואשר אמצעיו מצומצמים ,יוציא מאשר
העניק לו אלוהים; לא יטיל אלוהים על נפש יותר מאשר העניק לה,
ולאחר כל קושי יביא אלוהים הקלה )סורת הגיטין ,פסוק (7
מונה ,הבת הבכורה במשפחתה ,היא תלמידה יצירתית וחכמה המשתפת פעולה
עם חבריה ומגישה עזרה לכל מי שצריך .הישגיה הלימודיים טובים אולם המצב
הכלכלי של משפחתה אינו טוב.
מונה רוצה להיות כמו כולם .כשחברותיה באות אל בית–הספר בבגדים
חדשים ויפים היא צריכה להתאפק .הדבר קשה עליה במיוחד משום שלא כך היו
פני הדברים בעבר .אביה של מונה עבד בחברה מכובדת והשתכר היטב עד
שנפל למשכב .מאז החל מצבה הכלכלי של המשפחה להתדרדר ,והאם נאלצה
לצאת ולעבוד .היום היא עובדת ניקיון בבית–הספר שבו לומדת מונה .לאחרונה
נזקק האב לטיפולים יקרים והאם נאלצה לעבוד שעות נוספות כדי לממן את
הטיפולים.
מונה עצובה בגלל המצב בבית .האב אינו מתפקד והאם ,שלא הייתה רגילה
לעבוד ,עובדת כעת בבית–ספרה של מונה ,ולה זה לא נעים.
לטיול השנתי מונה מחכה בקוצר רוח ,אולם אין למשפחה די כסף לממן
אותו .המורה לתקשורת אוהבת את מונה ומוכנה לשלם בעבורה את עלות
הטיול .בעבר הייתה חברתה של האם והיא התפלאה מאוד למצוא אותה כעובדת
ניקיון בבית–הספר.
בשיחתה האחרונה של המורה עם האם התלוננה האם על מר גורלה .המורה
ניסתה לעודד אותה ואמרה לה שכל הצרות זמניות והן יחלפו .היא גם הראתה
לה את פסוק  7בסורת גיטין ,האומר" ,יוציא כל אדם כפי יכולתו ,ואשר
אמצעיו מצומצמים ,יוציא מאשר העניק לו אלוהים; לא יטיל אלוהים על
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נפש יותר מאשר העניק לה ,ולאחר כל קושי יביא אלוהים הקלה"" .את
מבינה" ,הסבירה המורה לאם" ,ראשית ,את לא צריכה להתבייש בשום דבר ,לא
בעבודה שלך ולא בכך שאין לכם כסף .אלוהים מבקש ממך להוציא רק כמה
שיש לך ותו לא .שנית ,אלוהים מבטיח לך שההקלה בוא תבוא".
הסבר :אנשים רבים מתביישים בעוניים .מונה מתביישת שיראו שאמה עובדת
בניקיון ובכך שאין לה כסף לטיול .האם מתביישת שחברתה תראה אותה
בעבודה זו .העוני ודאי לא נוח אבל זאת לא בושה ,אומר לנו הקוראן ,ומציע
שכל אדם יוציא כפי יכולתו ועל פי מה שהעניק לו אלוהים ,משום שאלוהים לא
מצפה מן האדם להוציא יותר ממה שהעניק לו .ולסיום אומר לנו הקוראן
שההקלה בוא תבוא .הקוראן מעודד אפוא בפסוק יפה זה את האדם להיות שלם
עם מה שיש לו .לא לנסות ולהוציא יותר ממה שיש לו ,לא להתבייש בעוני
ובעיקר להיות מציאותי ולהבין שאלוהים לא מצפה ממנו לתת את מה שאין לו.
אילו מילים יכולות לעודד אנשים עניים יותר מאלה?!
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 .1מה עושים עם הכעס?

اﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﻳُـﻨﻔِ ـﻘُــﻮنَ ﻓِﻲ اﻟﺴﱠ ـﺮﱠاء وَاﻟﻀﱠ ـﺮﱠاء وَاﻟْﻜَﺎﻇِـﻤِﲔَ اﻟْﻐَ ـﻴْﻆَ وَاﻟْـﻌَــﺎﻓِﲔَ ﻋَﻦِ
اﻟﻨﱠﺎسِ وَاﻟﻠّﻪُ ﻳُﺤِﺐﱡ اﳌُْﺤْﺴِﻨِﲔَ ) ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان ،آﻳﺔ (134

המוציאים ממון הן ברווחה והן במצוקה ,המבליגים על זעמם והמוחלים
לאנשים — אלוהים אוהב את המיטיבים )סורת בית עמרם ,פסוק (134
סמר ,תלמידת כיתה ב' ,היא ילדה עצבנית שמחשיבה את עצמה וצועקת על כל
מי שמנסה להתקרב אליה .לא אכפת לה מאף אחד .הבוקר ,כשנכנס המורה
לכיתה ,צעקה סמר על אמיר ,משום שהוא דרך בטעות על הילקוט שלה .המורה
פנה אל סמר ואמר לה" :תודה לך ,סמר ,על מה שעשית" .סמר חשה שלא בנוח
על כך שהמורה שמע אותה .היא החלה לבכות.
המורה :רק תסבירי לי למה את בוכה.
סמר :בגלל שצעקתי כשנכנסת לכיתה.
המורה :סמר ,אני רוצה שתעשי שיעורי בית .חשבי מה היה קורה אם את היית
דורכת לא בכוונה על הילקוט של אמיר .האם גם הוא היה צועק?
סמר )במהירות( :לא ,הוא לא היה צועק.
המורה :אמרתי שאלה שיעורי בית .מחר תביאי לי תשובה.
בסוף יום הלימודים ניגש אמיר אל סמר ואמר לה" :סמר ,נכון שאת טעית
בהתנהגות שלך כלפי ,אבל אני רוצה לעזור לך ולתת לך עצה .פתחי בבית את
ספר הקוראן בסורת בית עמרם וקראי את פסוק  .134שם תמצאי את התשובה".
סמר רצה אל ביתה ,ניגשה אל ספר הקוראן ,פתחה אותו ומצאה במקום שאמר
לה אמיר את הפסוק הזה" :המבליגים על זעמם והמוחלים לאנשים — אלוהים
אוהב את המיטיבים".
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למחרת הביאה סמר מתנה קטנה לאמיר ואמרה לו לפני כל הכיתה" :בבקשה,
אמיר ,קבל ממני את המתנה הסמלית הזאת משום שבאמת לימדת אותי דבר
חשוב מאוד — איך להתאפק ,וסלח לי על מה שעשיתי לך".
הסבר :סמר אמנם מתוארת בהתחלה כילדה עצבנית שמחשיבה את עצמה אך
אנו גם רואים שהיא מסוגלת ,מיד לאחר שהמורה העיר לה ,לקבל אחריות על
מעשיה ,לבכות ולהודות שחברה אמיר לא היה נוהג כמוה .התנהגות זו נזקפת
כמובן לזכותה .גם לאמיר זכויות רבות .הוא מתגבר על הפגיעה שפגעה בו סמר
ומנסה לעזור לה ועושה זאת יפה כל כך .לבסוף מדגימה לנו סמר את יכולתה
להשתמש בפסוק הקוראני שקיבלה מאמיר ,להתגבר על זעמה הראשון ועוד
לבקש ממנו סליחה .כך שבעצם שלושתם — סמר ,אמיר וגם המורה — כולם
מקיימים את הפסוק הקוראני החשוב הזה שמזכיר לכולנו כמה חשוב להבליג על
כעסנו ולסלוח לאחר.
 .2האם תמיד אפשר לבקש סליחה?

وَاﻟﱠﺬِﻳﻦَ إِذَا ﻓَـﻌَﻠُﻮاْ ﻓَـﺎﺣِﺸَـﺔً أَوْ ﻇَﻠَﻤُـﻮاْ أَﻧْﻔُﺴَـﻬُﻢْ ذَﻛَـﺮُواْ اﻟﻠّﻪَ ﻓَﺎﺳْـﺘَـﻐْﻔَـﺮُواْ
ﻟِﺬُﻧُﻮﺑِﻬِ ْﻢ وَﻣَـﻦ ﻳَﻐْـﻔِـﺮُ اﻟﺬﱡﻧُﻮبَ إِﻻﱠ اﻟﻠّﻪُ وَﻟَﻢْ ﻳُﺼِـﺮﱡواْ ﻋَﻠَـﻰ ﻣَـﺎ ﻓَـﻌَﻠُﻮاْ وَﻫُﻢْ
ﻳَﻌْﻠَﻤُﻮنَ ) ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان ،آﻳﺔ (135

ואשר בעשותם תועבה או בגורמם עוול לעצמם ,ייזכרו באלוהים
ויבקשו את מחילתו על חטאיהם — ומי מלבד אלוהים יסלח על
חטאים — ולא יתמידו במעשיהם ,ביודעם )כי רעים הם( )סורת בית
עמרם ,פסוק (135

אחמד ,תלמיד כיתה י"א ,מפריע בשיעורים ,מעליב את המורים ומרביץ לחברים.
מחנך הכיתה היה אובד עצות והפנה אותו אל היועצת החינוכית .היא הזמינה
אותו לשיחה .לפני שנכנס לחדרה נזכרה היועצת בישיבות המורים הרבות שבהן
דנו שוב ושוב באחמד ובמעלליו ופתרון אין .מה עוד היא יכולה לומר לו? כולם
אומרים לו שהוא ילד רע והוא ודאי מאמין בכך ומאמץ את הגישה הזאת .אין
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פלא שהוא רוצה להתנקם בכולם .עיניה נפלו על ספר הקוראן שהיה מונח על
השולחן .היא דפדפה בו במהירות ולאחר שעיינה כמה דקות מצאה את מה
שחיפשה — פסוק  135מסורת בית עמרם" .זה מה שאומר לו!" החליטה.
כשנכנס אחמד לחדר היה בטוח ששוב תנהל אתו היועצת שיחה ארוכה שאין לו
כוח אליה .אבל היא אמרה שברצונה לומר לו רק משפט אחד .ואז פתחה את
ספר הקוראן והקריאה לו את הפסוק" :ואשר בעשותם תועבה או בגורמם
עוול לעצמם ,ייזכרו באלוהים ויבקשו את מחילתו על חטאיהם — ומי מלבד
אלוהים יסלח על חטאים — ולא יתמידו במעשיהם ,ביודעם )כי רעים הם(".
"תחזור בתשובה ,אחמד" ,הוסיפה היועצת" ,נסלח לך אנחנו וגם אלוהים".
הסבר :ייתכן שהיועצת זיהתה נכון את המעגל שיש לפרוץ .אחמד בטוח שהוא
ילד רע משום שכולם אומרים לו זאת .אם כך ,מדוע שיתנהג כילד טוב? הוא
מתנקם בכולם והם מצדם ממשיכים לומר לו שהוא ילד רע .אחמד ,יגידו
פסיכולוגים ,זקוק להתנסות חיובית .הוא צריך להרגיש שהוא יכול להיות גם
ילד טוב ומעריכים אותו על כך .נזיפות ועונשים אלה צעדים שנוקטים המורים
זה זמן רב אך ללא תועלת .על כן לא ניהלה אתו היועצת שיחה ארוכה מלוה
בהאשמות ואיומים .להפך ,היא נתנה לו תקווה כשהקריאה לו את המשפט מן
הקוראן .עכשיו ,בשביל מה לו להתנקם?
 .3אלוהים סולח ורחום ובני האדם לא?!

ﻓَـﻤَﻦ ﺗَﺎبَ ﻣِﻦ ﺑَﻌْـﺪِ ﻇُﻠْﻤِـﻪِ وَأَﺻْـﻠَﺢَ ﻓَـﺈِنﱠ اﻟﻠّﻪَ ﻳَﺘُـﻮبُ ﻋَﻠَﻴْـﻪِ إِنﱠ اﻟﻠّﻪَ ﻏَـﻔُـﻮرٌ
رﱠﺣِﻴﻢٌ ) ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة ،آﻳﺔ (39

החוזר בתשובה לאחר היותו בן עוולה והמתקן את דרכיו ,אלוהים
ישוב מכעסו עליו .אלוהים סולח ורחום )סורת השולחן הערוך ,פסוק (39
הקשר של ָראנְיָה עם חברתה אַסְמָהָאן הולך ומתחזק .לכך בדיוק ייחלה ָראנְיָה
במשך שנים .מתברר שאנואר חברתה צדקה — כדי להשיג את מה שרוצים יש
לתכנן היטב וגם לשקר" .איזה חכמות אנו .איך הצלחנו לעבוד על אַסְמָהָאן
ולקרב אותה אלינו" ,צהלו ָראנְיָה ואנואר.
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הכול התחיל בטיול של סוף השנה שעברה .חיפשו חובש שילווה את הטיול.
ָראנְיָה הציעה לבן דודה ח'אלד ,שעבר קורס חובשים ,להצטרף לטיול כחובש
ולקבל על כך שכר .ואכן ,ח'אלד שמח על ההזדמנות והתלווה לטיול .במהלך
הטיול הכירה ָראנְיָה לבנות כיתתה את בן דודה החתיך וכולן חלמו עליו .אבל
אַסְמָהָאן לא התיקה את עיניה ממנו במהלך כל הטיול.
ָראנְיָה ידעה שזו ההזדמנות שלה להתחבר לאַסְמָהָאן .היא החלה לשאול
אותה בעקיפין מה דעתה על בן דודה ,ח'אלד .אַסְמָהָאן השיבה שהוא יפה מאוד,
ושאלה בן כמה הוא ובמה הוא עוסקָ .ראנְיָה סיפרה לה שהוא בן עשרים ושלוש
ולומד במכללה לחינוך.
יום אחר ניגשה ָראנְיָה אל אַסְמָהָאן וסיפרה לה שבן דודה מוסר לה ד"ש.
אַסְמָהָאן התלהבה מאוד" .הוא זכר אותי!" קראהָ .ראנְיָה השיבה שוודאי והוסיפה
שבן דודה אמר שאַסְמָהָאן היא הבחורה הכי יפה שהוא ראה .אַסְמָהָאן התעניינה
כיצד החלו לדבר עליה וָראנְיָה המציאה סיפור .מאותו היום היה להן נושא שיחה
משותף — ח'אלד ,והן דיברו עליו כמעט כל יום.
השנה שוב הוזמן ח'אלד ללוות את הכיתה כחובש בטיול השנתי .אַסְמָהָאן
חיכתה לו על יד האוטובוס .כשהגיע ח'אלד הוא לא התייחס לאַסְמָהָאן .היא
נעלבה מאוד אבל אמרה בלבה שוודאי לא הבחין בה .היא נקטה יוזמה וניגשה
אליו.
אַסְמָהָאן :שלום ,ח'אלד.
ח'אלד :שלום.
אַסְמָהָאן :רק שלום?
ח'אלד :מה אתה רוצה ממני ,ילדה?
אַסְמָהָאן )נעלבת מאוד( :אני אַסְמָהָאן!
ח'אלד :מי את ,אַסְמָהָאן? אנחנו מכירים?
אַסְמָהָאן :כן ,אני חברה של ָראנְיָה!!
ח'אלד :אני לא מבין מה את רוצה ממני .אני מצטער ,אני חייב ללכת.
אַסְמָהָאן כעסה מאוד על ָראנְיָה וצעקה עליה וקראה לה שקרנית ואמרה
שהיא לא רוצה לשמוע עליה יותר .רק אז הבינה ָראנְיָה את גודל הטעות שלה.
היא התעללה ברגשותיה של אַסְמָהָאן כדי להתחבר אליהָ .ראנְיָה לא ידעה מה
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לעשות .היא חשה אשמה גדולה והייתה נבוכה מאוד .כיצד תתקן עכשיו את
מעשיה?
היא ניגשה אל אַסְמָהָאן ,שלא רצתה לשמוע אותה כלל ,ואמרה שהיא
מצטערת על מה שעשתה והבטיחה שלא לעשות זאת שוב" .רק רציתי להיות
חברה שלך" ,אמרה והוסיפה" :החוזר בתשובה לאחר היותו בן עוולה והמתקן
את דרכיו ,אלוהים ישוב מכעסו עליו .אלוהים סולח ורחום".
הפעם הקשיבה אַסְמָהָאן.
הסבר :אכן ,משאלת לבה של ָראנְיָה ,להיות חברתה של אַסְמָהָאן ,לא הייתה
רעה .ואולם הדרך שנקטה כדי להשיג את מבוקשה הייתה רעהָ .ראנְיָה השלתה
את אַסְמָהָאן שבן דודה ח'אלד חושב עליה .ייתכן שאַסְמָהָאן חשבה שבעתיד
תעזור לה ָראנְיָה בדרך כלשהו ליצור אתו קשר .מובן שלטפח אשליות כאלה
בחברה אין זה דבר של מה בכך .ואכן ,האכזבה של אַסְמָהָאן הייתה גדולה מאוד.
האם כך רוכשים חברות אמת? ודאי שלא וסופם של שקרים מסוג זה להתנפץ
בפרצופו של השקרן ,משום שבדרך כלל במוקדם או במאוחר האמת יוצאת
לאור .מה חשבה ָראנְיָה ,כמה זמן תוכל להמשיך ולהשלות את אַסְמָהָאן שבן
דודה חושב עליה מבלי שהדבר ייוודע לאַסְמָהָאן? ָראנְיָה ניסתה לבנות עם
אַסְמָהָאן יחסים על בסיס מזויף שאין להם סיכוי להחזיק מעמד .לזכותה ייאמר
שכשהכול התפוצץ היא ידעה לבקש סליחה וגם להשתמש בפסוק הכול כך
חשוב מן הקוראן המזכיר לכולנו שאלוהים רחום וסלחן.
 .4כיצד נעודד אדם להשיב טובה תחת רעה?

ﻣَﻦْ ﻋَﻤِﻞَ ﺻَﺎﳊِﺎً ﻓَﻠِﻨَﻔْﺴِﻪِ وَﻣَﻦْ أَﺳَﺎء ﻓَﻌَﻠَﻴْـﻬَﺎ وَﻣَﺎ رَﺑﱡﻚَ ﺑِﻈَﻠﱠﺎمٍ ﻟﱢﻠْﻌَﺒِـﻴﺪِ
) ﺳﻮرة ﻓﺼﻠﺖ ,آﻳﺔ (46

אשר יעשה טוב ,עם עצמו הוא מיטיב ,והעושה רע ,לעצמו מרע,
וריבונך לא יגרום עוול לברואים )סורת המוצגים אחד אחד ,פסוק (46
אחמד ,תלמיד כיתה ו' ,הופנה לשיחה עם יועצת בית–הספר לאחר שנהג באלימות
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כלפי חבריו לכיתה .מחנכת כיתתו טענה שבעבר לא התנהג כך והיא לא יודעת
מה קרה לו .היועצת שוחחה עם אחמד והתברר לה שהוא החל לגמגם לאחרונה
מסיבות שאינן ברורות דיין ,וחבריו לכיתה צוחקים עליו ומחקים אותו בכל
הזדמנות .גם המורים מגלים חוסר סבלנות כלפיו ומתקשים להמתין באורך רוח
עד שיסיים את דבריו .אחמד מרגיש מאוד פגוע ומתוסכל ומשום כך הוא מגיב
באלימות .היועצת הסבירה לאחמד שגם אם פוגעים בנו מאוד עלינו להתאפק
ולשלוט במעשינו כדי שלא נהפוך להיות כמו אלה שצוחקים עלינו ,שלהם מחכה
עונש גדול מאלוהים .היועצת פתחה את ספר הקוראן בסורת המוצגים אחד אחד
והקריאה לאחמד את פסוק " :46אשר יעשה טוב ,עם עצמו הוא מיטיב,
והעושה רע ,לעצמו מרע ,וריבונך לא יגרום עוול לברואים"" .חשוב על
הפסוק הזה" ,ביקשה ממנו היועצת ושלחה אותו חזרה לכיתתו.
כשחזר אחמד לכיתה היה ברור לו פתאום שאם הוא עושה טוב לאחר הוא
מיטיב עם עצמו משום שהרגשתו משתפרת וכך הדבר אם הוא עושה רע לאחר,
הוא מזיק לעצמו משום שהוא נשאר עם המעשה הרע .לחבר הראשון שצחק
עליו בהפסקה אמר אחמד את הפסוק הזה כדי שיבין שאם הוא צוחק עליו הוא
יישאר בסוף עם הרוע הזה.
הסבר :אכן ,פסוק נפלא ונכון מאוד ביחסים בין אנשים .כשאנו טובים אל האחר
אנו טובים אל עצמנו משום שאנו נשארים בהרגשה טובה .וכשאנו רעים וקשים
עם האחר שוב אנו נשארים באותה הרגשה רעה שרצינו להעניק לאחר .אפשר
לכתוב ספר שלם בפסיכולוגיה על הפסוק הזה בקוראן .כיצד אנו חשים בסופו
של דבר את מה שרצינו שיחוש האחר .הפסוק הזה מחבר יפה בין החוויה
הפנימית של האדם לחווייתו החיצונית ומלמד אותו שיש כל הזמן יחסי גומלין
בין פנים לחוץ.
 .5מהו הגבול בין הנאה לאיסור?

ﻳَﺎ أَﻳﱡﻬَﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ آﻣَﻨُﻮاْ ﻻَ ﺗُﺤَـﺮﱢﻣُﻮاْ ﻃَﻴﱢﺒَﺎتِ ﻣَﺎ أَﺣَﻞﱠ اﻟﻠّـﻪُ ﻟَﻜُﻢْ وَﻻَ ﺗَﻌْﺘَﺪُواْ إِنﱠ
اﻟﻠّﻪَ ﻻَ ﻳُﺤِﺐﱡ اﳌُْﻌْﺘَﺪِﻳﻦَ ) ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة ،آﻳﺔ (87
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הוי המאמינים ,אל תאסרו את הדברים הטובים אשר התיר לכם
אלוהים ,אך אל תעברו את גבול המותר .אלוהים אינו אוהב את
העוברים את גבול המותר )סורת השולחן הערוך ,פסוק (87
עלי ,וליד וכמאל הם חברים שגרים באותה שכונה .נציג התושבים בשכונה פנה
אל יועצת בית–הספר בתלונה שהילדים האלה מפריעים את מנוחת התושבים .כל
הזמן הם ברחוב ,משחקים כדורגל ושאר מִשחקים ,גם בשעות הצהריים וגם
מאוחר בערב .יועצת בית–הספר הזמינה את שלושת החברים אליה לחדר .היא
כיבדה אותם בממתק ושוחחה אִתם על משחקיהם בשכונה .הם הודו שאכן הם
משחקים בשעות לא מקובלות .ואז פתחה היועצת את ספר הקוראן שלה והקריאה
להם מתוכו" :הוי המאמינים ,אל תאסרו את הדברים הטובים אשר התיר לכם
אלוהים ,אך אל תעברו את גבול המותר .אלוהים אינו אוהב את העוברים את
גבול המותר"" .לכל דבר הזמן שלו" ,אמרה להם" .עת ללמוד ועת לשחק
וחייבים לשמור על איזון נכון בין לימודים למשחקים" .הילדים התביישו במעשיהם
והבטיחו שלא להפריע עוד לשכנים .הם גם הציעו מיוזמתם שייגשו אל נציג
התושבים שהתלונן ויבקשו ממנו שיעביר את התנצלותם אל השכנים שנפגעו
מהם.
הסבר :כמעט בכל נושא בחיים אנו נדרשים לשמור על פרופורציות — לא יותר
מדי ולא פחות מדי .באוכל ,בלבוש ,בחברים ,בכול .יפה נהגה היועצת שהשתמשה
במשפט הזה והעבירה לילדים את המסר החשוב של האיזון הנכון .היא יכלה
לנזוף בהם על שום שהפריעו .היא יכלה להתעלם מתלונת השכנים .אבל היא
בחרה בדרך הביניים של האיזון בין ההנאה לאיסור .לומר לילדים שמותר להם
לשחק ,להסביר להם שאף רצוי שישחקו וייהנו משום שהמשחקים האלה חשובים
להתפתחותם לא פחות מן הלימודים .אלה הדברים שאלוהים התיר למאמינים
וביקש שלא לאסור את ההנאה מהם .עם זאת ,היועצת הראתה להם היכן עובר
הגבול בין טוב לרע ,בין מותר לאסור .חשוב שהורים ככלל יזכרו כלל חשוב זה
שהשתמשה בו היועצת .תמיד כשהורים אומרים לילד מה שאסור לו לעשות
כדאי שגם יאמרו לו מה מותר ,שאם לא כן לעתים נדמה שהכול אסור .הורים
רבים נוהגים בילדיהם בסמכותיות רבה ומתרכזים בעיקר ב"לא" וב"אסור".
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והנה מצווה עלינו הקוראן שלא לשכוח להדגיש גם את המותר משום שאלוהים
רוצה שניהנה.
 .6כיצד נערוך סולחה בין משפחות?

ﻳَﺎ أَﻳﱡﻬَﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ آﻣَﻨُﻮاْ ﻻَ ﺗَﻘْـﺘُﻠُﻮاْ اﻟﺼﱠﻴْﺪَ وَأَﻧﺘُﻢْ ﺣُـﺮُمٌ وَﻣَﻦ ﻗَﺘَﻠَﻪُ ﻣِﻨﻜُﻢ ﻣﱡﺘَﻌَـﻤﱢﺪاً
ﻓَﺠَﺰَاء ﻣﱢﺜْﻞُ ﻣَﺎ ﻗَـﺘَﻞَ ﻣِﻦَ اﻟﻨﱠﻌَﻢِ ﻳَﺤْﻜُﻢُ ﺑِﻪِ ذَوَا ﻋَﺪْلٍ ﻣﱢﻨﻜُﻢْ ﻫَﺪْﻳﺎً ﺑَﺎﻟِﻎَ اﻟْﻜَﻌْﺒَﺔِ
أَوْ ﻛَﻔﱠـﺎرَةٌ ﻃَﻌَﺎمُ ﻣَﺴَﺎﻛِﲔَ أَو ﻋَـﺪْلُ ذَﻟِﻚَ ﺻِﻴَﺎﻣﺎً ﻟﱢﻴَـﺬُوقَ وَﺑَﺎلَ أَﻣْﺮِهِ ﻋَﻔَﺎ اﻟﻠّﻪُ
ﻋَﻤﱠﺎ ﺳَﻠَﻒ وَﻣَﻦْ ﻋَﺎدَ ﻓَﻴَﻨﺘَﻘِﻢُ اﻟﻠّﻪُ ﻣِﻨْﻪُ وَاﻟﻠّﻪُ ﻋَﺰِﻳﺰٌ ذُو اﻧْﺘِﻘَﺎمٍ

)ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة,

آﻳﺔ (95

הוי המאמינים ,אל תהרגו ציד בעודכם מתקדשים ,וכל ההורג בכוונה
תחילה ,יפצה בבהמה כעין החי שהמית ,ואותה יקבעו שני אנשי צדק
מקרבכם — .בהמת זבח אש תוקרב בהגיעה אל הכעבה ,או בכופר:
האכלת נזקקים ,או ימי צום כמספרם .זאת למען יטעם את פרי מעלליו.
אלוהים ימחל על אשר נעשה לפנים ,ואולם השב לסורו ,ינקום בו
אלוהים ,ואלוהים אדיר ואל נקמות )סורת השולחן הערוך ,פסוק (95
סעיד וסאהר לומדים בכיתה אחת .בין משפחותיהם קיים סכסוך עתיק יומין.
סעיד לא מוכן לשבת ליד סאהר ולעתים קרובות אף מכה אותו .המחנך ניסה
לדבר עם סעיד על התנהגותו האלימה וזה ענה שהוריו לא מסכימים שהוא יהיה
חבר של סאהר משום שהוא ממשפחה "אויבת" .היריבות בין שני התלמידים
האלה משפיעה לרעה על כל הכיתה ובמיוחד על סאהר .הוריו מספרים שהוא
מודאג ,מתעורר בלילה בבכי ,לא ישן ולאחרונה הופנה אל פסיכולוג בית–הספר
וזה אבחן אצלו תופעות חרדה.
היועצת החליטה לעשות מעשה .היא הזמינה את הוריהם של שני הילדים ,כל
משפחה בנפרד ,והסבירה להם את הנזק שגורם המצב לילדיהם ולכל הכיתה.
היא הציעה להורים לקיים פגישה משותפת כדי לפתוח דף חדש ביחסים בין
המשפחות למען ילדיהם ולמען הדורות הבאים" .אלוהים ימחל על אשר נעשה
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לפנים ,ואולם השב לסורו ,ינקום בו אלוהים ,ואלוהים אדיר ואל נקמות",
אמרה להם .והוסיפה" ,אם אלוהים מוחל וסולח על דברים שנעשו בעבר כלום
לא תסלחו אתם?!"
הסבר :סעיד וסאהר חשים את עצמם חלק בלתי נפרד ממשפחתם ומחויבים
לייצג את האינטרס המשפחתי .וזו הטרגדיה משום שכך אין להם כל סיכוי
להיות חברים ולהסתדר זה עם זה .בחברה מערבית היה היועץ יכול לעזור
להורים להפריד בין עצמם ובין הילד .לומר להורים שהם יכולים לריב כל
משפחה עם המשפחה האחרת כאוות נפשם ,אבל אין צורך לערב בכך את
הילדים וצריך לתת לילדים להחליט באופן עצמאי מי יהיו חבריהם .בחברות
מסורתיות ,ששם הפרדה זו בין ההורים לילדים אינה מקובלת ,סכסוכים יכולים
לעבור בנקל לדורות הבאים .דווקא הענקת עצמאות לילד יכולה לסיים את
הסכסוך משום שייתכן שהוא יכול להסתדר יפה עם בן המשפחה ה"אויבת"
בכיתה .יפה נהגה היועצת כשהציעה למשפחות להיפגש ולערוך סולחה .היא לא
הציעה להן להתחיל לברר מה קרה בעבר ולמה רבו .היא פשוט השתמשה
בפסוק מן הקוראן המצווה על כולנו לסלוח על דברים שהיו בעבר למען עתיד
טוב יותר.
 .7כיצד אפשר לעודד קבלת אחריות?

ﻓَﻠِﺬَﻟِﻚَ ﻓَـﺎدْعُ وَاﺳْﺘَﻘِﻢْ ﻛَـﻤَﺎ أُﻣِـﺮْتَ وَﻻَ ﺗَﺘﱠﺒِﻊْ أَﻫْﻮَاءﻫُﻢْ وَﻗُﻞْ آﻣَﻨﺖُ ﺑِـﻤَﺎ أَﻧﺰَلَ
اﻟ ﱠﻠﻪُ ﻣِﻦ ﻛِﺘَﺎبٍ وَأُﻣِﺮْتُ ﻷَِﻋْﺪِلَ ﺑَﻴْﻨَﻜُﻢُ اﻟﻠﱠﻪُ رَﺑﱡﻨَﺎ وَرَﺑﱡﻜُﻢْ ﻟَﻨَﺎ أَﻋْﻤَﺎﻟُﻨَﺎ وَﻟَﻜُﻢْ
أَﻋْـﻤَـﺎﻟُـﻜُﻢْ ﻻَ ﺣُـﺠﱠـﺔَ ﺑَﻴْﻨَﻨَـﺎ وَﺑَﻴْﻨَﻜُﻢُ اﻟﻠﱠﻪُ ﻳَﺠْ ـﻤَﻊُ ﺑَﻴْﻨَﻨَﺎ وَإِﻟَﻴْـﻪِ اﳌَْـﺼِـﻴـﺮُ )ﺳﻮرة
اﻟﺸﻮرى ,آﻳﺔ (15

לכן ,קרא והישר לכת כאשר צווית ,ואל תיטה אחר משוגות לבם ,ואמור,
מאמין אני בכל ספר אשר הוריד אלוהים ממרומים ,וצוויתי לשפוט
ביניכם ביושר .אלוהים הוא ריבוננו וריבונכם ,ולנו מעשינו ולכם
מעשיכם ,ואין עוד צורך להחליף טענות בינינו .אלוהים יכנסנו יחדיו,
כי סוף כולם לשוב אליו )סורת המועצה ,פסוק (15
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כרים ,תלמיד כיתה י' ,החל להתגרות בסָאלֵם משום שלדעתו סָאלֵם מחשיב את
עצמו לילד הכי חכם והכי יפה בבית–הספר .סָאלֵם לא התייחס אליו אולם כרים
המשיך לקנא בסָאלֵם ולהציק לו .יום אחד ארב כרים לסָאלֵם ותקף אותו.
התפתחה ביניהם תגרה ,וסָאלֵם ,שהיה חזק מכרים ,הכה אותו והבריחו.
כרים החליט להתנקם בסָאלֵם .הוא אסף קבוצת חברים מהחמולה שלו ,שהיא
הגדולה בכפר ,והודיע להם שעליהם להעמיד את סָאלֵם במקומו .לדעתו ,מעמדו
של סָאלֵם היה צריך להיות נחות יותר משום שהוא שייך לחמולה קטנה בכפר.
הילדים התאספו וחיכו לסָאלֵם בכביש .כשראה אותם סָאלֵם ברח אל הוריו
וסיפר להם את אשר אירע .אביו של סָאלֵם ועוד אנשים מהחמולה שלו הלכו אל
אנשים מהחמולה של כרים .הם פנו אל אביו של כרים וסיפרו לו שבנו מתגרה
בסָאלֵם ורוצה לתקוף אותו" .אני מבקש ממך שתזהיר את בנך .אני לא רוצה
שהסכסוך יתפשט ויכלול גם אותנו הגדולים" .אבו כרים השיב לאבו סָאלֵם:
"הבן שלך מתגרה בבני" .ואז השיב לו אבו סָאלֵם" :תפסיק .אנחנו לא רוצים
להמשיך את המריבה ולא רוצים שהעניין הזה יתפתח למשהו גדול .אנחנו לא
נשתוק אם נותקף ומה שיהיה יהיה .אבל אני מקווה שכל אחד מאתנו יזהיר את
הבן שלו ,ובעיקר שכל אחד יהיה אחראי למעשיו ,כפי שכתוב בקוראן' ,אלוהים
הוא ריבוננו וריבונכם ,ולנו מעשינו ולכם מעשיכם ,ואין עוד צורך להחליף
טענות בינינו'".
הסבר :טבעי שכל אב יתמוך בבנו ויצדיק אותו .טבעי שלכל צד יהיו טענות
רבות כלפי הצד האחר .ואולם פסוק קוראני יפה זה קורא לשני הצדדים לקבל
אחריות ,כל אחד לעצמו .חבל להתווכח ,אמר אביו של סָאלֵם בעזרת הקוראן.
אתה ,אבו כרים ,תהיה אחראי לבנך ולחמולתך ואני ,אבו סָאלֵם ,אהיה אחראי
לסָאלֵם ולחמולתי .ואכן ,אביו של סָאלֵם לא התעמת עם אביו של כרים בסוגיה
מי התחיל .הוא ידע שוודאי אביו של כרים יוכל למצוא לו בהיסטוריה המשותפת
שלהם מקרים שבהם הוא חש שבני חמולת סָאלֵם פגעו בו .הוא רק אמר לו
שאלוהים רואה ויודע הכול ושופט כל אדם על פי מעשיו .ועל כן צריכים שניהם
לקבל אחריות ולמנוע את המשך הסכסוך.
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 .8האם חובה לכבד את ההורים גם כשהם מרגיזים?

ﻗُﻞْ ﺗَﻌَـﺎﻟَـﻮْاْ أَﺗْﻞُ ﻣَـﺎ ﺣَـﺮﱠمَ رَﺑﱡﻜُﻢْ ﻋَﻠَـﻴْﻜُﻢْ أَﻻﱠ ﺗُﺸْـﺮِﻛُـﻮاْ ﺑِﻪِ ﺷَ ـﻴْـﺌـﺎً وَﺑِﺎﻟْﻮَاﻟِﺪَﻳْﻦِ
إِﺣْـﺴَـﺎﻧﺎً وَﻻَ ﺗَﻘْـﺘُﻠُﻮاْ أَوْﻻَدَﻛُﻢ ﻣﱢﻦْ إﻣْـﻼَقٍ ﻧﱠﺤْﻦُ ﻧَـﺮْزُﻗُﻜُﻢْ وَإِﻳﱠﺎﻫُﻢْ وَﻻَ ﺗَﻘْـﺮَﺑُﻮاْ
اﻟْﻔَ ـﻮَاﺣِﺶَ ﻣَــﺎ ﻇَﻬَ ـﺮَ ﻣِﻨْﻬَــﺎ وَﻣَـﺎ َﺑـﻄَﻦَ وَﻻَ ﺗَﻘْ ـﺘُﻠُﻮاْ اﻟﻨﱠﻔْـﺲَ اﻟﱠﺘِﻲ ﺣَ ـﺮﱠمَ اﻟﻠّﻪُ إِﻻﱠ
ﺑِﺎﳊَْﻖﱢ ذَﻟِﻜُﻢْ وَﺻﱠﺎﻛُﻢْ ﺑِﻪِ ﻟَﻌَﻠﱠﻜُﻢْ ﺗَﻌْﻘِﻠُﻮنَ

) ﺳﻮرة اﻻﻧﻌﺎم  ,آﻳﺔ (151

אמור ,הבה אקרא בפניכם את אשר אסר עליכם ריבונכם :הוא ציווה כי
לא תצרפו לו כל שותף ,וכי תגמלו חסד עם אביכם ואמכם  ,וכי לא
תהרגו את ילדיכם מפחד העוני .אנו נכלכל אתכם ואותם .ואל תקרבו אל
התועבות ,בין גלויות ובין נסתרות ,ואל תהרגו את הנפש אשר אסר
אלוהים ,בלתי אם במשפט צדק .אלה הדברים אשר ציווה אתכם למען
תשכילו להבין )סורת המקנה ,פסוק (151
יסמין ,תלמידת כיתה ה' בבית–הספר "השלום" ,היא תלמידה בינונית ואף למטה
מזה אבל בעלת כריזמה וכושר שכנוע מרשים .באחד הימים באה אמה של יסמין
אל בית–הספר לשאול על בתה ,על הישגיה בלימודים ועל התנהגותה .האם
הקישה על דלת הכיתה והמורה פתחה .כשראתה יסמין את אמה בפתח אמרה:
"מה את עושה כאן?! לא אמרת לי שאת באה אל בית–הספר .איך זה שאת באה
בלי להגיד לי?!" לרגע נבהלה האם אבל מיד התעשתה והשיבה" :באתי כדי
לשאול עלייך ולדעת אם חסר לך משהו ,בתי היקרה" .יסמין השיבה" :לא חסר
לי כלום .לכי הביתה" .המורה ,שנדהמה לשמע חילופי הדברים ,הזמינה אחר כך
את יסמין לשיחה.
היא הסבירה לה כמה חשוב לכבד את ההורים גם אם הם מביכים אותנו אל
מול פני הכיתה כפי שקרה זה עתה .וכדי להדגיש את המסר הקריאה לה את
פסוק  151מסורת המקנה ,המצווה עלינו לכבד את הורינו" :וכי תגמלו חסד עם
אביכם ואמכם" .יסמין הבינה את חומרת מעשיה והבטיחה שבבית תבקש מאמה
סליחה ומעתה תכבד אותה יותר.
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הסבר :יסמין רוצה להרגיש גדולה ועצמאית .היא לא רוצה שאמה תבוא אל
בית–הספר בלי להודיע לה כדי לשאול עליה .ייתכן שילדים רבים היו מרגישים
כך אילו פתאום הופיע ההורה בבית–ספרם כדי לשאול עליהם ללא הודעה
מוקדמת .ואולם אין בכל אלה כדי להתיר לילד או לילדה לפגוע בהורים ,ועוד
בפני כל הכיתה .ילד שנוהג כך פוגע ראשית בכבודו שלו ולא רק בכבוד ההורה.
כשאנו מכבדים את ההורה שלנו אנו מכבדים לא פחות את עצמנו .אם מעשה
האם פוגע ביסמין היא יכולה לבקש ממנה יפה בבית שלא תעשה זאת שוב
ולהסביר לה שהדבר מסב לה הרגשה לא נעימה .מכל מקום ,להשתמש בנוכחות
הכיתה כדי לפגוע באם אין זה דבר מקובל .יפה נהגה המורה כשמצאה בקוראן
את אחד הפסוקים החשובים המצווים עלינו לכבד את הורינו.
 .9כיצד נפייס בין שניים שרבים?

وَاﻟﻠّﻪُ ﻳَﺪْﻋُــﻮ إِﻟَﻰ دَارِ اﻟﺴﱠـﻼَمِ وَﻳَﻬْ ـﺪِي ﻣَﻦ ﻳَﺸَـﺎءُ إِﻟَﻰ ﺻِ ـﺮَاطٍ ﻣﱡـﺴْـﺘَ ـﻘِـﻴﻢٍ
) ﺳﻮرة ﻳﻮﻧﺲ  ,آﻳﺔ (25

אלוהים קורא לבוא אל נחלת השלום ומנחה את אשר יחפוץ אל אורח
מישרים )סורת יונה ,פסוק (25
אחרי הפסקת האוכל נכנסה המורה להיסטוריה לכיתה י"א ,שהיא כיתה מעורבת
ולומדים בה בדווים ופלאחים .בזמן השיעור התפתח ויכוח בין שני תלמידים,
האחד בדווי והשני פלאח .מריבות בין בדווים לפלאחים שכיחות בבית–הספר.
המורה הרגיעה את הרוחות והמשיכה בשיעור .פתאום שב והתלהט הוויכוח
והתפשט בכיתה ,והפעם יצאו קבוצת הבדווים וקבוצת הפלאחים זו כנגד זו .הם
החלו לקלל והקללות הפכו למכות ובכיתה פרצה ממש מלחמה .המורה לא
הצליחה להשתלט על התלמידים .למזלה שמע המנהל את המהומה והגיע אל
הכיתה .הוא החל לשוחח עם התלמידים והרגיע אותם עד האחרון שבהם .אחר
כך פנה אל התלמידים ואמר" :אני לא רוצה להרחיק שום תלמיד מבית–הספר,
אפילו לא ליום אחד .אני רוצה שתעשו סולחה שתחזיק מעמד גם לעתיד".
כששמעו התלמידים את המילה "סולחה" שוב עלו הכעסים ושום קבוצה לא
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הסכימה להתפייס עם השנייה .ואז הוציא המנהל את ספר הקוראן ,ביקש שקט
והקריא להם את פסוק  25מסורת יונה" :אלוהים קורא לבוא אל נחלת השלום
ומנחה את אשר יחפוץ אל אורח מישרים"" .אלוהים מצווה עליכם לעשות
סולחה איש עם אחיו" ,הסביר להם המנהל" ,ואתם מסרבים?" הפעם הסכימו כל
התלמידים לעשות סולחה .הם גילו יוזמה ,קבעו בעצמם את התאריך וסיכמו מה
יביא כל אחד והזמינו את כל תלמידי בית–הספר להשתתף .את המאורע הזה
זוכרים כולם עד היום.
הסבר :הקוראן הוא ספר השלום .גם מי שלא מכירו די שיקרא כמה פסוקים
ויתרשם כך .הסליחה ,הרחמים והשלום הם מיסודותיו .והנה עומדת המורה
כשהיא חסרת אונים מול הנערים האלה שמכים זה את זה .מה תאמר להם?
ייתכן שבפעם הבאה כבר תדע" .אלוהים קורא לכם לבוא אל נחלת השלום."...
די היה בפסוק זה להרגיע את הנערים המתלהמים .עתה הוכשרו הלבבות
לסליחה ולמחילה משום שזאת הוראתו של האב הגדול ,אלוהים ,לילדיו .המנהל
היה יכול לדבר שעות ,לנסות ולברר מי אמר מה ומי התחיל עם מי .האם
התוצאה שהיה משיג הייתה טובה כמו התוצאה שהתקבלה כאשר השתמש
בפסוק הקוראני? אולי כן ואולי לא .לברר מה קרה ,גם לגישה זו יתרונות.
ואולם אין כציווי האלוהי כדי לקרב לבבות ולהחזיר את יחסי החום והקרבה
בכיתה .את זה לא ישיג שום בירור ,גם המוצלח ביותר.
 .10כיצד נשכנע משפחות עוינות לחדול מהאלימות ולעשות סולחה?

وَﻛَﺬَﻟِﻚَ أَﻧﺰَﻟْﻨَﺎهُ ﺣُﻜْﻤـﺎً ﻋَﺮَﺑِﻴّﺎً وَﻟَﺌِﻦِ اﺗﱠﺒَﻌْﺖَ أَﻫْﻮَاءﻫُﻢ ﺑَﻌْـﺪَ ﻣَﺎ ﺟَﺎءكَ ﻣِﻦَ
اﻟْﻌِﻠْﻢِ ﻣَﺎ ﻟَﻚَ ﻣِﻦَ اﻟﻠّﻪِ ﻣِﻦ وَﻟِﻲﱟ وَﻻَ وَاقٍ ) ﺳﻮرة اﻟﺮﻋﺪ  ,آﻳﺔ (37

כך הורדנוהו ממרומים :חוכמת משפט בלשון ערבית .אם תנהה אחר
משוגות לבם לאחר כל הדעת שהוענקה לך ,לא יקום לך מגן ולא
שומר מפני אלוהים )סורת הרעם ,פסוק (37
שני חברים ,אחמד ומניר ,באו אל המחנכת וסיפרו לה שהם חברים טובים אבל
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יש סכסוך בין משפחותיהם והם לא רוצים שהדבר יפגע בחברות שלהם.
המחנכת פנתה אל הוריו של אחמד והסבירה להם כמה אחמד סובל מן היריבות
בין המשפחות וחבל ,משום שאחמד ומניר הם חברים טובים מאוד שעוזרים זה
לזה בכל הזדמנות .הוריו של אחמד השתכנעו והסכימו להשלים עם משפחתו של
מניר .אבל משפחתו של מניר סירבה להשלים .בני המשפחה טענו שמשפחתו
של אחמד היא שתמיד מתחילה במריבות .המחנכת סיפרה להם שמשפחתו של
אחמד כבר הביעה נכונות להשלים והסבירה להם כמה השלום הזה ייטיב עם
ילדיהם .לחיזוק דבריה פתחה את ספר הקוראן והקריאה להם את פסוק 37
מסורת הרעם" :כך הורדנוהו ממרומים :חוכמת משפט בלשון ערבית .אם
תנהה אחר משוגות לבם לאחר כל הדעת שהוענקה לך ,לא יקום לך מגן ולא
שומר מפני אלוהים"" .הוענקה לכם דעת" ,אמרה להוריו של מניר" .אסור
לכם לנהות אחר הכעס והנקמה כי אם אחר השלום" .הפעם השתכנעו הוריו של
מניר לפתוח דף חדש ביחסי שתי המשפחות.
הסבר :בדרך כלל בחברות מערביות מודרניות יגלו ההורים פחות מעורבות
בסכסוך בין הילדים ,משום שהילדים נוטים להיות עצמאים יותר וההורים
מתערבים פחות בענייניהם .בחברות מסורתיות החברת בין הילדים או ההורים
מזמינה לעתים קרובות גם חברות בין שאר בני המשפחה,כך שהחברות היא
יותר משפחתית מאשר אישית .מצב העניינים הזה יכול ליצור בעיות כמו
במקרה של אחמד ומניר ,שהם חברים טובים ולומדים באותה כיתה אולם בין
הוריהם קיים סכסוך .יפה נהגה המחנכת שהמליצה למשפחות לעשות סולחה,
אם לא למען עצמם אז למען ילדיהם .במעשה הזה המחנכת לא רק הביאה את
המשפחות להשלים זו עם זו ,היא גם לימדה אותן להציב לעתים את רצונותיו
של הילד במרכז ,במיוחד כשרצונותיו טובים כל כך.
 .11כיצד נערוך פיוס במקרים של יריבויות קשות?

إِنﱠ اﳌُْﺘﱠـﻘِﲔَ ﻓِﻲ ﺟَﻨﱠﺎتٍ وَﻋُﻴُـﻮنٍ * ادْﺧُﻠُﻮﻫَﺎ ﺑِﺴَﻼَمٍ آﻣِﻨِﲔَ * وَﻧَﺰَﻋْﻨَﺎ ﻣَﺎ ﻓِﻲ
ﺻُﺪُورِﻫِﻢ ﻣﱢﻦْ ﻏِﻞﱟ إِﺧْﻮَاﻧﺎً ﻋَﻠَﻰ ﺳُﺮُرٍ ﻣﱡﺘَﻘَﺎﺑِﻠِﲔَ ) ﺳﻮرة اﳊﺠﺮ  ,آﻳﺔ (47-45
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היראים יסתופפו בגנים ועל פלגי מים — .היכנסו אליהם בשלום
ובבטחה .נסלק כל תרעומת מלבם והם יהיו אחים זה לזה ,ויסבו על
יצועים זה מול זה )סורת אלחג'ר ,פסוקים (47-45
תַאמר וסָאלֵם ,שניהם תלמידי כיתה ד' ,לא סובלים זה את זה ומחפשים כל
הזדמנות להתגרות זה בזה .הטינה והשנאה שביניהם מקורה ביריבות שקיימת
בין המשפחות מדורי דורות .גם הוריהם של תַאמר וסָאלֵם וגם סביהם היו
מסוכסכים אלה עם אלה.
יום אחד ,בעת שיעור ספורט ,פרץ שוב ריב בין תַאמר לסָאלֵם .הם איימו זה
על זה והאשימו כל אחד את האחר ואת משפחתו בסכסוך העתיק .המורה
לספורט פנה אל המחנך וסיפר לו את מה שאירע בשעת השיעור .המחנך הזמין
אותם לשיחה והסביר להם שהם מייצגים דור חדש והגיע הזמן שבני הדור
שלהם ,של תַאמר וסָאלֵם ,יתפייסו וישלימו זה עם זה ויפתחו דף חדש כדי
שיהיה להם עתיד בטוח ונטול שפיכות דמים" .פתחו את הלב שלכם" ,אמר להם,
"ועוד יבוא היום ותהיו החברים הטובים ביותר" .לסיום פתח המחנך את ספר
הקוראן בסורת אלחג'ר ,פסוקים  ,47-45והקריא לפניהם בקול" :היראים יסתופפו
בגנים ועל פלגי מים — .היכנסו אליהם בשלום ובבטחה .נסלק כל תרעומת
מלבם והם יהיו אחים זה לזה ,ויסבו על יצועים זה מול זה"" .וכל עוד לא
תסלקו אתם כל תרעומת מלבכם זה ביחס לזה ותסבו על יצועים זה מול זה אתם
אינכם מקיימים את מצוות הקוראן" ,הוסיף המחנך.
הסבר :ללא הנחיה ברורה מגבוה של דמות סמכות יקשה על תַאמר וסָאלֵם
להתפייס .הרי מדובר בסכסוך עתיק יומין בין משפחות וכל אחד מהילדים
מזדהה לגמרי עם משפחתו וחש כלפיה נאמנות מוחלטת .בסוג זה של סכסוכים
היסטוריים בדרך כלל אין כל טעם לבדוק מי עשה למי מה בעבר ומי אשם,
והניסיון עלול עוד להסלים את המצב .על אחת כמה וכמה בכל האמור בילדים
אין מקום לבירורים כאלה משום שהילדים הם רק הקורבנות של הסכסוך ולא
מחולליו .על כן יפה נהג המחנך שמצא את הפסוק הכול כך ברור בקוראן
המצווה על כל המאמינים להיות אחים והשתמש בו במקום הנכון ובזמן הנכון.
כחיזוק לפעולה זו ייתכן שהיה מקום להזמין גם את המשפחות לבית–הספר
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ולהסביר להן שהסכסוך שלהן פוגע לא רק בילדיהן אלא גם בילדי כל הכיתה.
גם בנוגע למשפחות מומלץ להשתמש בסמכותו המלכדת של הקוראן כדי לגבור
על הסכסוך עתיק היומין.
 .12מה נאמר לאב מתעלל?

ﺛُﻢﱠ إِنﱠ رَﺑﱠـﻚَ ﻟِﻠﱠﺬِﻳـﻦَ ﻋَـ ـﻤِﻠُـﻮاْ اﻟﺴﱡ ــﻮءَ ﺑِـﺠَـ ـﻬَ ــﺎﻟَـﺔٍ ﺛُﻢﱠ ﺗَﺎﺑُـﻮاْ ﻣِﻦ ﺑَﻌْ ـ ـﺪِ ذَﻟِﻚَ
وَأَﺻْﻠَﺤُﻮاْ إِنﱠ رَﺑﱠﻚَ ﻣِﻦ ﺑَﻌْﺪِﻫَﺎ ﻟَﻐَﻔُﻮرٌ رﱠﺣِﻴﻢٌ ) ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ  ,آﻳﺔ (119

העושים רעה בשוגג ואחר חוזרים בתשובה ומתקנים ,לאחר כל זאת,
ינהג עמם ריבונך בסליחה וברחמים )סורת הדבורה ,פסוק (119
סאוסן ,תלמידת כיתה ז' ,היא ילדה שקטה מאוד .היא אינה משתתפת בשיעורים
ותמיד נראית חולמנית ועצובה .בחצר ,בשעת ההפסקה ,היא יושבת לצד בנות
כיתתה בבדידות .בפניה ניכרים לא אחת סימני מכות וכשמתקרבים אליה בפתאומיות
היא מיד מרימה את ידיה כמתגוננת.
מחנך הכיתה הזמין את הוריה פעמים רבות לשיחה .רק האם הגיעה .הוא
ניסה להבין מהשיחה אִתה מה עובר על סאוסן והיא השיבה לו שוב ושוב" ,שום
דבר" .כששאל אותה מדוע יש על פני בתה סימני אלימות סיפרה האם שהיא
נפלה ונחבלה והוסיפה שהיא לא זהירה ונחבלת רבות.
המחנך החליט לערוך ביקור בביתה של סאוסן .כשהגיע אל רחוב מגוריה
ושאל היכן בית משפחתה הראה לו אחד השכנים את הבית והוסיף" ,בשביל מה
לך לבקר אצל אנשים כאלו?!" המחנך נבהל ושאל" ,למה? מה יש להם?!" ואז
סיפר השכן למחנך שבעל הבית תמיד רב עם אשתו לעיני כולם ,מכה אותה ואת
הילדים ,רץ אחריה ברחוב ,תופס אותה וגורר אותה הביתה בשערותיה .והיא
צועקת ומבקשת שיצילו אותה" .בתחילה אנו השכנים היינו רצים לעזרתה",
סיפר השכן" ,אבל הוא קילל אותנו וגירש אותנו מביתו .כמה פעמים הזמנו
משטרה בגלל הצעקות והמכות אבל כשבאה המשטרה אשתו לא ענתה לשאלות
השוטרים .כששאלו אותה מה קרה היא פשוט שתקה וסירבה להגיש תלונה".
המחנך ישב עם הוריה של סאוסן בסלון .הוא פתח וסיפר להם איזו ילדה
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טובה בתם וכמה יפה היא משקיעה בלימודים .אחר כך הוציא מתיקו את ספר
הקוראן וביקש להקריא להם רק פסוק אחד" :העושים רעה בשוגג ואחר
חוזרים בתשובה ומתקנים ,לאחר כל זאת ,ינהג עמם ריבונך בסליחה וברחמים".
"כולנו עושים טעויות ושוגים" ,אמר להם" .אבל אלוהים נותן לנו תמיד הזדמנות
לתקן" .האב הרכין את ראשו.
הסבר :התעללות נפשית ,פיזית ומינית בילדים גורמת להם נזקים כבדים לכל
החיים .הם מפנימים את היחס שהם מקבלים ובאמת חושבים שהם חסרי ערך.
הם יגדלו ויהיו מבוגרים שלא מאמינים בערך עצמם ויתקשו לתרום למשפחותיהם
ולחברה .אולי גם יתייחסו אל ילדיהם כפי שהתייחסו אליהם בילדותם .הקוראן
מצווה עלינו לכבד כל אדם וודאי את ילדנו שלנו .הוא גם אומר לנו שאלוהים
רחום וסלחן ומעניק לאדם את האפשרות לחזור בתשובה .הורה הוא אדם מבוגר
וגם אם בילדותו התעללו בו הוריו שלו כעת ,בהיותו אדם מבוגר ,הוא חייב
לשקול את מעשיו משום שעצם העובדה שהוא סבל התעללות בילדותו אין בה
כדי להתיר לו לנהוג באופן דומה עם ילדיו .המקרה המתואר כאן הוא מקרה
טיפוסי של אישה שחוששת להתלונן על בעלה שמא יכה אותה עוד יותר ובעצם
אין מי שיעצור את האב — זולת הקוראן .אין משטרה ,עובד סוציאלי או כל
רשות ציבורית אחרת שיש לה השפעה כפי שיש לקוראן על רבים ממאמיניו .על
כן ,טוב עשה המחנך שהצטייד בספר הקוראן כשבא לבקר את המשפחה ואף
הכין את הפסוק המתאים ,שמזמין את האב לשנות את התנהגותו ולזכות במחילה
מאלוהים.
 .13מה נאמר כשאימא טועה?

وَاﺧْﻔِﺾْ ﻟَﻬُﻤَﺎ ﺟَﻨَﺎحَ اﻟﺬﱡلﱢ ﻣِﻦَ اﻟﺮﱠﺣْﻤَﺔِ وَﻗُﻞ رﱠبﱢ ارْﺣَﻤْﻬُﻤَﺎ ﻛَﻤَﺎ رَﺑﱠﻴَﺎﻧِﻲ
ﺻَﻐِﻴﺮاً ) ﺳﻮرة اﻻﺳﺮاء ,آﻳﺔ (24
פרוש להם כנף הכנעה ורחמים ,ואמור ,ריבוני ,רחם עליהם כדרך
שגידלוני מקטנות )סורת המסע הלילי ,פסוק (24
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לַיִלַא ואחמד ישבו בסלון וצפו בטלוויזיה .אמם שבה עייפה מן השוק ומצאה כוס
שבורה על הרצפה.
אימא :אחמד ,אתה שברת את הכוס?
אחמד :אמא ,לַיִלַא שתתה מקודם מים בכוס.
אימא) :בצעקה( לַיִלַא ,את שברת את הכוס?
לַיִלַא :אמא ,זה לא אני.
)ואז ראתה האם את החתול על השולחן(
אימא :לַיִלַא ,אני מבקשת שתסלחי לי .לא התכוונתי לצעוק עלייך ולהאשים
אותך.
לַיִלַא :אימא ,מי יכול לכעוס על אימא שלו? הרי אלוהים ציווה" ,פרוש להם
כנף הכנעה ורחמים ,ואמור ,ריבוני ,רחם עליהם כדרך שגידלוני
מקטנות" .את גידלת אותי ומה פתאום שאצעק עלייך .אני רק מבקשת
מאלוהים שישמור עלייך כדי שתוכלי להמשיך ולהשגיח עלינו .את אמא
נפלאה ואני יודעת שלא רצית לצעוק עלי.
הסבר :הורה הוא רק בן אדם והוא יכול לטעות בהרבה מצבים וענייניים .כיצד
על הילד להגיב כשההורה טועה? הקוראן מלמד אותנו שעל הילד להגיב בסליחה
וברחמים .הסליחה להורה היא בעצם התייחסות רכה וסולחת שלנו גם ביחס
לעצמנו ולשגיאות שאנו עושים .כשאנו סולחים להורה שלנו נוכל בעתיד לסלוח
ביתר קלות לעצמנו ,משום שההורה שלנו הוא חלק מאתנו.
 .14כיצד נעודד אדם לסלוח לחברו?

وَﻫُﻮَ اﻟﱠﺬِي ﻳَﻘْﺒَﻞُ اﻟﺘﱠﻮْﺑَﺔَ ﻋَﻦْ ﻋِـﺒَـﺎدِهِ وَﻳَﻌْـﻔُـﻮ ﻋَﻦِ اﻟﺴﱠـﻴﱢﺌَـﺎتِ وَﻳَﻌْﻠَﻢُ ﻣَﺎ
ﺗَﻔْﻌَﻠُﻮنَ ) ﺳﻮرة اﻟﺸﻮرى  ,آﻳﺔ (25

הוא אשר יקבל אליו את עבדיו החוזרים בתשובה ,וימחל על העוונות,
וידע את אשר תעשו )סורת המועצה ,פסוק (25
עבדאללה ,תלמיד כיתה ז' ,הוא החבר הטוב של אחמד מאז כיתה ד' .יום אחד
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פגע עבדאללה באחמד בעניין כלשהו ומאז הם לא מדברים .כשבוע לאחר
האירוע הרגיש עבדאללה שהוא לא שלם עם מה שקרה והוא זקוק מאוד לחברו
ואוהב אותו ,ולכן פנה אליו בבקשה להתפייס ולהשלים .עבדאללה הופתע
כשחברו לא רצה לסלוח לו .אחמד אמר שהוא לא יכול לסלוח על דבר שכזה.
עבדאללה חש רגשי אשמה והתחרט על מה שקרה .הוא המשיך לנסות
ולהתקרב אל חברו אבל אחמד המשיך לדחות אותו .לבסוף פנה עבדאללה אל
מחנך הכיתה וביקש את עצתו .המחנך הזמין אליו את אחמד .הוא שוחח אתו
והציג לפניו את פסוק  25מסורת המועצה" :הוא אשר יקבל אליו את עבדיו
החוזרים בתשובה ,וימחל על העוונות ,וידע את אשר תעשו"" .אם אלוהים
סולח אתה לא תסלח?!" שאל אותו המחנך.
הסבר :הקוראן מספר לנו שוב ושוב כמה אלוהים הוא אל רחום וחנון הסולח על
עוונות .רחמים וסליחה הם מן המידות היפות ביותר והקוראן מטפחן באופן
מתמיד .יפה נהג המחנך שביקש מאחמד לסלוח לחברו והציג לו כדוגמה לרחמים
ולסליחה את אלוהים כפי שהוא מתואר בקוראן .מדוע התקשה אחמד לסלוח
לחברו? אולי רצה להעניש אותו ,אולי רצה ללמד אותו לקח ,אולי רצה לנקום
בו משום שפגע בו מאוד .היתרון בסליחה הוא שהאדם לא רק סולח לאחר
ומתפייס אתו ,הוא גם מתפייס עם הכעס של עצמו ועם רצונו לנקום .כך
שכשאדם משלים עם האחר הוא גם משלים באופן כלשהו עם עצמו ועם
רגשותיו .לעתים אנשים מנהלים מלחמות פנימיות לאורך שנים ומשלמים עליהן
מחיר יקר .ראשם עסוק בכל מיני תכנוני נקמה ובשאלה איך ישיבו את כבודם
האבוד ,והם מבזבזים את זמנם ואת מרצם על דמיונות אלה במקום לכוונם
לאפיקים חיוביים יותר .כך שסליחה היא לא רק לאחר אלא גם התפייסות עם
עצמנו ועל כן היא חשובה כל כך .יפה נהג המחנך שקירב את תלמידו לקוראן,
לסליחה ולעצמו גם יחד.
 .15מה נאמר למי שרוצה לשפר את יחסיו עם בן משפחתו?
ادْﻓَﻊْ ﺑِﺎﻟﱠﺘِﻲ ﻫِﻲَ أَﺣْﺴَﻦُ اﻟﺴﱠﻴﱢﺌَﺔَ ﻧَﺤْﻦُ أَﻋْﻠَﻢُ ﺑِﻤَﺎ ﻳَﺼِﻔُﻮنَ ) ﺳﻮرة اﳌﺆﻣﻨﻮن  ,آﻳﺔ
(96
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שלם טובה תחת רעה .אנו מיטיבים לדעת את אשר יתארו )סורת
המאמינים ,פסוק (96

יום אחד פנה מוחמד אל מחנך כיתתו והתלונן שהוא מרגיש נורא משום שאמו
נוהגת לקלל אותו בכל בוקר .המחנך הפנה אותו אל היועץ .מוחמד הלך אל
היועץ ומצא אותו יושב בחדרו של המנהל.
מוחמד :אני יכול לשוחח אתך?
יועץ :בטח ,אתה רוצה שנשוחח ביחידות בחדרי?
מוחמד :בסדר ,אני מתבייש מהמנהל משום שהוא קרוב משפחה שלי.
יועץ) :לקח את מוחמד אל חדרו( בוא תשב .איך אתה מרגיש?
מוחמד :אני עייף מאוד ,עייף מאמי .היא צועקת עלי בכל בוקר משום שאני
הבכור ועלי לעזור לה בכל הסידורים.
יועץ :אתה חושב שבזה היא מעליבה אותך?
מוחמד :אני לא יודע.
יועץ :אני בטוח שלאמך יש סיבות טובות .אני בטוח שהיא אוהבת אותך.
מוחמד :בסדר ,היא אוהבת אותי .אבל למה היא מעליבה אותי?!
יועץ :שב לידה כשהיא רגועה ודבר אִתה בארבע עיניים .אתה תראה שהיא
אוהבת אותך.
מוחמד :פעם דיברתי אִתה והיא החלה לבכות .אמרה שהיא עובדת קשה גם
בבית וגם מחוץ לבית .היא חייבת להגיע לעבודה מוקדם אחרת יפטרו
אותה והיא תישאר ללא פרנסה.
יועץ :אתה רואה שיש לה סיבות טובות.
מוחמד :בסדר ,אבל אני אוכל אותה ומקבל על הראש יותר מכולם משום שאני
הבכור.
יועץ :מה קורה לך ,מוחמד? אם תעזור לה בלי שהיא תבקש תחסוך לה זמן
ותחסוך לעצמך את כל המילים שאתה לא אוהב לשמוע.
מוחמד :אני רוצה לנסות ,אבל תדע לך שאני לא משוכנע .אולי היא מעליבה
אותי משום שהיא חונכה לדבר ככה .אני לא יודע.
יועץ :נסה פעם ,אחר כך נדבר.
למחרת קם מוחמד מוקדם ועזר לאימא שלו .הוא הכין ארוחת בוקר ,סידר
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את המיטות של האחים ולא שמע אף מילה מאמו .לפני שנפרדו היא נתנה לו
כסף ואמרה לו" ,אתה הבן שלי .אלף תודות ,אני גאה בבן שלי".
מוחמד בא אל חדרו של היועץ ועל פניו חיוך גדול" .תשמע ,אדוני ,היום
אימא שלי לא הייתה אותה אימא שאני חי אִתה כבר שנים" ,אמר לו" .היום היא
הייתה אימא אחרת ולא העליבה אותי בכלל".
"הצעתי לך רק לנסות ומצאת שזה היה כדאי" ,אמר היועץ" .עכשיו אני
רוצה לבקש ממך לפתוח את סורת המאמינים בפסוק  96ולקרוא מה כתוב שם
כדי שתדע מה עשית' :שלם טובה תחת רעה .אנו מיטיבים לדעת את אשר
יתארו' .גם אתה שילמת לאמך טובה תחת רעה וזה היה כדאי .אני מבקש ממך
לזכור פסוק זה לכל החיים ולהשתמש בו בכל פעם שתזדקק .כך תצליח בחיים".
הסבר :פסוק חשוב זה מן הקוראן מתאים למקרים רבים ובהם מקרהו של
מוחמד .מובן שאמו לא עשתה לו רעה אלא ייתכן שהייתה חסרת סבלנות משום
העומס המוטל עליה .ואולם בחווייתו של מוחמד הוא שילם לה טובה תחת רעה.
כאשר הפרט משיב לחברו טובה תחת הרעה שעשה לו הוא שובר את המעגל
הרע שבתוכו מצויים השניים ובו כל אחד פוגע בחברו עד שלא ברור מי היה
ראשון ומי החזיר למי .מוחמד כבר ייחס לאמו תכונות אופי שליליות והיה נדמה
לו שהיא תצעק עליו ואחת היא מה יעשה .הוא גם התקשה לחשוב בעצמו שיש
סיבה להתנהגותה זו .כשגמל לה טובה תחת מה שחווה כהתנהגות רעה שלה
השתנה הכול בבת אחת .על כן ,יפה נהג היועץ שעזר למוחמד בעזרת פסוק
חשוב כל כך מן הקוראן .בכל זאת היה כדאי שהיועץ ישים לב לכמה דברים.
ראשית ,היה מוטב אילו בכל מקרה הציע למחמד לשוחח אתו ביחידות ,משום
שאולי יתבייש מוחמד לומר לפני המנהל ,שהוא קרוב משפחתו ,שהוא רוצה
לשוחח ביחידות .כמו כן לא רצוי להבטיח למוחמד שלאמו יש סיבות טובות
להתנהגותה ,שהיא אוהבת אותו ושהצעתו של היועץ תצליח בוודאות ,משום
שאיננו בטוחים בכך .ברוב המקרים היועץ אמנם צודק אולם יש כל מיני הורים
בעולם וליועץ אסור להבטיח דבר שאינו בטוח בו .די בכך שיציע למוחמד
לנסות דרך חדשה.
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 .16מה נאמר לילד ששיפר את התנהגותו בכיתה?

وَﻗُﻞ رﱠبﱢ اﻏْﻔِﺮْ وَارْﺣَﻢْ وَأَﻧﺖَ ﺧَﻴْﺮُ

اﻟﺮﱠاﺣِﻤِﲔَ ) ﺳﻮرة اﳌﺆﻣﻨﻮن  ,آﻳﺔ (118

אמור ,ריבוני ,סלח וחמול ,הן אתה הטוב שבחומלים )סורת המאמינים,
פסוק (118

המחנך והיועצת החינוכית נפגשו עם עבדאללה וסוכם שתיבנה לו תוכנית
לעיצוב ההתנהגות כדי לשפר את התנהגותו בכיתה .בתחילת כל שיעור יחתים
עבדאללה את המורה על אישור שהוא הגיע לשיעור בזמן .בסוף השיעור ידרג
המורה את התנהגותו בסולם של  .5-1בסופו של כל יום אם נכח עבדאללה בכל
השיעורים וממוצע התנהגותו היה  4ומעלה הוא יזכה במדבקה .ביום חמישי
יספרו את מספר המדבקות שקיבל עבדאללה במהלך השבוע .אם קיבל ארבע
מדבקות ויותר הוא זכאי לצאת עם חבר לסרט לפי בחירתו על חשבון קופת
בית–הספר.
עבדאללה רוצה מאוד לראות את הסרט החדש של "הארי פוטר" .לכן הוא
עושה כל מאמץ להשיג את מספר המדבקות הדרושות לו .לא קל לו להתאפק כל
כך הרבה שעות" .הכול בשביל חתימה דפוקה של המורה שהתנהגתי למופת",
הוא ממלמל לעצמו .עבדאללה לא מפסיק לחשוב על מטרתו .הנה עבר עוד יום
וגם בו זכה במדבקה .היום הוא ממש סבל ,לא לזוז כל השיעור ,לא לענות
לילדים שהוא יודע שהם לא צודקים ,רצה לצרוח על רמאל והתאפק.
ביום חמישי הגיע יום הדין .עבדאללה ניגש אל המחנך והראה לו את ארבע
המדבקות שצבר במהלך השבוע .המחנך שיבח אותו לפני כל הכיתה והסביר
לכולם כמה קשה היה לעבדאללה להתאפק ולהתנהג יפה בשיעורים והכריז
שהוא עמד במשימה בכבוד .הוא ביקש ממנו לחזור על פסוק  118מסורת
המאמינים" :אמור ,ריבוני ,סלח וחמול ,הן אתה הטוב שבחומלים" .ועבדאללה
אומר" :אמור ,ריבוני ,סלח וחמול ,הן אתה הטוב שבחומלים"" .עתה" ,הוסיף
המחנך" ,אנחנו סלחנו לך וגם אלוהים יסלח לך על התנהגותך הלא טובה מן
העבר משום שהוכחת לעצמך ולכולנו שאתה יכול להשתנות לטובה .כל הכבוד,
עבדאללה!"
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הסבר :אחת המשימות הקשות ביותר בכיתת הלימוד היא לשפר את התנהגותו
של תלמיד מפריע .שורשי ההתנהגות הם לעתים עמוקים מאוד ומקורם בביתו
של הילד .בכיתה ,כל התלמידים סובלים בגלל הילד המפריע וגם הוא מתקשה
להתרכז בלימודים ועסוק בעניינים אחרים .הסיבות להתנהגות זו יכולות להיות
רבות ושונות :רצון לקבל תשומת לב מחבריו ,מאבק עם דמות הסמכות שהיא
המורה ,קושי להתרכז בשיעור ,תחושות שעמום מהחומר הנלמד ועוד ועוד.
קיימות שיטות שונות לעיצוב התנהגות והמשותף לכולן הוא התגמול המצפה
לילד אם יעמוד במשימה ויתנהג יפה בכיתה .השיטות האלה מצליחות במקרים
לא מעטים .והנה משתמש המחנך בצורה מרשימה בעוצמתו של הקוראן ,שמזכיר
לנו שוב ושוב כמה אלוהים הוא רחום וסולח ,כדי לעזור לעבדאללה לפתוח דף
חדש בחייו .אם אלוהים סולח מי אנו ,בני האדם ,שלא נסלח לעבדאללה ולא
נעזור לו בדרכו החדשה.
 .17איך נדע אם לסלוח לאחר?

وَﻻَ ﻳَﺄْﺗَﻞِ أُوْﻟُﻮا اﻟْـﻔَـﻀْﻞِ ﻣِـﻨﻜُﻢْ وَاﻟﺴﱠ ـﻌَـﺔِ أَن ﻳُـﺆْﺗُﻮا أُوْﻟِﻲ اﻟْﻘُ ـﺮْﺑَﻰ وَاﳌَْﺴَــﺎﻛِﲔَ
وَاﳌُْﻬَﺎﺟِﺮِﻳﻦَ ﻓِﻲ ﺳَﺒِﻴﻞِ اﻟﻠﱠﻪِ وَﻟْﻴَﻌْﻔُﻮا وَﻟْﻴَﺼْﻔَـﺤُﻮا أَﻻَ ﺗُﺤِﺒﱡﻮنَ أَن ﻳَﻐْﻔِﺮَ اﻟﻠﱠﻪُ
ﻟَﻜُﻢْ وَاﻟﻠﱠﻪُ ﻏَﻔُﻮرٌ رﱠﺣِﻴﻢٌ )ﺳﻮرة اﻟﻨﻮر  ,آﻳﺔ (22

בל יישבעו אנשי המעלה והאמידים אשר בכם כי לא ייתנו צדקה לקרובי
המשפחה ולנזקקים ,ולמהגרים למען אלוהים .ימחלו–נא ויחוסו! וכי לא
תרצו כי יסלח אלוהים גם לכם? אלוהים סולח ורחום )סורת האור ,פסוק
(22

מְִרוות ,תלמידת כיתה י"א ,רבה עם אחת מבנות הכיתה .הבנות האחרות חשבו
שמְִרוות אינה הצד הצודק במריבה וחשוב יותר ,גם אילו צדקה היה עליה לסלוח
לחברתה משום שזו ביקשה את סליחתה.
מְִרוות התעקשה .היא שבה ואמרה שהיא לעולם לא תסלח לחברתה .כך
עברו להם כמה חודשים ,ומבלי שהתלמידים והמורים שמו לב מְִרוות וחברתה
עדיין לא דיברו זו עם זו .
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באחד משיעורי החינוך שהעבירה המחנכת היא הסבירה לתלמידים שכל אחד
שונה מחברו ועלינו לקבל זה את זה .היא המשיכה ואמרה לתלמידים שעלינו
לסלוח איש לרעהו משום שאלוהים אף הוא סולח לנו ומי אנו שלא נסלח
לחברינו?! ולראיה הקריאה להם את פסוק  22מסורת האור" :ימחלו–נא ויחוסו!
וכי לא תרצו כי יסלח אלוהים גם לכם? אלוהים סולח ורחום".
כששמעה מְִרוות את הדברים האלה היא קמה על רגליה ואמרה למחנכת,
"אני חייבת התנצלות לחברתי משום שלא סלחתי לה .עכשיו אני סולחת לה על
הכול".
"מה גרם לך לשנות את דעתך ולסלוח לאחר זמן כה רב?" שאלה אותה
המחנכת .מְִרוות השיבה" :מאוד אהבתי וכיבדתי את הפסוק שהקראת מן הקוראן.
הוא גרם לי לשנות את דעתי".
הסבר :הקוראן מעודד סליחה ומחילה מתוך ההבנה שכולנו בני אדם ,כולנו
טועים ועל כן כולנו גם זקוקים למישהו שיסלח לנו .והנה ,אלוהים הגדול סולח
לנו שוב ושוב ומדוע שלא נלמד ממנו?! ואולם לעתים בני אדם נפגעים מאוד
ולא רוצים לסלוח או שעובר זמן רב עד שעוצמת הפגיעה מתמתנת ורק אז יש
נכונות לסלוח .כזה היה ,קרוב לוודאי ,המקרה של מְִרוות .לעתים אנשים לא
סולחים משום שהם רוצים ללמד את האחר לקח ,לנקום .אבל הרבה פעמים
אנשים מתקשים לסלוח משום שגם להם כילדים לא כל כך סלחו .נכון ,לא טוב
לסלוח באופן גורף ,משום שהאדם עלול לחזור על מעשיו שוב ושוב ביודעו
שאנו תמיד נסלח לו .ואולם אם אנו מתרשמים שבקשת הסליחה שלו היא
אמתית ובאה מהלב ואם אנו מתרשמים שהוא גם עשה כמה צעדים כדי לתקן
את מעשיו אזי הסליחה במצוות הקוראן היא במקום .ואם ילדנו מבקש מאתנו
סליחה ,האם נסלח לו? שוב ,חשוב לשים לב אם בקשת הסליחה נאמרת כדי
לצאת ידי חובה או שהיא באה ממקום אמתי .וגם חשוב לשים לב אם היא מלוה
במעשה כלשהו שמראה על רצון לתקן את הנזק .לילד שנוהג כך מגיעה סליחה
ומחילה מכל הלב.
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 .18כיצד נעודד בקשת מחילה ממי שעבר עברה?

ﻗُﻞْ ﻳَﺎ ﻋِﺒَﺎدِيَ اﻟﱠﺬِﻳـﻦَ أَﺳْﺮَﻓُﻮا ﻋَﻠَﻰ أَﻧﻔُﺴِﻬِﻢْ ﻻَ ﺗَﻘْﻨَﻄُـﻮا ﻣِﻦ رﱠﺣْﻤَﺔِ اﻟﻠﱠﻪِ إِنﱠ
اﻟﻠﱠﻪَ ﻳَﻐْﻔِﺮُ اﻟﺬﱡﻧُﻮبَ ﺟَﻤِﻴﻌﺎً إِﻧﱠﻪُ ﻫُﻮَ اﻟْﻐَﻔُﻮرُ اﻟﺮﱠﺣِﻴﻢُ )ﺳﻮرة اﻟﺰﻣﺮ ,آﻳﺔ (53
אמור ,הוי עבדי אשר שיקעו עצמם בהוללות ,אל תיוואשו מרחמי
אלוהים .אלוהם מוחל על כל החטאים .הן הוא סולח ורחמן )סורת
החבורות ,פסוק (53

אחמד ,תלמיד כיתה ו' ,פנה אל יועץ בית–הספר והתוודה לפניו שהוא גנב כסף
מתיקו של חבר לכיתה .הוא סיפר כמה הוא מתחרט על מעשהו ועל כן הוא
מתקשה להירדם בלילות .הוא ביקש את עזרתו של היועץ כדי להתגבר על
נקיפות המצפון שלו .היועץ הסביר לו שאם אנו חוטאים ולאחר מכן חוזרים בנו
מדרכנו הרעה ומתחרטים על מעשינו ומבקשים סליחה מאלוהים ,הוא יסלח לנו
על חטאנו .היועץ עודד את אחמד לפנות גם אל החבר שממנו גנב את הכסף,
להתוודות בפניו על מעשיו ולהתנצל .לסיום הקריא היועץ לאחמד את פסוק 53
מסורת החבורות" :אמור ,הוי עבדי אשר שיקעו עצמם בהוללות ,אל תיוואשו
מרחמי אלוהים .אלוהם מוחל על כל החטאים .הן הוא סולח ורחמן" .כשיצא
אחמד מחדר היועץ הוא חש הקלה גדולה ובתחושה זו הוא פנה אל חברו ,השיב
לו את הכסף והתנצל בפניו.
הסבר :רחמיו של אלוהים הם אחת המתנות הגדולות שמביא הקוראן לבני
האדם .מי מאתנו לא חוטא? ומי מאתנו לא זקוק לסליחה? ואם אלוהים מוכן
לסלוח לנו על כל מעשינו מיהו האדם שלא יסלח .על כן ,ניגש אחמד אל חברו
והודה בפניו במעשהו וביקש את סליחתו .עולם ללא רחמים וסליחה ומחילה הוא
עולם קר ,נוקשה ומפחיד שקשה לחיות בו .מידת הרחמים היא ערך בעל יופי
מיוחד שנפוץ בעיקר בחברות מסורתיות–קולקטיביות .האדם יכול להזדהות עם
מי שמבקש את הרחמים ,להבין בדיוק איך הוא מרגיש ועל כן לוותר לו ולסלוח.
בחברות מודרניות אנשים מרחמים פחות משום שהם מזדהים פחות זה עם זה.
הם מסתפקים באמפתיה ,שהיא הבנה של האחר אבל לא כניסה ממשית לנעליו.
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 .19כיצד תעודד אדם מלא חמה לסלוח?

وَاﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﻳَﺠْﺘَﻨِﺒُـﻮنَ ﻛَﺒَﺎﺋِﺮَ اﻹِْﺛْﻢِ وَاﻟْﻔَﻮَاﺣِﺶَ وَإِذَا ﻣَـﺎ ﻏَﻀِﺒُﻮا ﻫُﻢْ ﻳَـﻐْﻔِﺮُون
) ﺳﻮرة اﻟﺸﻮرى ،آﻳﺔ (37

)הוא שמור( לסרים מפשע חמור ומתועבה ,אשר בהימלאם חמה
יסלחו )סורת המועצה ,פסוק (37
אֵמִילִי היא בחורה יפה ,מנומסת וחברותית הלומדת באוניברסיטה .לאחרונה
התארסה .היא אוהבת מאוד את ארוסה ,הם מבינים היטב זה את זה ומסתדרים
יפה .מְִרוות היא חברתה של אֵמִילִי ללימודים .הן הכירו זו את זו באוניברסיטה
וכל דבר הן עושות יחד .לומדות באותו חוג ,כותבות יחד עבודות ומתכוננות יחד
למבחנים .מְִרוות שבה לעתים אל ביתה עם אֵמִילִי משום שהארוס של אֵמִילִי
לוקח אותה טרמפ .כשאֵמִילִי וארוסה יוצאים לאכול לעתים מצטרפת אליהם
מְִרוות .לאחרונה החלה מְִרוות להתעניין בארוסה של אֵמִילִי .היא שואלת את
אֵמִילִי שאלות רבות עליו אף שהיא יודעת שאהבה גדולה שוררת ביניהם .אֵמִילִי
שמה לב לכך והחלה לכעוס בסתר לבה .מְִרוות גם החלה להתקשר אל הארוס
ולהתלונן שאֵמִילִי מציקה לה ,סיפרה לו סיפורים על בחורים שאֵמִילִי משוחחת
אִתם וגם קנתה לו מתנה ליום הולדתו .אֵמִילִי החלה לריב עם מְִרוות וגם עם
ארוסה ,שהחל לקנא לה מאוד .לבסוף הבינה מְִרוות שארוסה של אֵמִילִי לא
יתעניין בה גם אם יעזוב את אֵמִילִי ,ואז החליטה לתקן את הנזק שעשתה .היא
התקשרה אל הארוס וסיפרה לו את האמת והתנצלה על מעשיה.
מְִרוות גם פנתה אל אמה של אֵמִילִי וביקשה את התערבותה כדי שאֵמִילִי
תסלח לה .היא סיפרה לאם כמה היא רוצה שהחברות תשוב להיות כפי שהייתה
ושהיא מאוד עצובה משום שהן רחוקות זו מזו .ואז פנתה אום אֵמִילִי אל בתה
ואמרה לה" :לסרים מפשע חמור ומתועבה ,אשר בהימלאם חמה יסלחו".
אֵמִילִי הושפעה מאוד מן הפסוק הקוראני וקיבלה את התנצלות חברתה אף
שמעשיה כמעט עלו לה בפרדה מארוסה ואף שפגעה בה כל כך קשה.
הסבר :מי מאתנו לא נמלא כעס ברגעים כאלה ולא חשב שהוא לעולם לא יסלח
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למי שפגע בו .לאחר זמן קל יותר לסלוח אולם בשעת הכעס אין הדבר קל כלל
ועיקר .ואולם הקוראן מלמד אותנו שהיכולת לסלוח דווקא בשעת הכעס הגדול
היא מעלה מיוחדת .ייתכן שיהיו אנשים שינצלו זאת .אולי גם מְִרוות ניצלה את
טוב לבה של אֵמִילִי .ייתכן שאילו היה מדובר בבחורה אחרת לא הייתה מְִרוות
מעזה להתנהג כך .מכל מקום ,אמה של אֵמִילִי לא עשתה חשבונות כאלה וגם
הקוראן לא נוהג כך .יפה נהגה האם שהציעה לבתה את עמדתו של הקוראן
בעניין הסליחה ויפה נהגה אֵמִילִי שקיבלה עמדה זו .ואם בעתיד תשוב חברתה
לסורה ותפגע באֵמִילִי באופן דומה ,האם גם אז יוכל הפסוק לשמש את אֵמִילִי?
ייתכן שאז תצטרך האם לחפש פסוק אחר בקוראן שמדבר על אלה שהוזהרו
ולא שעו לאזהרות .ימים יגידו אם סליחתה של אֵמִילִי היא אמתית או שהיא
המשיכה לשאת טינה בלבה כלפי חברתה ,משום שקשה למחוק רגשות ולעתים
עובר זמן עד שמצליחים להתאושש מן הפגיעה.
 .20מה נאמר למי שמאשים את עצמו יתר על המידה?

اﻟﱠﺬِﻳـﻦَ ﻳَﺠْ ـﺘَـﻨِﺒُ ــﻮنَ ﻛَ ـﺒَ ــﺎﺋِﺮَ اﻹِْﺛْﻢِ وَاﻟْـﻔَ ـﻮَاﺣِـﺶَ إِﻻﱠ اﻟﻠﱠﻤَﻢَ إِنﱠ رَﺑﱠـﻚَ وَاﺳِﻊُ
اﳌَْﻐْ ـﻔِ ـﺮَةِ ﻫُﻮَ أَﻋْﻠَـﻢُ ﺑِﻜُﻢْ إِذْ أَﻧﺸَـ ـﺄَﻛُﻢ ﻣﱢﻦَ اﻷَْرْضِ وَإِذْ أَﻧـﺘُﻢْ أَﺟِﻨﱠﺔٌ ﻓِـﻲ ﺑُﻄُﻮنِ
أُﻣﱠﻬَﺎﺗِﻜُﻢْ ﻓَﻠَﺎ ﺗُﺰَﻛﱡﻮا أَﻧﻔُﺴَﻜُﻢْ ﻫُﻮَ أَﻋْﻠَﻢُ ﺑِﻤَﻦِ اﺗﱠﻘَﻰ ) ﺳﻮرة اﻟﻨﺠﻢ  ,آﻳﺔ (32

הרחקים מפשע חמור ותועבה ,פרט לעברות באקראי — הנה אלוהים
מוחל ברוחב לב .הוא מיטיב להכירכם מאז יצר אתכם מעפר ,ומאז
הייתם עוברים בבטן אמכם .לכן אל תמהרו לרחוץ בנקיון כפיכם ,כי
מיטיב הוא לדעת מי הם היראים )סורת הכוכב ,פסוק (32
מחנך כיתה י"א פנה אל היועצת וביקש לשוחח אִתה על לַיִלַא ,תלמידה בכיתתו.
הוא סיפר לה שבחודש האחרון היא שקטה ,לא מדברת ,לא משתתפת ונמצאת
רוב הזמן לבדה .בעבר לא הייתה כזאת ,סיפר המחנך וביקש מן היועצת שתזמין
אותה לשיחה .היועצת הבטיחה למחנך לטפל בבעיה .היא הזמינה את לַיִלַא
וסיפרה לה כיצד התרשם ממנה המחנך" .יש משהו שמפריע לך?" שאלה
היועצת .לַיִלַא הסתכלה על היועצת" .אני מפחדת לדבר" ,אמרה .היועצת הרגיעה
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אותה והבטיחה לה שכל מה שידובר יישמר בסוד ביניהן .אז החלה לַיִלַא לבכות
וסיפרה שהיא עשתה משהו שהיא מצטערת עליו מאוד .היא סיפרה ליועצת
שלפני כחודש ,יום לפני המבחן במתמטיקה ,היא גנבה את טופס המבחן מחדר
המורים .מאז היא כועסת מאוד על עצמה" .בחיים שלי לא עשיתי דבר כזה .אני
כל הזמן חושבת על זה ,לכן אני לבד" ,אמרה .היועצת הרגיעה אותה ואמרה לה
שמה שהיא עשתה הוא אמנם מעשה לא ראוי אבל לא נורא עד כדי שתתייסר
כך במשך חודש שלם" .כבר קיבלת את עונשך" ,אמרה לה היועצת" .עכשיו
אלוהים סלח לך" .היועצת פתחה את ספר הקוראן בסורת הכוכב ,פסוק ,32
והקריאה ללַיִלַא" :הרחקים מפשע חמור ותועבה ,פרט לעברות באקראי —
הנה אלוהים מוחל ברוחב לב"" .את מבינה" ,הסבירה היועצת ללַיִלַא" ,יש
הבדל גדול בין מי ששגה באופן חד–פעמי כפי שקרה לך ובין מי שמעשיו הרעים
חוזרים ונשנים ואינם מקריים אלא פרי תכנון" .עכשיו חשה לַיִלַא הקלה גדולה.
הסבר :רבים הם האנשים הנוטים להאשים את עצמם יתר על המידה .לעתים
קרובות אלה נשים שמקבלות על עצמן יתר אחריות לעניינים למיניהם .למשל,
אישה שחושבת שאשמתה היא שילדה בן ,או שנאנסה .אישה שמקבלת על עצמה
את כל האחריות לגידול ילדיה ללא עזרת בעלה וכל קושי שיש להם היא
מאשימה בו את עצמה .וכמובן עניינים פעוטים יותר כסיפורה של לַיִלַא .הקוראן
עורך אפוא הבחנה ברורה בין דרגות החומרה ואין דין עברה קלה כדין עברה
חמורה .ידיעה זו יכולה להקל על ילדים רבים שבבסיסם הם ילדים טובים אבל
הם עלולים לעבור עברות למיניהן ככל ילד — לשקר ,לגנוב ,להכות ועוד .יש
לזכור שכולנו היינו פעם ילדים וחטאנו בחטאים מסוג זה או אחר .יפה נהגה
היועצת שהרגיעה את לַיִלַא בעזרת פסוק מן הקוראן והעבירה לה את המסר
שהיא בבסיסה ילדה טובה.
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עבריינות ואלימות
 .1מה נאמר למתבגר עבריין?

ﻛُﺘِﺐَ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢُ اﻟْﻘِـﺘَﺎلُ وَﻫُﻮَ ﻛُﺮْهٌ ﻟﱠﻜُﻢْ وَﻋَﺴَﻰ أَن ﺗَﻜْﺮَﻫُﻮاْ ﺷَﻴْـﺌًﺎ وَﻫُﻮَ ﺧَﻴْﺮٌ
ﻟﱠﻜُﻢْ وَﻋَ ـﺴَﻰ أَن ﺗُﺤِـ ـﺒﱡــﻮاْ ﺷَـ ـﻴْ ـﺌً ــﺎ وَﻫُﻮَ ﺷَـ ـﺮﱞ ﻟﱠﻜُﻢْ وَاﻟﻠّـﻪُ ﻳَﻌْﻠَﻢُ وَأَﻧـﺘُﻢْ ﻻَ
ﺗَﻌْﻠَﻤُﻮنَ ) ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ،آﻳﺔ (216

נכתב בספר כי מצווה עליכם להילחם ,אף כי מאוס עליכם הדבר .אולם
יש אשר תמאסו בדבר–מה אף כי טוב הוא לכם ,ויש אשר תאהבו
דבר–מה אף כי רע הוא לכם .אלוהים יודע את אשר לא תדעו )סורת
הפרה ,פסוק (216

בבית–ספר תיכון אחד ישנה קבוצה מגובשת של תלמידים פרועים שמשתוללים
כל הזמן .הם אינם מכבדים איש ,ומנסים לשלוט בילדים החלשים והצעירים
מהם .הם שונאים את הלימודים ובאים אל בית–הספר רק כדי להעביר את הזמן.
לאחרונה החלו לצבוע את השיער ,ללבוש מכנסיים קרועים ולעשן .המורים ניסו
לשוחח אִתם אך ללא הועיל .הם לא משתכנעים שהתנהגותם מוטעית ולא
מקובלת ונראים מרוצים מאוד ממעשיהם.
לאחר התייעצות במשרד החינוך הוחלט להשתמש בקוראן כדי לעזור להם
לחזור למוטב .נאמר לנערים האלה שאם הם רוצים להמשיך את לימודיהם
בבית–הספר עליהם להשתתף בכמה שיעורי דת .הם יקראו יחד בקוראן וידונו
במה שכתוב בו .המנהל בחר את פסוק  216מסורת הפרה כדי לפתוח את דבריו:
"אולם יש אשר תמאסו בדבר–מה אף כי טוב הוא לכם ,ויש אשר תאהבו
דבר–מה אף כי רע הוא לכם .אלוהים יודע את אשר לא תדעו" .כשסיים
המנהל להקריא את הפסוק שרר שקט מוחלט .ואז פנה המנהל אל התלמידים
ושאל אותם מה הם מבינים מן הפסוק .זאת הייתה הפעם הראשונה מזה זמן רב
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שהתלמידים האלה הסכימו להיות נוכחים בשיעור ואף להשתתף בו .בשיעורים
הבאים צירף המנהל את הוריהם של הנערים וגם אנשי דת נכבדים .לאחר
כשישה מפגשים כאלה סיפרו אחדים מן המורים שפשוט אי–אפשר להכיר את
התלמידים ,התנהגותם השתנתה פלאים .לא נותר לכולם אלא לקוות שהשינוי
הזה אינו קצר טווח והוחלט להמשיך בשיעורי הדת כדי לשמור על ההישג.
הסבר :אחד הדברים הקשים בחינוך הוא להשיב למוטב קבוצת נערים מתבגרים
שמזלזלים בכולם ועושים ככל העולה על רוחם .דומה שמרגע שהשד יצא מן
הבקבוק והנערים האלה למדו שהם יכולים למרוד ואיש לא יעמוד מולם אי–אפשר
עוד להחזירם למוטב .במצבים קשים אלו ,כשהנערים הם על גבול העבריינות
ועלולים להתדרדר לסמים ולזנות ואי–אפשר לדבר אִתם משום שהם חושבים
שהם הכי חכמים בעולם ,נותר עוד עוגן אחד אחרון והוא הקוראן .בסמכות
הקוראן ובסמכותו של אלוהים לא מעזים נערים אלה למרוד בדרך כלל .על כן,
יש להשתמש בקוראן באופן מושכל כדי להשיב את הנערים האובדים .יש
להעניק להם חום ואהבה לצד לימוד הקוראן .נזיפות וכעסים אין בהם תוחלת —
את זאת כבר ניסו כולם .לנערים הללו לעתים קרובות חסר החום של הבית
וההורים ועל כן התדרדרו והגיעו לאן שהגיעו .הקוראן והדת יכולים להעניק
להם את החום שהם מייחלים לו .בכך עשוי הקוראן לשמש כלי טיפולי חשוב
ביותר.
 .2מה נאמר לבני נוער שהשתכרו?

ﻳَﺴْـﺄَﻟُـﻮﻧَﻚَ ﻋَﻦِ اﳋَْـﻤْـﺮِ وَاﳌَْﻴْ ـﺴِـﺮِ ﻗُﻞْ ﻓِـﻴ ـﻬِـﻤَـﺎ إِﺛْﻢٌ ﻛَ ـﺒِـﻴـﺮٌ وَﻣَﻨَﺎﻓِـﻊُ ﻟِﻠﻨﱠﺎسِ
وَإِﺛْﻤُﻬُـﻤَﺂ أَﻛْﺒَـﺮُ ﻣِﻦ ﻧﱠﻔْـﻌِﻬِـﻤَﺎ وَﻳَﺴْـﺄَﻟُﻮﻧَﻚَ ﻣَﺎذَا ﻳُﻨﻔِـﻘُﻮنَ ﻗُﻞِ اﻟْﻌَـﻔْﻮَ ﻛَـﺬَﻟِﻚَ
ﻳُﺒﻴﱢﻦُ اﻟﻠّﻪُ ﻟَﻜُﻢُ اﻵﻳَﺎتِ ﻟَﻌَﻠﱠﻜُﻢْ ﺗَﺘَﻔَﻜﱠﺮُونَ

) ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ،آﻳﺔ (219

ישאלוך על אודות היין ומשחקי המזל .אמור ,בשניהם טמון אשם
גדול וגם תועלת לאנשים ,ואולם האשם אשר בהם גדול מתועלתם.
וישאלוך ממה יוציאו )לצדקה( .אמור ,הוציאו מכל שתוכלו לוותר עליו.
כך יבאר לכם אלוהים את האותות למען תימלכו בדעתכם )סורת הפרה,
פסוק (219
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בטיול השנתי לאילת נעלמו שלושה תלמידים בעייתיים לכמה שעות .כששבו אל
המלון הם החלו להשתולל ולכנות את הבנות בכל מיני כינויים מעליבים .מן
הריח שנדף מפיהם ומהתנהגותם היה ברור שהם שיכורים .המורה שהגיע
למקום מצא את הבנות כשהן על סף בכי משום שהנערים דיברו אליהן במילים
גסות ובחוסר כבוד .המורים החליטו להחזיר את שלושת התלמידים האלה
לביתם ולהמשיך את הטיול בלעדיהם .כשחזרו שאר התלמידים אל בית–הספר
אסף המנהל את כל התלמידים והמורים וסיפר לכולם את מה שאירע אף שכולם
כבר ידעו הכול .המנהל שאל את התלמידים איזה עונש עליו לתת לדעתם
לשלושת הנערים האלה ,וביקש מהם לחשוב על כך ימים מספר .המנהל גם פנה
אל הנערים עצמם וביקש מהם שיציעו לו כיצד עליו לנהוג בהם .אחד התלמידים
שהשתכרו הציע מיוזמתו שהוא יעבור על הקוראן ויוציא משם את כל הפסוקים
הקשורים למעשה הלא מקובל שהם עשו .המנהל הסכים והטיל את המשימה
הזאת על שלושת הנערים .לאחר כמה ימים שבו אליו הנערים עם פסוקים רבים
העוסקים לא רק באיסור לשתות יין אלא גם באיסור לפגוע באחר ובצורך לכבד
את הסמכות .בשער העבודה כתבו התלמידים את פסוק  219מסורת הפרה:
"ישאלוך על אודות היין ומשחקי המזל .אמור ,בשניהם טמון אשם גדול וגם
תועלת לאנשים ,ואולם האשם אשר בהם גדול מתועלתם".
המנהל ביקש מן הנערים להתנצל לפני הבנות ולפני שאר התלמידים על
מעשיהם .הוא גם יידע את הוריהם ולבסוף אמר להם שהפעם הוא סולח להם
אבל לא יסלח להם אם יעשו זאת שוב.
הסבר :נערים רבים חשים צורך להתנסות באלכוהול ובסמים .הסיבה לכך היא
הרצון לחוש את תחושת השחרור מכל המעצורים והעכבות שנדמה להם שמתעוררת
בשעת שתיית אלכוהול או בעת השימוש בסמים .הרצון להתנסות בחוויות
חדשות ולהיסחף לעולמות חדשים הוא שדוחף אותם להתנסויות מסוכנות אלה.
מן רצון להתנתק ולו לשעה קלה מחיי העולם הזה ולעוף לעולמות רחוקים .מי
לא רוצה להתנסות בחוויה כזאת? ואולם השימוש בחומרים האלה מסוכן מאוד,
אם בגלל ההתמכרות אליהם ,אם בגלל שהמשתמש בהם עשוי לפגוע בעצמו או
בחבריו ,ולעתים חומרים אלה גם מובילים למוות .כדי להשתחרר ממועקה
ועומס שכולנו מצויים בהם לעתים קרובות קיימות דרכים רבות ומקובלות
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שאינן כרוכות בשימוש באלכוהול וסמים .אפשר ללכת לסרט טוב ,לשחק
במשחקים ,להיפגש עם חברים ועוד ועוד .לכל אחד יש הדרכים המקובלות
שהוא מכיר להשתחרר ולפרוק את מתחיו .ואולם כל מי שעובד עם אלכוהוליסטים
או נרקומנים יודע כמה קשה ולעתים כמעט בלתי אפשרית היא המשימה לגמול
אנשים אלו מהתמכרותם .גם במקרה הזה בא לעזרתנו הקוראן ובציוויו האלוהי
ובסמכותו מורה לאנשים שלא היו מקשיבים לאיש כיצד עליהם לנהוג .אכן,
בחוכמה נהג המנהל שהשתמש בקוראן כדי להרחיק את תלמידיו מן האלכוהול.
 .3כיצד יש לפייס בין ילדים נצים?

وَاﻋْﺘَـﺼِﻤُﻮاْ ﺑِﺤَـﺒْﻞِ اﻟﻠّﻪِ ﺟَﻤِﻴـﻌًﺎ وَﻻَ ﺗَﻔَﺮﱠﻗُـﻮاْ وَاذْﻛُﺮُواْ ﻧِﻌْﻤَـﺔَ اﻟﻠّﻪِ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ
إِذْ ﻛُﻨﺘُﻢْ أَﻋْـﺪَاء ﻓَـﺄَﻟﱠﻒَ ﺑَﻴْﻦَ ﻗُﻠُﻮﺑِﻜُـﻢْ ﻓَﺄَﺻْـﺒَـﺤْـﺘُﻢ ﺑِ ِﻨﻌْـﻤَـﺘِـﻪِ إِﺧْـﻮَاﻧًﺎ وَﻛُﻨﺘُﻢْ
ﻋَﻠَﻰَ ﺷَـﻔَـﺎ ﺣُﻔْـﺮَةٍ ﻣﱢﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻓَـﺄَﻧﻘَـﺬَﻛُﻢ ﻣﱢﻨْﻬَـﺎ ﻛَـﺬَﻟِﻚَ ﻳُﺒَﻴﱢـﻦُ اﻟﻠّﻪُ ﻟَﻜُﻢْ آﻳَﺎﺗِﻪِ
ﻟَﻌَﻠﱠﻜُﻢْ ﺗَﻬْﺘَﺪُونَ ) ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان ،آﻳﺔ (103

בקשו כולכם מעוז בחבל אשר הושיט אלוהים ואל תתפלגו ,וזכרו את
החסד שנטה לכם אלוהים כאשר קירב את לבותיכם בהיותכם אויבים,
והפכתם בחסדו לאחים ,וכאשר הייתם על סף תהומה של האש,
הצילכם ממנה .כך יבאר לכם אלוהים את אותותיו למען תישירו לכת
)סורת בית עמרם ,פסוק (103

סעיד וסאמי ,תלמידי כיתה י' ,הם שני מנהיגים בכיתה .לכל אחד מהם החבורה
שלו .כשילד מקבוצה אחת רב עם ילד מקבוצה אחרת מיד מתפתח עימות קשה
ואלים בין שתי הקבוצות .ילדים שלא השתייכו בתחילה לאחת משתי הקבוצות
נדרשו להצטרף לאחת מהן כדי לזכות בהגנה .ברור שאין אווירת לימוד בכיתה
והאלימות מתפשטת גם לכיתות אחרות.
המנהל כינס את המורים לישיבה דחופה משום שהמצב נעשה בלתי נסבל.
הוחלט לאסוף את כל תלמידי שכבת י' ולהסביר להם את הכללים החדשים
ולפיהם כל אלימות ,גם אלימות מילולית ,תיתקל בתגובה קשה .יש לפרט
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בפניהם מה מותר ומה אסור ,ולהדגיש שמי שלא יעמוד בכללים לא יוכל להיות
חלק מן הכיתה ויורחק ממנה .המנהל גם הציע לערוך סולחה בין הילדים ולומר
להם שעליהם להתאחד כיאה לאחים בני אותה כיתה ,שאם לא כן יתדרדרו ,מי
יודע לאן .בתחילת דבריו החזיק המנהל את ספר הקוראן וקרא את פסוק 103
מסורת בית עמרם" :בקשו כולכם מעוז בחבל אשר הושיט אלוהים ואל
תתפלגו ,וזכרו את החסד שנטה לכם אלוהים כאשר קירב את לבותיכם
בהיותכם אויבים ,והפכתם בחסדו לאחים ,וכאשר הייתם על סף תהומה של
האש ,הצילכם ממנה .כך יבאר לכם אלוהים את אותותיו למען תישירו
לכת".
הסבר :בכיתה שבה שורר פחד אי–אפשר ללמוד .ילד חייב להיות חופשי
מפחדים כדי שיוכל להתרכז בלימודיו .תפקיד המורים והמנהל לאפשר לכל ילד
בכיתה לבוא אל בית–הספר וללמוד בלא פחד .ואולם ילדים רבים חוששים היום
מאלימות ואף חוששים לדבר על כך .על המורה לזכור שכל פעם שיעלים עין
מאלימות בכיתה או יעניק יחס מועדף לתלמיד האלים ישלם מחיר גבוה .התלמידים
שאינם אלימים מתרשמים שגם המורה חושש מאותה אלימות ,ומכאן שלהם
ודאי יש סיבה לחשוש .תלמיד חרד יתקשה לפתור תרגיל בחשבון ויתקשה
ליצור משהו מעצמו והרוח הדמוקרטית שחייבת להיות בכיתה תיעלם ובמקומה
יבוא שלטון הפחד .גם על ההורים מוטלת החובה לוודא שילדיהם פנויים
ללימודים בבית–הספר ולא חוששים משום דבר .המשפט הקוראני המעודד את
הילדים להפוך מאויבים לאחים הוא גם ייצור אווירה חמה בכיתה ויאפשר להם
להצליח בלימודיהם.
 .4כיצד נעודד שיתוף פעולה חיובי ולא שלילי בין חברים?

وَﻟْﺘَﻜُﻦ ﻣﱢﻨﻜُﻢْ أُﻣﱠـﺔٌ ﻳَﺪْﻋُـﻮنَ إِﻟَﻰ اﳋَْـﻴْﺮِ وَﻳَﺄْﻣُـﺮُونَ ﺑِﺎﳌَْﻌْـﺮُوفِ وَﻳَﻨْﻬَـﻮْنَ ﻋَﻦِ
اﳌُْﻨﻜَﺮِ وَأُوْﻟَﺌِﻚَ ﻫُﻢُ اﳌُْﻔْﻠِﺤُﻮنَ ) ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان ،آﻳﺔ (104

הלוואי שהייתם אומה הקוראת לעשות את הטוב והמצווה לנהוג
בדרך ארץ והאוסרת את המגונה .הנוהגים כך אנשי חיל הם )סורת בית
עמרם ,פסוק (104
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ראמי ורפי הם חברים טובים ,מבלים יחד בהפסקות בבית–הספר וגם אחר
הצהריים .כל דבר הם עושים יחד .גם את המבחן במתמטיקה עשו יחד אבל
המורה תפס אותם והכשיל את שניהם .ביום האחרון של הלימודים ,לפני היציאה
לחופשה ,הם החליטו להתנקם במורה .רפי הביא מביתו קרטון מלא ביצים ,קרא
לראמי ולעוד חברים ויחד החלו להשליך את הביצים על המכונית של המורה.
פתאום ראה אותם המחנך .הוא הזמין אותם לשיחה ונזף בהם קשות על ההעתקה
במבחן ועל מעשיהם .לאחר שהסביר להם כמה מעשיהם לא מקובלים בחברה
הוסיף ואמר" :הלוואי שהייתם אומה הקוראת לעשות את הטוב והמצווה
לנהוג בדרך ארץ והאוסרת את המגונה .הנוהגים כך אנשי חיל הם".
הסבר :המורה ,בעשותו שימוש בפסוק מן הקוראן ,הזמין את התלמידים לעשות
יחד טוב ולא רע .האחריות ההדדית של התלמידים משמעותה שכל אחד אחראי
למעשיו וגם למעשי חברו .למשל ,התלמיד שביקש להעתיק הכשיל גם את חברו
ואילו התלמיד שנתן להעתיק מכשיל גם את חברו ולא רק את עצמו .כך גם
בעניין הביצים .רפי הביא קרטון ביצים והכשיל את חבריו כשקרא להם להצטרף
אליו .חבריו לא מנעו ממנו את ההתנהגות הזאת ובכך הכשילו גם אותו .הקוראן
מתייחס איפה הן לאחריות אישית והן לאחריות קבוצתית בהתאם לנסיבות.
 .5האם יש להגיב על אלימות באלימות?

ﻟَﺌِﻦ ﺑَﺴَﻄـﺖَ إِﻟَﻲﱠ ﻳَﺪَكَ ﻟِﺘَـﻘْـﺘُﻠَﻨِـﻲ ﻣَـﺎ أَﻧَﺎْ ﺑِﺒَـﺎﺳِﻂٍ ﻳَﺪِيَ إِﻟَﻴْـﻚَ ﻷَﻗْـﺘُﻠَﻚَ إِﻧﱢﻲ
أَﺧَﺎفُ اﻟﻠّﻪَ رَبﱠ اﻟْﻌَﺎﳌَِﲔَ ) ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة ،آﻳﺔ (28

וגם אם תרים עלי את ידך להורגני ,לא ארים עליך את ידי להורגך,
כי פוחד אני מאלוהים ריבון העולמים )סורת השולחן הערוך ,פסוק (28
לשאדי ,תלמיד כיתה י' ,יש קשר עם מעאלי ,תלמידת כיתה ט' .הם נוהגים
לשוחח ביציאה מבית–הספר ,וכל תלמידי כיתתו יודעים שהוא אוהב אותה.
לפני כשבועיים ישבו התלמידים בחצר בית–הספר .מעאלי עברה במקום,
ואחד התלמידים ציין שהיא חברה של שאדי .בן דודה של מעאלי ,שנכח במקום,
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כעס מאוד והחל לצעוק" ,אני אראה לו" .הוא חיפש את שאדי ,וכשמצא אותו
התנפל עליו ודקר אותו במצח בסרגל המתכת אשר לו .דם רב שתת ממצחו של
שאדי .שאדי התנפל על התוקף וניסה להשיב לו מכות ,ואז הגיעו המורים
והתלמידים והפרידו בין הנצים.
שני הילדים הוזמנו אל חדר היועצת לשיחה .הדבר הראשון שעשתה היועצת
הוא להקריא להם את פסוק  28מתוך סורת השולחן הערוך" :וגם אם תרים עלי
את ידך להורגני ,לא ארים עליך את ידי להורגך ,כי פוחד אני מאלוהים
ריבון העולמים" .לאחר מכן פנתה היועצת אל כיתתם של התלמידים ותלתה על
הקיר פלקט גדול ועליו נכתב הפסוק .אחר כך ניהלה עם התלמידים בכיתה
שיחה על היחס של הקוראן לאלימות והדגימה כיצד הוא אוסר אלימות מכל סוג.
הסבר :בפסוק החשוב הזה אפשר להשתמש כדי למגר את האלימות המתפשטת
בחברות למיניהן כסרטן .חשיבותו של הפסוק היא בכך שהוא שולל אלימות
מכל סוג ,גם אם הפרט הותקף .הורים רבים מתלבטים מה לומר לילדם לעשות
כאשר ילד אחר מכה אותו .יש האומרים לו שאם מישהו פוגע בו עליו לפנות אל
המורה או המחנך ולא להשיב לתוקף .יש המוסיפים שאם זה לא יעזור יבוא
לספר להורים .אבל הורים רבים חשים שעליהם ללמד את ילדם להגן על עצמו,
משום שאם הוא לא יגן על עצמו ייתכן שאיש לא יגן עליו .קשה להאשים הורים
אלה ,שדואגים לילד שלהם יותר מאשר למוסר החברתי הכולל .כולנו יודעים
כמה חשוב שהילדים שלנו ידעו להגן על עצמם .קיימים גם מקרים קיצוניים
שההורים כופים על ילדם להשיב מלחמה שערה ומאיימים עליו שייענש אם לא
יילחם בתוקף .והנה בא הקוראן הקדוש ואוסר את כל סוגי האלימות — לא רק
שאסור לתקוף את האחר ,אלא גם אם הותקפת אל לך להחזיר .בפסוק הזה
אפשר להשתמש כדי למגר את כל סוגי האלימות בין ילדים וגם בין מבוגרים.
בהקשרים אחרים מעודד הקוראן את האדם להגן על עצמו.
 .6מה יכתוב חוקר נוער על קיר חדר החקירות?

ﻳَﺎ أَﻳﱡﻬَـﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ آﻣَﻨُﻮاْ ﻻَ ﺗُﺤِﻠﱡﻮاْ ﺷَﻌَـﺂﺋِﺮَ اﻟﻠّﻪِ وَﻻَ اﻟﺸﱠـﻬْﺮَ اﳊَْﺮَامَ وَﻻَ اﻟْـﻬَﺪْيَ وَﻻَ
اﻟْﻘَــﻶﺋِﺪَ وَﻻ آﻣﱢﲔَ اﻟْﺒَ ـﻴْﺖَ اﳊَْ ـﺮَامَ ﻳَﺒْـﺘَ ـﻐُــﻮنَ ﻓَـﻀْ ـﻼً ﻣﱢﻦ رﱠﺑﱢﻬِﻢْ وَرِﺿْ ـﻮَاﻧًﺎ وَإِذَا
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ﺣَﻠَﻠْﺘُﻢْ ﻓَــﺎﺻْﻄَﺎدُواْ وَﻻَ ﻳَﺠْ ـﺮِﻣَﻨﱠـﻜُﻢْ ﺷَﻨَﺂنُ ﻗَ ـﻮْمٍ أَن ﺻَ ـﺪﱡوﻛُﻢْ ﻋَﻦِ اﳌَْﺴْ ـﺠِ ـﺪِ
اﳊَْـﺮَامِ أَن ﺗَﻌْﺘَـﺪُواْ وَﺗَﻌَـﺎوَﻧُﻮاْ ﻋَﻠَﻰ اﻟْﺒـﺮﱢ وَاﻟﺘﱠﻘْـﻮَى وَﻻَ ﺗَﻌَـﺎوَﻧُﻮاْ ﻋَﻠَﻰ اﻹِﺛْﻢِ
وَاﻟْﻌُﺪْوَانِ وَاﺗﱠﻘُﻮاْ اﻟﻠّﻪَ إِنﱠ اﻟﻠّﻪَ ﺷَﺪِﻳﺪُ اﻟْﻌِﻘَﺎبِ ) ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة ،آﻳﺔ (2

הוי המאמינים ,אל תחללו את טקסי אלוהים ולא את החודש הקדוש ,ולא
את בהמות הזבח ,ואף לא את הזרים על צווארן ,ולא את )קדושת(
השמים פעמיהם אל הבית הקדוש ,בבקשם להם פרנסה מעם ריבונם,
ובבקשם להפיק רצון מלפניו .וכאשר תצאו מקודש לחול ,הרשות בידכם
לצוד ציד .בל תגרום לכם טינתכם לאנשים אשר מנעו אתכם מלבוא אל
המסגד הקדוש ,לשלוח יד בהם .עזרו זה לזה במעשים טובים וביראת
שמים ,ואל תעזרו זה לזה לפשוע ולהתנכל ,והיו יראים את אלוהים ,כי
אלוהים עונש קשות )סורת השולחן הערוך ,פסוק (2
עלי ,תלמיד בכיתה ח' ,הוא המנהיג של חבורת נערים הפוגעים ברכוש בית–הספר
ובתלמידים ועושים ככל העולה על רוחם .הוא יוצא מן הכיתה ומסתובב ללא
מטרה בחצר בית–הספר .ואז הוא קורא לחבריו והם יוצאים איש–איש מכיתתו
באמצע השיעור ומצטרפים אליו .הם נוהגים לנפץ חלונות בבית–הספר ,לשבור
ברזי מים ולחרות על שולחנות וכיסאות .כל בוקר נלחמים הוריו של עלי עם
בנם שילך לבית–הספר והוא מסרב .כשהוא כבר הולך הוא מחבל ומזיק ולא
לומד.
בשבוע האחרון הסתכסך עלי עם אחד המורים שלא התיר לו לצאת מן
השיעור במהלכו .עלי החליט להתנקם .הוא אסף את חבריו והם הסתערו על
מכוניתו של המורה .אחד ניקב את הצמיגים ,שני שרט את המכונית ושלישי
שפך דבק לתוך חורי המנעול .כשסיימו את מלאכתם ברחו מן המקום.
בבית–הספר חקרו את האירוע בעזרת המשטרה .התברר שעלי וחבורתו
אחראים לחבלה והם אף הודו בכך.
בתום החקירה הארוכה פנה אליהם השוטר ואמר" :עזרו זה לזה במעשים
טובים וביראת שמים ,ואל תעזרו זה לזה לפשוע ולהתנכל" .הוא שאל אותם
אם הם יודעים מהיכן לקוח הפסוק הזה .איש מחבורתו של עלי לא ידע .ואז
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סיפר להם השוטר שזהו פסוק  2מסורת השולחן הערוך ,והוא נוהג להשתמש בו
לעתים קרובות בעבודתו עם חבורות של עבריינים.
הסבר :משפט יפה זה של הקוראן מתאים לחבורות של נערים או מבוגרים
שעושים דברים רעים .הקוראן מעודד אותם לשתף פעולה למען הטוב ולא למען
הרע .ילדים רבים שבאים מבתים שבהם סבלו ,קופחו והושפלו נוטים לפתח סוג
כזה של קשרים בהמשך חייהם .הם עלולים להצטרף למנהיג של קבוצת עבריינים
שיפחדו ממנו ויצייתו לו מתוך פחד .כשהפחד מן המנהיג גדול מן הפחד מעברת
העברה אזי השער לפשיעה פתוח .הנערים העבריינים משחזרים אפוא לעתים
קרובות את החוויה הקשה שהם מביאים ממשפחתם .שיתוף פעולה למען עשיית
טוב לא דורש הייררכיה משפילה ומדכאת אלא להפך ,יחסים חמים וקרובים בין
חברי הקבוצה .ושוב ,המצטרפים לקבוצות האלה העוזרות לחלשים בתחומים
למיניהם מספרים בדרך זו על החוויה הטובה שהם חווים ,שכנראה הייתה
נחלתם בילדותם .הקוראן ברור מאוד באשר לסוג הקשר שהוא מצווה עליו.
הקוראן תמיד דוגל ביחסים חמים וקרובים שבהם הפרט תורם משלו לחברה.
וייתכן שטוב היה עושה השוטר אילו תלה בחדר החקירות את הכרזה הזאת:
"עזרו זה לזה במעשים טובים וביראת שמים ,ואל תעזרו זה לזה לפשוע
ולהתנכל".
 .7מה נגיד למי שמנסה להיגמל מסמים?

إِﻻﱠ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﺻَـﺒَﺮُواْ وَﻋَـﻤِﻠُﻮاْ اﻟﺼﱠﺎﳊَِـﺎتِ أُوْﻟَـﺌِﻚَ ﻟَﻬُﻢ ﻣﱠـﻐْﻔِـﺮَةٌ وَأَﺟْﺮٌ ﻛَـﺒِﻴـﺮٌ
)ﺳﻮرة ﻫﻮد  ,آﻳﺔ (11

ואם נטעימו מחסדנו ותחלוף הצרה אשר פגעה בו ,מיד יגיד ,סרו
הרעות מעלי ,ויהיה עולץ ומתרברב .ואולם עזי הרוח והעושים את
הטוב ,להם שמורה מחילה ושכר גדול )סורת הוד ,פסוק (11
אביו של פאָד היה מכור לסמים שנים רבות עד שיום אחד החליט לצאת מן
הבועה .הוא לקח את עצמו בידיים ,שהה במרכז גמילה תקופה של שנה ושב
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משם כשהוא נקי .אביו של פאָד מודה בפני בנו שזו הייתה השנה הקשה בחייו,
משום שהסם היה בגופו במשך שנים רבות והוא נעשה תלוי בו נפשית וגם
גופנית.
אביו של פאָד מבהיר לילדיו המתבגרים שהם נמצאים בגיל המסוכן ביותר
והחלטות שיקבלו עתה עשויות להשפיע עליהם ,לרעה או לטובה ,בהמשך
חייהם .למשל הוא ,האב ,החל להשתמש בסמים כשהיה בשנות העשרה לחייו.
היום אביו של פאָד מלווה את ילדיו בכל צעד .הם מספרים לו על הקשיים
שעוברים עליהם ועל הלחץ הקבוצתי לעשן למשל ,והוא מצדו מעודד אותם
לעמוד על שלהם ולא להיכנע ללחצים.
אביו של פאָד מודה לאלוהים על כך שעמד לצדו ועזר לו להיגמל ,לפתוח
דף חדש ולהיות אדם אחר" .הייתי אדם שמזיק למשפחתו ולחברה" ,הוא אומר,
"והיום אני עובד ומועיל .אלוהים ילד אותי מחדש כשאני נקי מכל רע" .הוא גם
סיפר לבנו איך בתהליך הגמילה הקשה הזהירו אותם מן הרגע שבו יחשבו שהם
כבר נקיים מהסם ,יתרברבו ,ויחשבו לעצמם :אז מה ,ננסה רק עוד פעם אחת.
ואז הם יחזרו למשבצת א' .במרכז הגמילה נהגו כל החברים לשנן את פסוק 11
מסורת הוד" :ואם נטעימו מחסדנו ותחלוף הצרה אשר פגעה בו ,מיד יגיד,
סרו הרעות מעלי ,ויהיה עולץ ומתרברב .ואולם עזי הרוח והעושים את
הטוב ,להם שמורה מחילה ושכר גדול".
הסבר :מטבעו של האדם לחשוב שהמלחמה נגמרה וכעת הוא יכול לנוח על זרי
הדפנה ולעשות ככל העולה על רוחו .אבל מי שהיה פעם מכור לסמים מלחמתו
אינה נגמרת לעולם .כל יום חדש הוא חייב להזכיר לעצמו שהיום הוא נולד
לעוד יום של מלחמה ועליו לנצח בה .הפסד במלחמה פירושו אובדן עתידו
וייתכן גם אובדן חייו .אבל גדול הפיתוי לחשוב שהוא כבר נקי מן הסם ואם
ישתמש בו רק פעם אחת כמו בעבר לא יקרה לו כלום .אביו של פאָד מלמד את
בנו שמה שמתחיל בסיגריה יכול להיגמר בצורה קשה הרבה יותר .ושבפיתוי יש
להילחם ועוד יותר מכך להיות אמיץ ולעמוד מול הלחץ הקבוצתי .ושאין שום
סיבה בעולם להרוס את בריאותנו ואת גופנו ,שאלוהים העניק לנו אותו בריא
ושלם ,ולפגוע בו בעישון .ילדים רבים היו צריכים לשוחח עם אביו של פאָד
כדי להבין למה אסור להיכנע ללחץ קבוצתי ובעיקר לעולם לא לחשוב שחלפה
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הסכנה .אכן ,אלוהים מזהיר אותנו משאננות המכילה בתוכה רברבנות שלי זה
לא יקרה.
 .8האם יש להיכנע לפחד?

ﻗَﺎﻟُﻮاْ أَإِﻧﱠﻚَ ﻷََﻧﺖَ ﻳُﻮﺳُﻒُ ﻗَـﺎلَ أَﻧَﺎْ ﻳُﻮﺳُﻒُ وَﻫَـﺬَا أَﺧِﻲ ﻗَﺪْ ﻣَﻦﱠ اﻟﻠّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻨَﺎ إِﻧﱠﻪُ
ﻣَﻦ ﻳَﺘﱠﻖِ وَﻳِﺼْﺒِﺮْ ﻓَﺈِنﱠ اﻟﻠّﻪَ ﻻَ ﻳُﻀِﻴﻊُ أَﺟْﺮَ اﳌُْﺤْﺴِﻨِﲔَ ) ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ  ,آﻳﺔ (90

אמרו ,וכי יוסף אתה? אמר ,אני יוסף ,וזה אחי .אלוהים חונן אותנו
בחסדו .כל הירא והעומד בעוז רוח — הנה אלוהים לא יגרע משכר
המיטיבים )סורת יוסף ,פסוק (90
בבית–ספר תיכון אחד התחוללו לאחרונה מקרים רבים של השחתת רכוש.
נשברו חלונות ,כיסאות ושולחנות ,קירות בית–הספר כוסו כתובות ,וחדר המחשבים
נפרץ ונגנב ציוד .הדבר הדאיג את הנהלת בית–הספר ואת צוות המורים וגם את
הורי התלמידים ,שרוצים לראות בבית–הספר מקום בטוח שכן ילדיהם מבלים
בו שעות רבות .ההורים פנו אל חברי הנהלת בית–הספר וביקשו שיגלו מיהם
התלמידים שמחוללים את הנזקים האלה וירחיקו אותם מבית–הספר.
באחד הבקרים שמעה יועצת בית–הספר שאמל ,תלמידת כיתה י' ,מכירה את
העבריינים שעשו את המעשה .אמל הוזמנה אל חדר היועצת .תחילה הכחישה
מכול וכול שהיא יודעת משהו .בהמשך השיחה הודתה שהיא אמנם מכירה את
חברי הכנופיה אבל הם איימו עליה שאם תספר משהו הם יכו אותה ואת אחותה
הקטנה ,שלומדת באותו בית–ספר .ואז השיבה לה היועצת" :כל הירא והעומד
בעוז רוח — הנה אלוהים לא יגרע משכר המיטיבים" .לאחר ששמעה אמל את
דברי אלוהים מפי היועצת היא אזרה אומץ וסיפרה את כל הידוע לה.
התברר שמדובר בחבורה של שבע תלמידות משכבת כיתות י"א שנהגו
לפרוץ אחר הצהריים לבית–הספר ולעשות שמות .כנופיית העברייניות נעצרה
והובאה לפני ועדת משמעת .הוחלט להרחיק אותן מבית–הספר לשבוע .הן שבו
לבית–הספר לאחר שבוע כשהן מלות בהוריהן .הן התנצלו על מעשיהן לפני כל
תלמידי בית–הספר וכעונש הוטל עליהן לעזור בעבודות השיפוץ של בית–הספר.
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הסבר :מצבה של אמל לא היה קל .היועצת ביקשה ממנה שתספר את הידוע לה
ובכך סיכנה את עצמה ואת משפחתה .אפשר לדרוש מעשה כזה מאדם רק בתנאי
שבידינו האמצעים להגן עליו .שאם לא כן ,אין זו דרישה הוגנת .היועצת חשבה
כנראה שיש בידי הנהלת בית–הספר הכוח והסמכות להגן על אמל ואחותה .והנה
בחרה היועצת פסוק שממש מתאים לאמל .היא יראה ומפחדת ,והקוראן מציעה
לה לעמוד בעוז רוח ולא לפחד משום ששכרה ישולם לה .כך מלמד אותנו
הקוראן דבר חשוב — אל לנו להיות מונעים על ידי פחד ועלינו להתגבר עליו
בעזרת עוז רוח ואומץ .נניח שאמל לא הייתה מתגברת על הפחד שלה מפני
הכנופיה .הרי היא הייתה נעשית "שפוטה" של חברות הכנופיה .בעתיד היו
יכולות לומר לה שאם לא תעזור להן לגנוב הן יפגעו בה וכדומה .כשמישהו
נכנע לפחד אין לכך סוף .והקוראן הקדוש ממליץ לנו שלא לפחד כלל ולדבוק
באמת.
 .9מה יגיד השטן ביום הדין לילד שהצטרף לחבורת עבריינים?

وَﻗَـﺎلَ اﻟﺸﱠـﻴْﻄَﺎنُ ﳌَﱠﺎ ﻗُـﻀِﻲَ اﻷَﻣْـﺮُ إِنﱠ اﻟـﻠّﻪَ وَﻋَـﺪَﻛُﻢْ وَﻋْـﺪَ اﳊَْﻖﱢ وَوَﻋَـﺪﺗﱡﻜُﻢْ
ﻓَﺄَﺧْﻠَﻔْﺘُﻜُﻢْ وَﻣَﺎ ﻛَﺎنَ ﻟِﻲَ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢ ﻣﱢﻦ ﺳُﻠْﻄَﺎنٍ إِﻻﱠ أَن دَﻋَـﻮْﺗُﻜُﻢْ ﻓَﺎﺳْﺘَﺠَﺒْﺘُﻢْ
ﻟِﻲ ﻓَـ ـﻼَ ﺗَﻠُﻮﻣُ ــﻮﻧِﻲ وَﻟُـﻮﻣُــﻮاْ أَﻧـﻔُ ـﺴَﻜُـﻢ ﻣﱠــﺎ أَﻧَـﺎْ ﺑِﻤُـ ـﺼْ ـﺮِﺧِـﻜُﻢْ وَﻣَــﺎ أَﻧـﺘُﻢْ
ﺑِﻤُﺼْﺮِﺧِﻲﱠ إِﻧﱢﻲ ﻛَﻔَﺮْتُ ﺑِﻤَﺎ أَﺷْﺮَﻛْﺘُﻤُﻮنِ ﻣِﻦ ﻗَﺒْﻞُ إِنﱠ اﻟﻈﱠﺎﳌِﲔَ ﻟَﻬُﻢْ ﻋَﺬَابٌ
أَﻟِﻴﻢٌ ) ﺳﻮرة اﺑﺮاﻫﻴﻢ  ,آﻳﺔ (22

כאשר ייחרץ הדין ,יגיד השטן ,אלוהי הבטיחכם הבטחת אמת ,ואילו
אני הבטחתי לכם ולא קיימתי ,ולא היתה לי סמכות עליכם .אני
קראתי לכם ואתם נעניתם לי ,על כן אל תאשימוני ,כי אם את עצמכם
האשימו .לא אוכל להושיעכם ואתם לא תושיעוני ,ואני כופר באמונתכם
משכבר ,אשר בה צירפתם אותי כשותף לאלוהים .לבני העוולה
שמור עונש כבד )סורת אברהם ,פסוק (22
סאמר ואינאס גרים בסמיכות זה לזה ולומדים בכיתה אחת .הם קשורים זה לזה
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ועושים הכול יחד — חברי נפש .לאחרונה גילה סאמר שחברו אינאס השתנה.
הוא החל לשקר לו .היה נעלם לכמה דקות ,כל פעם בתירוץ אחר .פעם אחת
עקב סאמר אחרי חברו כדי לגלות לאן הוא נעלם יום–יום .כשהגיע סאמר אל
החצר האחורית של בית–הספר גילה להפתעתו שאינאס מעשן בסתר ונוטל
גלולות מוזרות עם עוד ילדים.
סאמר התאכזב מאוד מאינאס וניסה למנוע ממנו להשתמש בחומרים האלה.
הוא סיפר לו כמה הופתע מהתנהגותו ,שאינה מתאימה ואינה מקובלת כלל .הוא
גם שאל אותו מי נותן לו את הגלולות האלה אבל לא הצליח לעצור בעדו" .זה
בשביל הכיף" ,ניסה לשכנע אותו אינאס" .זה נורמלי ורוב התלמידים הגדולים
בבית–הספר לוקחים את הכדורים האלה .זה עוזר להם להתרכז בלימודים".
אינאס הצליח לשכנע את חברו סאמר לעשן באומרו" :אם לא תעשן יגידו עליך
שאתה קטן ופחדן".
סאמר הצטרף אל אינאס בהפסקות ,והם עישנו עם שאר הילדים בחצר
האחורית של בית–הספר .הדבר נודע לאחיו של סאמר ,והוא איים עליו שיספר
להורים .סאמר נבהל וביקש מאינאס שיתרחק ממנו ולא ישדל אותו עוד לעשן.
אבל אינאס אמר לו שזו הבעיה שלו" .אתה צריך לעזור לי משום שאתה הוא זה
שהפלת אותי לתוך המלכודת" ,אמר לו סאמר .הם החלו לריב ,וילדי הכיתה
והמורים נבהלו ,שהרי סאמר ואינאס היו חברי נפש.
ואז קרא אחיו של סאמר לסאמר וביקש ממנו שיקשיב היטב לפסוק שהוא
רוצה להקריא לו מן הקוראן .הוא פתח בסורת אברהם והקריא את פסוק :22
"כאשר ייחרץ הדין ,יגיד השטן ,אלוהי הבטיחכם הבטחת אמת ,ואילו אני
הבטחתי לכם ולא קיימתי ,ולא היתה לי סמכות עליכם .אני קראתי לכם
ואתם נעניתם לי ,על כן אל תאשימוני ,כי אם את עצמכם האשימו .לא אוכל
להושיעכם ואתם לא תושיעוני ,ואני כופר באמונתכם משכבר ,אשר בה
צירפתם אותי כשותף לאלוהים .לבני העוולה שמור עונש כבד".
כששמע סאמר את הפסוק הזה החל לבכות ואמר" ,זה בדיוק מה שאמר לי
אינאס .אני באמת לא יכול להאשים אותו אלא רק את עצמי .מהיום אקח את
עצמי בידיים ואתרחק מאינאס וחבורתו".
הסבר :אין ספק שבגיל ההתבגרות ,ובעצם בכל גיל ,לקבוצה יש השפעה גדולה
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על הפרט והיא יכולה להדיח אותו למעשים רעים .הדוגמה המוכרת ביותר היא
עישון ונטילת סמים .כאן מופעל על הפרט לחץ קבוצתי גדול שאם לא ייענה לו
הוא יורחק מן הקבוצה וייחשב ל"ילד קטן" או למי ש"אינו מקובל" וכיוצא
באלה תחושות שאינן נעימות לאיש .וכאן נקרע סאמר בין שני העולמות ונדרש
להחליט אם לוותר על הנפש התאומה שלו ולדחות את העישון והסמים או
להישאר עם חברו אינאס ולנהוג כמוהו .אין ספק שכדי לקבל את ההחלטה
האמיצה ולהיפרד מחבר נפש דרושים אומץ רב וכוחות רבים .וכאן בא לעזרתו
של סאמר אחיו ובידו הקוראן .הוא הקריא לו את הפסוק שתאם לדברי חברו
אינאס :מה אתה רוצה ממני .אתה הוא שהחלטת לשמוע בקולי .סאמר הרגיש
שהקוראן מבין אותו בדיוק ואפילו צפה את מה שיאמר לו חברו אינאס והחליט
לקחת את עצמו בידיים ולחזור למוטב.
 .10האם מבקשים לעתים בני אדם שנפגע בהם?
وَﻳَﺪْعُ اﻹِﻧﺴَﺎنُ ﺑِﺎﻟﺸﱠﺮﱢ دُﻋَﺎءهُ ﺑِﺎﳋَْﻴْﺮِ وَﻛَﺎنَ اﻹِﻧﺴَﺎنُ ﻋَﺠُﻮﻻً ) ﺳﻮرة اﻻﺳﺮاء ,
آﻳﺔ (11

יש אשר יתפלל אדם לרע כשם שיתפלל לטוב ,והאדם הוא קצר רוח
)סורת המסע הלילי ,פסוק (11

עבד הוא ילד פרוע מאוד .כבר נמאס למורה לערוך אתו שיחות .מה לא עשתה
כדי להחזיר אותו למוטב .תחילה שוחחה אתו על התנהגותו שאינה הולמת את
הכיתה .אחר כך הפנתה אותו אל היועצת והוא סירב לשתף פעולה .פעמים רבות
שוחחה עם הוריו .אבל הפעם הוגדשה הסאה ,כך סיפרה המחנכת להוריו
בנוכחות המנהלת" .ביום שלישי שעבר נעדרתי מבית–הספר והמנהלת הביאה
מורה מחליפה .באותו היום עבד פשוט פרק כל עול .הוא הציק לדין ונתן לו
סטירה ,הוא קילל את רנא ,דקר את רימא בעיפרון מחודד ולבסוף ביקשה ממנו
המורה שייגש אל המנהלת .ואז החל לקלל אותה מול כל הכיתה .הוא אמר לה:
'אני לא יוצא ,מה תעשי לי?!' המורה הזמינה את המנהלת לכיתה ורק אז ניאות
עבד לצאת .המנהלת כעסה עליו מאוד .היא הרחיקה אותו ליומיים מן הכיתה
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והטילה עליו לכתוב עבודה בנושא השיעור שהרס .עבד הסכים לשאת בעונש
אבל כשישב בספרייה להכין את העבודה הוא לא עשה דבר אלא סתם ביטל את
זמנו.
עכשיו ,כשהמנהלת והמחנכת יושבים מול הוריו של עבד ומספרים להם על
מעלליו ,האב כועס מאוד" .יש להטיל על בני עונש חמור יותר" ,הוא אומר,
"לעבד ממש מתאים פסוק  11מסורת המסע הלילי' :יש אשר יתפלל אדם לרע
כשם שיתפלל לטוב ,והאדם הוא קצר רוח' .בני ממש מבקש שנעניש אותו
בחומרה אחרת איני מבין את התנהגותו".
הסבר :הקוראן מספר לנו שישנם ילדים ומבוגרים שמי שמתבונן בהם מן הצד
לא יכול אלא להסיק שהם ממש מבקשים בכל צורה שהיא שיענישו אותם.
לעתים אנו מכנים זאת נטיות מזוכיסטיות .האדם ששרוי במצב הזה בעצם נהנה
מכך שפוגעים בו נפשית ופיזית ועושה הכול כדי לזכות ביחס שכזה .להתנהגות
כזו יש שורשים עמוקים והיא איננה מקרית .לעתים זוהי דרכו של הילד או
המבוגר לקבל התייחסות ותשומת לב מסביבתו .הוא לא מכיר דרך אחרת .ייתכן
שבילדותו ,במשפחתו ,זו הייתה דרכו לזכות להתייחסות כלשהי מצד הוריו .אם
לא היה מפריע ,שובר ומקלקל לא היה איש מתייחס אליו .במצבים אלה ילדים
מעדיפים לקבל יחס פוגע מאשר לא לקבל כל יחס .ייתכן שכזה הוא עבד .הוא
אפילו לא יודע שאפשר לקבל יחס טוב כתוצאה מהתנהגות טובה .הוא רק מנסה
לקבל תשומת לב וזו הדרך שהוא מכיר .במקרים אלה עונש לא תמיד יעזור
משום שהוא מנציח את מעגל הקסמים .במקום זאת יחס חם ,הסבר והצגת
דרכים אלטרנטיביות לקבלת תשומת לב הם הפתרון .הרי אביו של עבד וסביבתו
מענישים אותו זה זמן רב ללא התקדמות .על כן יש לנסות דרך אחרת מן הדרך
שהציע אביו של עבד.
 .11מה נאמר לאב או לאם שהם מהמרים ושתיינים?

ﻳَﺎ أَﻳﱡﻬَﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ آﻣَﻨُﻮاْ إِﻧﱠﻤَـﺎ اﳋَْﻤْﺮُ وَاﳌَْﻴْﺴِـﺮُ وَاﻷَﻧﺼَﺎبُ وَاﻷَزْﻻَمُ رِﺟْﺲٌ ﻣﱢﻦْ
ﻋَﻤَﻞِ اﻟﺸﱠﻴْﻄَﺎنِ ﻓَﺎﺟْﺘَﻨِﺒُﻮهُ ﻟَﻌَﻠﱠﻜُﻢْ ﺗُﻔْﻠِﺤُﻮنَ ) ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة ،آﻳﺔ (90
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הוי המאמינים ,היין ומשחקי המזל ובמות האלילים והחיצים ,טומאה
הם ומעשה שטן ,על כן רחקו מעליהם למען תעשו חיל )סורת השולחן
הערוך ,פסוק (90

הדא בת השתים–עשרה הגיעה אל היועצת כשהיא בוכה ונושאת על גופה סימני
אלימות .היא סיפרה שאביה מרביץ לה לעתים קרובות ללא סיבה וגם מציק
לאמה .לאחרונה הוא בדרך כלל שתוי ולא נפרד מבקבוק היין שלו .הדא
מספרת שהיא בכל זאת אוהבת אותו ומרחמת עליו .היא חושבת שכשהוא
משתכר הוא לא ער למעשיו משום שלאחר מכן הוא מחבק אותה ומתנצל על כל
מה שעשה .כשאינו שיכור הוא אבא טוב שדואג לכל צרכיה ,היא מוסיפה .אבל
לאחרונה הפך אותו המשקה לאדם אחר.
היועצת הזמינה את האב לשיחה משותפת אִתה ועם המנהל ,וביקשה משייח'
מכובד שיצטרף אליהם גם הוא .היא חשבה שלקבוצה יש סמכות גדולה יותר
וכך יגדלו הסיכויים שיוכלו להשפיע על אביה של הדא לחזור למוטב .כשהגיע
האב פתחה היועצת ושאלה אותו אם הוא יודע למה הזמינה אותו .האב נראה
מבויש ,והשיב שהוא אכן יודע וזה קשור להתנהגותו בביתו בתקופה האחרונה
ולהרגלי השתייה שלו .האב סיפר שהוא נוהג להמר במשחקי מזל ולאחרונה
הפסיד כספים רבים ועל כן פנה אל הטיפה המרה כדי לברוח מרגשות האשמה
שיש לו על כך שבזבז את כל כספי המשפחה .לאחר שהיועצת התרשמה שהאב
אמנם רוצה להיגמל גם ממשחקי המזל וגם מן האלכוהול היא הפנתה אותו אל
קבוצת תמיכה של אנשים שנמצאים בתהליכי גמילה ועודדה אותו להצטרף
אליה .היא אמרה לו שתמיכת הקבוצה בתהליכי גמילה חשובה מאוד וקשה מאוד
להיגמל ללא עזרה מבחוץ .כדי להדגיש את חשיבות המסר פתח השייח' את ספר
הקוראן וביקש מן האב להקריא בקול את פסוק  90מסורת השולחן הערוך:
"הוי המאמינים ,היין ומשחקי המזל ובמות האלילים והחיצים ,טומאה הם
ומעשה שטן ,על כן רחקו מעליהם למען תעשו חיל"" .מה הבנת מן הפסוק
הזה?" שאל השייח'" .הבנתי איזה אדם רע אני" ,השיב האב בשקט" .אני אפילו
לא רוצה להבטיח שאשתנה מפני שאני מפחד שלא אקיים את הבטחתי .אני
קודם רוצה להיגמל ואז אבוא לספר לכם .תודה לכם על עזרתכם! ותודה לכם
על שהפניתם אותי אל הקוראן הקדוש".
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הסבר :אכן ,יש כל מיני סוגים של התמכרויות :התמכרות לאלכוהול ,למשחקי
מזל ,לסמים ,לסוגי מזון ,למין ועוד .כולם גורמים נזק גדול לאדם ולסביבתו
ומכולם קשה להיגמל .כשהאדם מכור למשהו עולמו מצטמצם מאוד ואין הוא
מסוגל לחשוב על דבר זולת מושא התמכרותו .אדם שמכור לסמים מפסיק
לחשוב על כל דבר זולת הסמים ויעשה כל דבר כדי להשיג את הסם .נשים
שמכורות לסמים יעבדו בזנות כדי לקבל סם .לכוחות רבים זקוק האדם כדי
להיחלץ ממלכודת זו ,ואת הכוחות האלה יכולה להעניק לו הקבוצה .כשהאדם
מתחייב לפני הקבוצה שהוא ייגמל יש לכך בדרך כלל משקל גדול יותר מאשר
כשהוא מבטיח לעצמו .במקרים אלו הלחץ הקבוצתי פועל בכיוון הנכון .ואולם
שוב ,אין כציווי הסמכותי של הקוראן כדי לעזור לאנשים להיחלץ מן המלכודת
הזאת .ואכן ,אנשים רבים מתקרבים אל הדת כדי למצוא לעצמם מסגרת תומכת
שתעזור להם להיגמל.
 .12מה נאמר לאב שרוצה להפוך את בנותיו לזונות?

وَﻟْﻴَ ـﺴْ ـﺘَ ـﻌْ ـﻔِﻒِ اﻟﱠﺬِﻳـﻦَ ﻻَ ﻳَﺠِ ـﺪُونَ ﻧِﻜَﺎﺣ ـﺎً ﺣَ ـﺘﱠﻰ ﻳُـﻐْﻨِﻴَ ـﻬُﻢْ اﻟﻠﱠﻪُ ﻣِـﻦ ﻓَ ـﻀْﻠِﻪِ
وَاﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﻳَﺒْ ـﺘَـﻐُــﻮنَ اﻟْﻜِﺘَـﺎبَ ﻣِ ـﻤﱠـﺎ ﻣَﻠَﻜَﺖْ أَﻳْـ َﻤـﺎﻧُﻜُﻢْ ﻓَﻜَـﺎﺗِﺒُـﻮﻫُﻢْ إِنْ ﻋَﻠِﻤْ ـﺘُﻢْ
ﻓِﻴـﻬِﻢْ ﺧَﻴْﺮاً وَآﺗُﻮﻫُﻢ ﻣﱢﻦ ﻣﱠـﺎلِ اﻟﻠﱠﻪِ اﻟﱠﺬِي آﺗَﺎﻛُﻢْ وَﻻَ ﺗُﻜْﺮِﻫُﻮا ﻓَﺘَﻴَﺎﺗِﻜُﻢْ ﻋَﻠَﻰ
اﻟْﺒِﻐَﺎء إِنْ أَرَدْنَ ﺗَﺤَﺼﱡﻨـﺎً ﻟﱢﺘَﺒْﺘَﻐُﻮا ﻋَﺮَضَ اﳊَْﻴَـﺎةِ اﻟﺪﱡﻧْﻴَﺎ وَﻣَﻦ ﻳُﻜْﺮِﻫﻬﱡﻦﱠ ﻓَﺈِنﱠ
اﻟﻠﱠﻪَ ﻣِﻦ ﺑَﻌْﺪِ إِﻛْﺮَاﻫِﻬِﻦﱠ ﻏَﻔُﻮرٌ رﱠﺣِﻴﻢٌ )ﺳﻮرة اﻟﻨﻮر  ,آﻳﺔ (33

אשר אין ידו משגת להינשא ,ירחק מהפריצות עד אשר יעשירנו אלוהים
בברכה אשר ירעיף עליו .העבדים אשר בבעלותכם ,אם ירצו לפדות
עצמם ,כתבו להם את תנאי הפדות ,אם יודעים אתם כי הם ישרים.
העניקו להם מרכוש אלוהים אשר העניק לכם .אל תכפו על שפחותיכם
את הזנות ,אם ירצו לשמור על תומתן ,בבקשכם להפיק מהן רווח
בעולם הזה .כל הכופה עליהן ,הנה אלוהים ,אם כפו עליהן ,סולח
ורחום )סורת האור ,פסוק (33
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רלָא נכנסה אל חדר היועצת ,סגרה את הדלת וביקשה מן היועצת שתקשיב לה
היטב" .אני עומדת לספר לך סיפור שתתקשי להאמין בו ,סיפור אמתי מזעזע
ביותר .את חייבת לעזור לי ולאחיות שלי.
"אבינו נהרג במלחמה לפני כשלוש שנים .אחרי שנה אמנו התחתנה עם בחור
שצעיר ממנה בעשר שנים .הוא בחור נאה ,והתחתן אִתה בגלל הכסף שלה .כל
יום הוא חוזר הביתה שיכור .לפני כמה חודשים הוא לקח את כספה של אמי
וניסה לאנוס אותי .ברחתי והזהרתי גם את אחיותי ממנו .לאחרונה הוא החל
להביא הביתה בחורים .הם מהמרים ואני שומעת אותו אומר להם' :אם אפסיד
תבחרו לאיזה חדר אתם רוצים להיכנס .יש לאשתי בנות יפות ואתם תעשו אִתן
מה שאתם רוצים' .לשמחתי הוא ניצח במשחק אבל אני מאוד מפחדת".
"ומה עם אמך?" שאלה היועצת" .לאמי לא אכפת שום דבר .רק שיישאר
אִתה".
היועצת הזמינה את האם וסיפרה לה שבעלה רוצה למכור את הבנות שלה
לחבריו .האם הכחישה את הדבר וטענה שהילדה משקרת .היועצת הסבירה לאם
שבמקרים כאלה מוטלת עליה החובה לדווח לרשויות החוק" .הן בנותייך ועלייך
לשמור עליהן .ושאלוהים יסלח לך משום שלי קשה לעשות זאת" .ואז פתחה
היועצת את ספר הקוראן בסורת האור ,פסוק  ,33והקריאה לאם" :אל תכפו על
שפחותיכם את הזנות ,אם ירצו לשמור על תומתן ,בבקשכם להפיק מהן
רווח בעולם הזה .כל הכופה עליהן ,הנה אלוהים ,אם כפו עליהן ,סולח
ורחום"" .על שפחות אסור לכפות עבודת זנות" ,הדגישה היועצת" .על אחת
כמה וכמה על בנותייך!"
הסבר :האב החורג הוא ללא ספק אדם מושחת שהתחתן עם אישה כדי לנצל
אותה ואת בנותיה ,כלכלית ומינית .היינו מצפים מאם שתדאג לבנותיה ולא
תאפשר זאת .אבל האם חושבת כנראה רק על עצמה ומוכנה שהבחור יעשה ככל
העולה על רוחו ,רק שלא יעזוב אותה .דומה שהעובדה שהוא יכול להרוס את
חייהן של בנותיה לא מדאיגה אותה במיוחד .מעשים אלה דומים לרצח של נפש
משום שאם יאנוס אותן האב או יהפכן לזונות הרי ייתכן שהוא ירצח את כל
עתידן להתחתן ,להקים משפחה ולהיות אמהות .הן ירגישו חסרות ערך ולא
ראויות ואיש לא ירצה אותן .בנות כאלה מרגישות לעתים קרובות שהן נענשו
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בעונש שמגיע להן שעה שלאמתו של דבר כל מה שקרה כלל אינו באשמתן.
בטיפול הפסיכולוגי אנו מנסים לעזור להן להשתחרר מרגשות אלה ,שאינם
מוצדקים כלל ,ולהבין שהן היו קורבן של התעללות והאשמה נופלת על הצד
התוקף ולא עליהן .יפה נהגה היועצת כשהשתמשה בפסוק המתאים מן הקוראן
שמעביר מסר ברור כמה מעשים אלה הנם אסורים.
 .13מה נאמר לאדם הנוהג באלימות?

وَﻗَـﻮْمَ ﻧُﻮحٍ ﳌﱠﱠﺎ ﻛَـﺬﱠﺑُﻮا اﻟﺮﱡﺳُﻞَ أَﻏْـﺮَﻗْﻨَﺎﻫُﻢْ وَﺟَـﻌَﻠْﻨَﺎﻫُﻢْ ﻟِﻠﻨﱠﺎسِ آﻳَﺔً وَأَﻋْـﺘَـﺪْﻧَﺎ
ﻟِﻠﻈﱠﺎﳌِﲔَ ﻋَﺬَاﺑﺎً أَﻟِﻴﻤﺎً ) ﺳﻮرة اﻟﻔﺮﻗﺎن ,آﻳﺔ (37
ואת בני עמו של נח )השמדנו( ,כי הכחישו את אזהרות השליחים.
הטבענו אתם ועשינו אותם אות לאנשים ,והכינונו עונש כבד לבני
העוולה )סורת הפורקאן ,פסוק (37
חסן ,תלמיד כיתה ד' ,הוא ילד מחונן שנוהג בכולם בנימוס .כל בוקר הוא יוצא
מביתו בשעה שבע וחצי והולך אל בית–הספר .יום אחד נפגש בדרכו בחבורת
ילדים מכיתה ו' .הם שאלו אותו" :אתה התלמיד שכל המורים מדברים בשבחו?"
חסן השיב" :אני תלמיד טוב והמורים מרוצים ממני" .ואז החלה החבורה להציק
לו .הם דחפו אותו וסטרו לו על לחיו ,והזהירו אותו שאם ילשין עליהם יקבל
מכות הרבה יותר חזקות.
חסן הגיע אל בית–הספר כשהוא בוכה ופניו חבולות .כששאל אותו המחנך מי
הכה אותו השיב" :אף אחד" .המחנך התעקש אך חסן חזר על דבריו" :אף אחד".
המחנך סיפר על המקרה ליועצת ,וזו הזמינה את חסן לשיחה .היא שאלה אותו
מי הכה אותו וחסן סירב לגלות .לאחר שיחה ארוכה ,כשחש קצת יותר ביטחון,
הסכים לגלות לה בתנאי שלא תספר לאיש והוסיף שאם היא רוצה לעזור לו
שתעשה זאת בעקיפין כך שאיש לא ידע שהוא סיפר לה דבר.
היועצת פנתה אל הכיתה המתאימה והעבירה שם פעילות שכותרתה" ,מה
שאתה עושה זה מה שאתה מקבל" .בתחילת הפעילות כתבה על הלוח את פסוק
 37מסורת הפורקאן" :ואת בני עמו של נח )השמדנו( ,כי הכחישו את
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אזהרות השליחים .הטבענו אתם ועשינו אותם אות לאנשים ,והכינונו עונש
כבד לבני העוולה" .במהלך הפעילות הביאו התלמידים דוגמאות רבות של שכר
ועונש .עם תום הפעילות פנו שלושה תלמידים אל היועצת וביקשו לשוחח אִתה.
הם סיפרו לה שהם פגעו בחסן והם מתחרטים על מעשיהם .הם התחייבו שלא
לחזור עוד על מעשיהם .היועצת שאלה אותם אם הם יודעים איזה עונש צפוי
למי שינהג כך .הם הרכינו את ראשיהם והשיבו שהם יודעים שאלוהים לא אוהב
התנהגות כזאת .היועצת הזמינה את חסן כדי שיתנצלו בפניו .הם עשו כן ולאחר
מכן נערכה סולחה בכיתתו של חסן בהשתתפות כל בני כיתתו .עכשיו לא פחד
עוד חסן שכולם ידעו את מה שקרה.
הסבר :מקרים כאלה קורים לרוב בין כותלי בית–הספר ,בשכונה ובחייו של כל
ילד .איזה ילד לא ספג מכות מילדים גדולים וחזקים ממנו שאיימו עליו שאם
יספר יכו אותו שבעתיים? יפה נהג המחנך שלא ויתר ורצה לדעת את האמת ועל
כן הפנה את חסן אל היועצת .יפה נהגה היועצת שלא נחה עד שביררה את
האמת לאשורה .היה לה ברור שהיא חייבת להעניק לחסן תחושת ביטחון .ילד
שבא אל בית–הספר ללא תחושת ביטחון ומרגיש שהוא קורבן של אלימות
יתקשה להתרכז בלימודיו ויחשוש לספר את מה שקורה לו ,וכך נהפוך כולנו
לחברה שבה החזק והאלים שולט .זוהי חברה שלא ראוי לחיות בה לא כילדים
ולא כמבוגרים .ואולם הילדים האלה יהפכו במרוצת השנים למבוגרים ואם הם
גדלו בפחד הם יהיו גם מבוגרים מפוחדים שיחששו מתוקפנות וייכנעו לכל
סחטנות אלימה .דרכה העקיפה של היועצת צלחה בעיקר משום שהיא השתמשה
בפסוק חשוב מן הקוראן שלא מותיר מקום לספק באשר לעונש המצפה לנערים
אלימים אלה .הם נבהלו והודו ,והאלימות לא ניצחה כי אם הקוראן.
 .14מה נאמר לילד שמאיימים עליו לבל יאמר את האמת?

رَبﱢ ﻫَﺐْ ﻟِﻲ ﺣُﻜْﻤﺎً

وَأَﳊِْﻘْﻨِﻲ ﺑِﺎﻟﺼﱠﺎﳊِﲔَ ) ﺳﻮرة اﻟﺸﻌﺮاء  ,آﻳﺔ (83

ריבוני ,הענק לי חוכמת משפט וספחני אל הישרים )סורת המשוררים,
פסוק (83
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ביום שישי אין לימודים בבית–הספר והילדים נוהגים לשחק במגרש .כך היה
באותו יום שישי בשעות הערב .בזמן המשחק ירד יסף ,תלמיד כיתה ה' ,אל
חצר בית–הספר כדי לשתות מים מן הברז .להפתעתו ראה שלושה חמושים
רעולי פנים שפרצו את שער בית–הספר והוציאו מחשבים מתוך כיתת המחשבים.
הגנבים ראו את יסף ,תפסו אותו ואיימו עליו שאם יגיד מילה הם יהרגו אותו
ואת משפחתו" .אנחנו מכירים את משפחתך היטב" ,אמרו לו .אבל גם יסף זיהה
אותם .היו אלה שכנים שגרים לא הרחק מביתו .הוא חזר לביתו כשהוא מבוהל
עד עמקי נשמתו והלך לישון בלי לאכול ארוחת ערב .ביום שבת סירב יוסף
ללכת לבית–הספר .הוא אמר להוריו שאינו מרגיש טוב .המורים והתלמידים
שהגיעו אל בית–הספר ביום שבת מצאו אותו פרוץ וגילו שהמחשבים נגנבו.
מורתו של יסף התעניינה בשלומו ושאלה מדוע הוא נעדר .אבל איש מחבריו
לא ידע" .מחלתו" של יסף נמשכה כמה ימים .הוא סיפר על כאבי בטן וכאבי
ראש ותחושות של סחרחורת .לבסוף החליטה המורה לבקרו בביתו ולראות מה
קורה לו .כאשר שוחחה אתו הייתה לה תחושה שהוא מסתיר דבר מה .הוא לא
נראה לה חולה אלא מפוחד ומודאג .היא ביקשה שישאירו אותם לבד .הוריו של
יסף יצאו מן החדר .ואז הוציאה המורה את ספר הקוראן שלה והקריאה ליסף
מסורת המשוררים את פסוק " :83ריבוני ,הענק לי חוכמת משפט וספחני אל
הישרים"  .יסף לא הבין לגמרי את הפסוק וביקש ממורתו שתסביר לו אותו.
היא אמרה לו שבפסוק הזה אנו מבקשים מאלוהים שיעזור לנו להיות ישרים
ולשפוט משפט צדק .ואז חש יסף איך הוא מתמלא כוח ואומץ וסיפר למורתו
את פרטי האירוע .מכאן ואילך התגלגלו הדברים במהירות .המורה דיווחה
למשטרה ,וזו באה ועצרה את החשודים.
הסבר :ילדים רבים נקרעים בין פחדיהם ובין אמירת האמת .כך הוא הדבר
כשמאיימים על אדם כלשהו שלא יאמר את האמת .אנשים מבוגרים חוששים
במצבים אלה ,ומה נאמר ליסף ,תלמיד כיתה ה'? אם לא יאמר את האמת הוא
עתיד לשאת כל חייו את הסוד הנורא מתוך חשש ופחד .הוא גם ירגיש חלש
ו"שפוט" של החזקים ממנו .אם יאמר את האמת הרי הוא מסתכן ואולי גם מסכן
את משפחתו .מצבו של יסף אינו קל .והנה בא הקוראן ומלמד אותנו שוב ושוב
לדבוק באמת .האמת היחידה שהיא שם נרדף לאלוהים .אלוהים הוא האמת —
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מלמד אותנו הקוראן שוב ושוב .נכון ,תפקיד הגדולים לשמור על יסף ולהעניק
לו ביטחון .אין זה מעשה נבון מצדה של המורה לעודד את יסף לספר ולהניח לו
אחר כך לשאת בתוצאות .עליה ועל המשטרה לדאוג לשלומו ולשלום משפחתו.
שאם לא כן יחששו אנשים לומר את האמת וכולנו נחיה בפחד מוות .דומה
שהפסוק המתאים מן הקוראן הוא שהיטיב לשכנע את יסף לומר את האמת
יותר מכל נימוק אחר .לכן יפה נהגה המורה שהשתמשה בו כדי לעזור ליסף
במצוקתו ולהראות לו את הדרך הנכונה.
 .15מה נאמר לנער שרוצים להרחיקו מחבורה רעה של נערים?

وَإِذَا ﺳَـﻤِـﻌُـﻮا اﻟﻠﱠﻐْـﻮَ أَﻋْـﺮَﺿُـﻮا ﻋَﻨْﻪُ وَﻗَـﺎﻟُﻮا ﻟَﻨَﺎ أَﻋْـﻤَـﺎﻟُﻨَﺎ وَﻟَﻜُﻢْ أَﻋْـﻤَـﺎﻟُﻜُﻢْ
ﺳَﻠَﺎمٌ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﻻَ ﻧَﺒْﺘَﻐِﻲ اﳉَْﺎﻫِﻠِﲔَ ) ﺳﻮرة اﻟﻘﺼﺺ  ,آﻳﺔ (55

כשומעם לזות שפתיים יאטמו את אוזנם ויאמרו ,לנו מעשינו ולכם
מעשיכם .לכו לשלום .אין אנו מבקשים את חברתם של הנבערים
מדעת )סורת סיפור המעשה ,פסוק (55
עמר הוא בן למשפחה מרובת ילדים .אביו עובד במפעל במשמרות ארוכות
ומגיע הביתה מאוחר בלילה .אמו עקרת בית והיא מגדלת את עמר ואת ארבעת
אחיו ואחיותיו.
עמר היה תלמיד טוב בבית–הספר והשתלב יפה מבחינה חברתית .לאחרונה
מתחולל בו שינוי ,הוא נעדר לעתים תכופות מן הלימודים וכשהוא מגיע הוא
מרבה לאחר .בדרך כלל הוא מופיע לאחר השיעור הראשון .המנהל כבר הזהיר
אותו כמה פעמים בנוגע להיעדרויות ולאיחורים אבל עמר מגיב באדישות .בלבו
הוא צוחק ואומר" ,תזמין את הורי! נראה מי יענה לך .אמא עסוקה ,היא מגדלת
חמישה ילדים ,ואבא אינו בבית או שהוא ישן".
ואכן ,המחנך הזמין את הוריו של עמר אך איש מהם לא בא .ואז הוא החליט
לערוך ביקור בית .אמו של עמר סיפרה למחנך בביישנות שהיא כמעט לא רואה
את בנה משום שהוא לא בבית .הוא חוזר הביתה מאוחר ,כשהיא כבר ישנה.
המחנך נבהל ושאל את האם אם היא יודעת מיהם חבריו של בנה והיכן הם
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נפגשים .הוא סיפר לאם על היעדרויותיו של עמר ועל השינוי שהתחולל בו
ושיתף אותה במחשבתו שעליהם לעקוב אחריו כדי לדעת עם מי הוא מתרועע
ומה הוא עושה.
התברר שעמר הצטרף לקבוצת חברים שנפגשים בביתו של אחד מהם באופן
סדיר ומעשנים שם נרגילה .על כן הוא שב הביתה עייף ולא בא אל בית–הספר.
ביום שעמר לא מצטרף אל החברים הם באים ומשכנעים אותו שיבוא אִתם
והוא נענה להם.
המחנך החליט שעליו להציל את עמר ולהחזירו למוטב .הוא הזמין אותו
לשיחה .בתחילת השיחה פתח את ספר הקוראן בסורת סיפור המעשה ,פסוק ,55
והראה לעמר את הכתוב" :כשומעם לזות שפתיים יאטמו את אוזנם ויאמרו,
לנו מעשינו ולכם מעשיכם .לכו לשלום .אין אנו מבקשים את חברתם של
הנבערים מדעת"" .הפסוק הזה נכתב במיוחד בשבילך" ,הסביר לו המחנך
ועמר הסכים .עמר עבר באצבעו שוב ושוב על הפסוק ודמעות החלו לזלוג
מעיניו.
למחרת הגיע עמר אל בית–הספר בזמן .כששאל אותו המחנך איך הצליח
להתנתק מן החבורה השיב לו עמר שכשהם באו לקרוא לו הוא יצא אליהם
וספר הקוראן בידו ,וביקש גם מחבריו לבוא למחרת אל בית–הספר בזמן ולחזור
למוטב.
הסבר :עמר ,כילדים רבים אחרים ,הוא ילד טוב שהוריו עובדים קשה ואין
להם זמן אליו .הוא זקוק להדרכה ואין מי שיספק לו אותה .יפה נהג המחנך שלא
ויתר על עמר .כשראה שהוא אינו בא אל בית–הספר הטריח את עצמו והלך אל
ביתו .הוא ניסה לרדת לשורש העניין ולא ויתר עד שגילה את הסיבה להיעדרויותיו
מבית–הספר .ואז בחר המחנך פסוק יפה מן הקוראן העוזר לאדם להתנתק
מחבורה של אנשים שליליים .פסוק זה נתן לעמר כוחות להתרחק מהם .והרי
אנו יודעים כמה קשה לנערים להתרחק מחבורות שליליות כאלה .רק הקוראן
בעוצמתו יכול לעשות זאת .לא נותר לנו אלא לקוות שעמר עזר גם לחבריו
לחזור למוטב בעזרת אותו פסוק חשוב מן הקוראן.
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 .16מה נאמר לנער שעושה "אבו עלי"?

وَﻻَ ﺗُﺼَ ـﻌﱢـﺮْ ﺧَ ـﺪﱠكَ ﻟِﻠﻨﱠﺎسِ وَﻻَ ﺗَﻤْﺶِ ﻓِﻲ اﻷَْرْضِ ﻣَ ـﺮَﺣـﺎً إِنﱠ اﻟـﻠﱠﻪَ ﻻَ ﻳُﺤِﺐﱡ
ﻛُﻞﱠ ﻣُﺨْﺘَﺎلٍ ﻓَﺨُﻮرٍ * وَاﻗْﺼِﺪْ ﻓِﻲ ﻣَﺸْﻴِﻚَ وَاﻏْﻀُﺾْ ﻣِﻦ ﺻَﻮْﺗِﻚَ إِنﱠ أَﻧﻜَﺮَ
اﻷَْﺻْﻮَاتِ ﻟَﺼَﻮْتُ اﳊَْﻤِﻴﺮِ ) ﺳﻮرة ﻟﻘﻤﺎن  ,آﻳﺔ (19-18

אל תבוז לבריות ואל תעלוץ בחוצות .אלוהים אינו אוהב את היהירים
והרברבנים .היה מתון בהליכותיך והנמך את קולך .נעירת החמור היא
המגונה שבקולות )סורת לוקמאן ,פסוקים (19-18
צעקות בקעו מכיתה ט' בבוקר יום חמישי .המנהל והיועץ ,ששמעו את הקולות,
נכנסו לכיתה .הם מצאו את המורה רב עם יסף ,שיצא לו שם של תלמיד
בעייתי .המורה ביקש מן המנהל להוציא את יסף מן הכיתה משום שהוא מפריע
למהלך השיעור .הוא כבר ביקש ממנו כמה פעמים לצאת אבל יסף מסרב .ואכן,
יסף הוצא מן הכיתה.
עם תום השיעור הזמין היועץ את יסף ואת המורה אליו לשיחה .המורה
סיפר ליועץ שיסף עושה "אבו עלי" בכיתה ומתנהג כראש מאפיה" .כשאני
מבקש ממנו לשבת בשקט הוא מתחיל לצעוק עלי ולומר לי שלא אתערב
במעשיו" .המורה גם סיפר שיסף סיגל לעצמו סגנון הליכה שמושך הרבה
תשומת לב — סגנון של עבריין.
יסף השיב שזהו אופי הליכתו והוא לא רוצה לשנותה .וזהו קולו הטבעי
והוא לא צורח .היועץ הסביר ליסף שיש פסוק בקוראן שבו מבקש אלוהים
מבני האדם לנהוג בצניעות ולדבר בנימוס ולא בקול רם מדי .אלוהים אינו אוהב
את הקול הרם ולא את הצעקות ,הסביר היועץ ליסף .ואתה ,בהיותך תלמיד
בית–ספר ,חייב לנהוג בנימוס בתלמידים ובמורים .ואז פתח היועץ את ספר
הקוראן בסורת לוקמאן ,פסוקים  ,19-18וביקש מיסף להקריא להם את הכתוב:
"אל תבוז לבריות ואל תעלוץ בחוצות .אלוהים אינו אוהב את היהירים
והרברבנים .היה מתון בהליכותיך והנמך את קולך .נעירת החמור היא המגונה
שבקולות" .הפעם דומה היה שיסף השתכנע שעליו לשנות את התנהגותו.
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הסבר :אכן ,אין כקוראן לחינוך הילד .נערים רבים מסתובבים בבית–הספר
כעבריינים .מדברים בקול רם כדי שכולם ישמעו אותם ,מתהלכים כאילו בית–הספר
שייך להם והצניעות מהם והלאה .כך הם מטילים את חִתתם על כל הילדים .גם
אילו ניסו המורה והיועץ להסביר ליסף שוב ושוב מדוע אסור לו להתהלך כך
ולדבר כך לא היה יסף מבין את דבריהם או שהיה מסרב להבין .והרי המורה
והיועץ והמנהל ודאי כבר ניסו בעבר לדבר עם יסף פעמים רבות ולהחזירו
למוטב אך לשווא .והנה בא הקוראן ואומר ליסף במפורש שאסור לו להתנהג
כך — לנסות ולמשוך תשומת לב באמצעות תוקפנותו .על כן ,יפה נהגה היועצת
שמצאה את הפסוק המתאים בקוראן שמתאר את התנהגותו של יסף ומבהיר מה
חושב עליה הקוראן והציגה אותו לפניו.
 .17מה נאמר לבן משפחה שעבר עברה ומבקש מאתנו שנחפה עליו?

وَﻻَ ﺗَﺰِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُﺧْ ـﺮَى وَإِن ﺗَﺪْعُ ﻣُ ـﺜْـﻘَـﻠَﺔٌ إِﻟَﻰ ﺣِ ـﻤْﻠِﻬَــﺎ ﻻَ ﻳُﺤْـﻤَـﻞْ ﻣِﻨْﻪُ
ﺷَﻲْءٌ وَﻟَـﻮْ ﻛَــﺎنَ ذَا ﻗُـ ـﺮْﺑَﻰ إِﻧﱠﻤَ ــﺎ ﺗُﻨـﺬِرُ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﻳَـﺨْ ـﺸَـ ـﻮْنَ رَﺑﱠﻬُﻢ ﺑِـﺎﻟﻐَـ ـﻴْﺐِ
ﺼﻠَﺎةَ وَﻣَﻦ ﺗَﺰَﻛﱠﻰ ﻓَ ـﺈِﻧﱠﻤَـﺎ ﻳَﺘَ ـﺰَﻛﱠﻰ ﻟِﻨَﻔْـﺴِ ـﻪِ وَإِﻟَﻰ اﻟﻠﱠﻪِ اﳌَْﺼِ ـﻴـﺮُ
وَأَﻗَـﺎﻣُــﻮا اﻟ ﱠ
) ﺳﻮرة ﻓﺎﻃﺮ ,آﻳﺔ (18

נפש עמוסה לא תעמוס את משא זולתה ,ואם תבקש הנפש הנושאת
בנטל העוון כי אחרים יישאוהו תחתיה ,לא יישאו ולו שמץ ממנו,
ולו גם יהיו הם קרובי משפחה )סורת היוצר ,פסוק (18
מרים בת השבע–עשרה הכירה בחור לפני כחודש ,ומאז הוא תמיד מחכה לה
בשער בית–הספר .הקשר ביניהם החל בשיחה בדרך חזרה מבית–הספר לביתם
ומרים מעולם לא הביעה התנגדות .היא משוחחת אתו ארוכות בטלפון הנייד
והוא מעסיק רבות את מחשבותיה ,וכשאמה קוראת לה שתעזור לה בעבודות
הבית היא משיבה שהיא מכינה שיעורים.
אמה של מרים האמינה לבתה וריחמה עליה על שהיא טורחת כל כך קשה על
לימודיה .היא התפללה בעבור בתה שתצליח.
הקשר בין מרים לבחור הלך והתהדק .מרים האמינה לבחור באומרו שהוא
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אוהב אותה והלימודים הלכו והתרחקו ממנה .לדעתה ,היא הייתה עסוקה בעניינים
"חשובים יותר".
הבחור ביקש להיפגש עם מרים .תחילה היא פחדה שיראו אותם ,אך לבסוף
נעתרה לבקשותיו ונפגשה אתו .מרים החלה לאחר לשוב הביתה ,הייתה מסתלקת
מבית–הספר בטענה שיש לה כאבי בטן כדי לפגוש את הבחור אבל חברותיה
ראו וידעו הכל.
בסוף השנה ,כשראתה אמה של מרים את תעודתה ,היא נבהלה .היא לא
הבינה איך הבת שלה ,שלמדה והשקיעה כל כך הרבה ,מקבלת תעודה כל כך
גרועה ,מלווה בהערות שהיא אינה לומדת ואינה משקיעה .אמה של מרים
שאלה ,חקרה ,שוחחה עם המורה ועם החברות של בתה והבינה הכול .היא
קראה למרים ונזפה בה קשות על מעלליה וקבלה על כך שהיא ,האם ,נתנה בה
אמון ומרים הפרה אותו .מרים התחננה לפני אמה שלא תספר למורה את האמת
ותתרץ את התדרדרותה בלימודים בכך שהיו לה בעיות רפואיות במשך השנה.
אז הוציאה האם את ספר הקוראן והקריאה לה את פסוק  18מסורת היוצר:
"נפש עמוסה לא תעמוס את משא זולתה ,ואם תבקש הנפש הנושאת בנטל
העוון כי אחרים יישאוהו תחתיה ,לא יישאו ולו שמץ ממנו ,ולו גם יהיו הם
קרובי משפחה".
הסבר :העיקרון החשוב בקוראן שמודגש שוב בפסוק הזה הוא שגם בקרב בני
משפחה כל אחד אחראי למעשיו .אם אחד מבני המשפחה עובר עברה לא צריך
בן משפחה אחר לשתף אתו פעולה ולא לתמוך בו .ילד לאב עבריין לא צריך
לשתף פעולה עם אביו ואישה לבעל מתעלל לא צריכה לשתוק .אמירה חשובה
זו של הקוראן האומרת שהנאמנות לאמת ולאלוהים גדולה מן הנאמנות למשפחה
היא חשובה ביותר ועשויה לעזור ולפתור בעיות רבות בתוך המשפחה .אב
שניצל מינית את בתו ,חובת משפחתו לאמת ולאלוהים גדולה מחובתם אליו ועל
כן הם מצוים לספר זאת .כך הוא הדבר בנוגע לאם או אב שמתעללים בילדיהם,
אח שמתעלל באחיו או באחותו ועוד .כולם חייבים את נאמנותם לאלוהי האמת.
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 .18מה יאמר נער לחבריו שבחרו בדרך הרעה והוא רוצה להציל אותם?
وَﻳَﺎ ﻗَـﻮْمِ ﻣَﺎ ﻟِﻲ أَدْﻋُـﻮﻛُﻢْ إِﻟَﻰ اﻟﻨﱠﺠَـﺎةِ وَﺗَﺪْﻋُـﻮﻧَﻨِﻲ إِﻟَﻰ اﻟﻨﱠﺎرِ ) ﺳﻮرة ﻏـﺎﻓﺮ  ,آﻳﺔ
(41

בני עמי ,מדוע זה קורא אני לכם לבוא אל הישועה ,ואילו אתם
קוראים לי לבוא אל האש? )סורת הסולח ,פסוק (41
מוסא השתייך לקבוצת נערים שנהגו לגנוב ,להשתכר ולעשן חשיש .לא היה
אכפת להם מאף אחד .יום אחד הכתה במוסא ההבנה שזאת לא הדרך ואם
ימשיכו הוא וחבריו במעלליהם יהיה סופם רע ומר .הוא החל לחזור בתשובה
וניסה לשכנע גם את חבריו ,שאותם אהב מאוד ,לעבור את התהליך אתו יחד.
חבריו ניסו לשכנע אותו שישוב אליהם והוא השיב שהם גורמים לעצמם נזק
גופני ,נפשי וחברתי גם יחד .חבריו אמרו לו שהוא מדבר שטויות ושהם נהנים
מאוד מהשתייה ,הכסף ובעיקר הבחורות .ושוב אמר להם מוסא שאמנם עכשיו
טוב להם אבל מה יהיה בעוד כמה שנים?! הם לעגו לו על דבריו וניסו לשכנע
אותו לחיות את הרגע ,כמוהם .מוסא אמר להם שהוא ילך לגן–עדן ואותם
אלוהים יעניש בגיהינום .אבל חבריו השיבו שוודאי יהיה להם כיף בגיהינום .ואז
אמר להם מוסא" :בני עמי ,מדוע זה קורא אני לכם לבוא אל הישועה ,ואילו
אתם קוראים לי לבוא אל האש?" הפעם השתתקו חבריו.
הסבר :מדוע השתתקו חבריו של מוסא? אולי משום שנפלה עליהם יראתו של
הקוראן .יפה נהג מוסא כשבחר את הפסוק הקוראני המתאר במדויק את מה
שקרה בינו ובין חבריו .הוא מנסה לעזור להם ואילו הם מנסים למשוך אותו אל
האבדון .דומה שהפסוק הזה מתאים לשימוש במיוחד למקרה שמישהו רוצה
להיחלץ מהשתייכותו לחבורת פושעים .לא צריך להרבות במילים כדי להבין
כמה קשה להיחלץ מחבורה של עבריינים שאותם האדם באמת אוהב כחברים.
קשה לא פחות לשכנע אנשים לוותר על הנאות הרגע לטובת חיים צנועים
והגונים ששכרם בעתיד ולא בהווה .אחד המבחנים הפסיכולוגיים הידועים המעידים
על בגרות נפשית הוא כששואלים ילד אם הוא מעדיף סוכרייה אחת עכשיו או
שתיים אחר כך .ילדים קטנים מעדיפים אחת עכשיו ואילו ילדים גדולים יותר
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יכולים להתאפק ומעדיפים תגמול גדול יותר )שתי סוכריות( אחר כך .בני
חבורתו של מוסא מעדיפים את התגמול המידי ואילו מוסא מוכן לחכות לשכרו.
 .19כיצד נעודד אנשים להתרחק מכל אלימות?

وَﻻَ ﺗُﻄِﻊْ ﻛُﻞﱠ ﺣَﻠﱠﺎفٍ ﻣﱠـﻬِﲔٍ * ﻫَﻤﱠـﺎزٍ ﻣﱠـﺸﱠـﺎء ﺑِﻨَﻤِـﻴﻢٍ * ﻣَﻨﱠﺎعٍ ﻟﱢﻠْﺨَـﻴْـﺮِ ﻣُـﻌْـﺘَـﺪٍ
أَﺛِﻴﻢٍ * ﻋُﺘُﻞﱟ ﺑَﻌْﺪَ ذَﻟِﻚَ زَﻧِﻴﻢٍ

* أَن ﻛَﺎنَ ذَا ﻣَﺎلٍ وَﺑَﻨِﲔ )ﺳﻮرة اﻟﻘﻠﻢ ,آﻳﺔ (14-10

אל תישמע לכל מפזר הבטחות נקלה ,מלעיז הולך רכיל ,מונע טובה
ושולח יד ופושע ,ועל כל זאת ,בריון ומסתפח) .אל תישמע לו גם
אם( הון לו ובנים )סורת הקולמוס ,פסוקים (14-10
אחמד הוא תלמיד כיתה ו' בבית–ספר "השלום" .ילד צנוע אשר לא חוסך מזמנו
כדי לעזור לחבריו ,במיוחד לחלשים שבהם .באחד הימים הכו אותו ילדים מן
הכיתה המקבילה" .למה המורים שלנו תמיד אומרים לנו 'למה אתם לא כמו
אחמד?!'" צעקו כשתקפו אותו .למחרת הגיע אחמד לכיתה בפנים נפוחות.
המחנך שאל אותו מה קרה לו .אחמד השיב" ,כלום ,רק נפלתי במדרגות".
המחנך לא הוסיף לשאול ולחקור.
לאחר כחודש הגיעה תקופת המבחנים .למרבה הפלא קיבל אחמד ציונים
נמוכים עד בינוניים.
המחנך החליט להזמין את הוריו של אחמד לשיחה ולברר מדוע התדרדר
אחמד בלימודיו .תחילה סירב אחמד לספר למחנך על חבורת הילדים שהכתה
אותו .רק לאחר לחץ של הוריו ,שידעו על המקרה ,הסכים לספר למחנך .המחנך
עירב את מחנכת הכיתה המקבילה ויחד הם החליטו למצוא פתרון חינוכי לבעיה.
הם הסכימו ביניהם שהרחקת התלמידים מבית–הספר והעברתם לבית–ספר אחר
רק תייצא את אלימותם לבית–הספר האחר וזה לא פתרון .הם פנו אל היועצת
וביקשו שתעזור להם לגבש פתרון לבעיית האלימות .זו פתחה את ספר הקוראן
המונח על שולחנה דרך קבע בסורת הקולמוס והקריאה להם את פסוקים
" :14-10אל תישמע לכל ] [...מונע טובה ושולח יד ופושע ,ועל כל זאת,
בריון ומסתפח) .אל תישמע לו גם אם( הון לו ובנים"" .אני חושבת שאתם
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יכולים לכנס את התלמידים לפעילות סביב נושא מניעת האלימות והכבוד
לאחר" ,המשיכה היועצת" .בבסיס הפעילות יעמוד הפסוק הזה שבו ממליץ לנו
הקוראן להתרחק מכל אלימות גם אם האדם האלים נראה לנו בעל כוח ויכולת".
ואכן ,עם תום הפעילות הבין–כיתתית ניגשו התלמידים האלימים אל אחמד
וביקשו את סליחתו .והוא סלח להם מבלי לחשוב פעמיים.
הסבר :התלמידים המכים כנראה קינאו באחמד .עד כדי כך חזקה והרסנית יכולה
להיות הקנאה .אין פלא שהדבר השפיע עליו השפעה עמוקה והוא התקשה
ללמוד ולתפקד .ייתכן שהיה מדוכדך עקב החוויה הטראומתית שעבר .יפה נהג
המחנך שזיהה את הבעיה ולא ויתר והזמין את ההורים לברר מה קורה כאן .טוב
היו עושים ההורים אילו פנו מיד אל המחנך ,משום שילדם היה קורבן לאלימות
ואין להקל ראש בדבר .יפה נהגה היועצת שמצאה למורים את הפסוק המתאים
בקוראן המצווה עלינו להתרחק מאלימות ויפה השתמשו בו המורים בפעילות.
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היחס לאחר
 .1כיצד יש לנהוג ביתום ובחלש?

وَآﺗُﻮاْ اﻟْـﻴَ ـﺘَ ــﺎﻣَﻰ أَﻣْـ ـﻮَاﻟَﻬُﻢْ وَﻻَ ﺗَﺘَـ ـﺒَ ـﺪﱠﻟُـﻮاْ اﳋَْ ـﺒِ ــﻴﺚَ ﺑِﺎﻟـﻄﱠﻴﱢﺐِ وَﻻَ ﺗَﺄْﻛُـﻠُﻮاْ
أَﻣْﻮَاﻟَﻬُﻢْ إِﻟَﻰ أَﻣْﻮَاﻟِﻜُﻢْ إِﻧﱠﻪُ ﻛَﺎنَ ﺣُﻮﺑًﺎ ﻛَﺒِﻴﺮًا ) ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ،آﻳﺔ (2

תנו ליתומים את רכושם ,ואל תמירו את הטוב ברע ,ואל תאכלו את
רכושם עם רכושכם ,כי פשע חמור הוא )סורת הנשים ,פסוק (2
רנין ,תלמידת כיתה ז' ,היא יתומה שגרה אצל דודהּ .ילדה שקטה וביישנית
שכמעט אינה מדברת אלא אם כן פונים אליה .לאחרונה אינה באה אל בית–הספר
באופן סדיר .כשהיא כבר מגיעה לכיתה היא מבקשת מן המחנכת ללכת הביתה
לאחר שיעור אחד או שניים .המחנכת שאלה אותה כמה פעמים מה קורה אִתה
והיא שתקה .בפעם האחרונה שפנתה אליה המחנכת פרצה רנין בבכי ,נרעדה
והשתתקה .אחר כך סיפרה לה בקול צרוד שבנות כיתתה לועגות לה ומחביאות
את החפצים שלה ,פעם את התיק ופעם את הספר .בשבוע שעבר זרקו את אחד
הספרים שלה מן החלון וכשירדה לקחת אותו הוא כבר לא היה .מישהו לקח
אותו .כך מספרת רנין למחנכת כשהיא נחנקת מבכי ,עוצרת את דיבורה ,נושמת
וממשיכה" ...הם גונבים לי כי אני יתומה ואין מי שיגן עלי."...
המחנכת החליטה לטפל בעניין .היא פתחה את שיעור החינוך הבא בפסוק 2
מסורת הנשים" :תנו ליתומים את רכושם ,ואל תמירו את הטוב ברע ,ואל
תאכלו את רכושם עם רכושכם ,כי פשע חמור הוא" .היא שאלה את התלמידים
למה מתכוון הפסוק .משם עברה ללא חשש לספר על מצוקתה וסבלה של רנין.
היא ידעה שאינה צריכה להסתיר את הדברים משום שכל תלמידי הכיתה
שותפים למעשים .היא לא חיפשה אשמים ,אלא רצתה שהמצב בכיתה ישתנה מן
היסוד ורנין תוכל להרגיש שטוב לה בכיתה עם כל התלמידים .היא הרגיעה את
התלמידים והבטיחה שלא תחקור מי עשה מה אבל הבהירה להם שהיא מתביישת
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בהתנהגותם .ואכן ,עם תום השיעור ניגשו כמה בנות אל רנין ואמרו לה שהן
רוצות להיות חברות שלה.
הסבר :ילדים כידוע יכולים להיות אכזריים מאוד .במקרים כאלה דרושה התערבות
של מבוגר .טוב עשתה המחנכת שלא חיפשה אשמים .ילדים רבים השתתפו
בהתעללות ברנין ועונשים בשלב הזה לא היו עוזרים .דווקא סליחה ופתיחת דף
חדש תועיל יותר .בכיתות רבות ישנם ילדים שמשמשים שעיר לעזאזל של כל
תלמידי הכיתה וכולם מתעללים בהם .הנזק הנפשי הנגרם לילדים האלה גדול
מאוד .לעתים מדובר בילדים שגם בביתם שלהם מתעללים בהם והם מזמינים
בכל מיני דרכים עקיפות את תלמידי הכיתה לפגוע בהם משום שזה מה שהם
מכירים מביתם .גם הילדים המתעללים הפורקים את תסכוליהם על חברם
זקוקים שיציבו להם גבולות ברורים ,מה מותר ומה אסור ,ויכוונו אותם .גם הם
עדיין רק ילדים .כך שתפקידו החשוב של המורה הוא למנוע את המצב הזה
ופסוקי הקוראן הקוראים לכבוד הדדי יכולים להיות כלי יעיל למימוש מטרה זו.
 .2כיצד יש להתייחס לכל אדם?

وَاﻋْـﺒُـﺪُواْ اﻟﻠّﻪَ وَﻻَ ﺗُﺸْـﺮِﻛُـﻮاْ ﺑِﻪِ ﺷَـﻴْـﺌًـﺎ وَﺑِﺎﻟْﻮَاﻟِﺪَﻳْﻦِ إِﺣْـﺴَـﺎﻧًﺎ وَﺑِﺬِي اﻟْﻘُـﺮْﺑَﻰ
وَاﻟْﻴَ ـﺘَــﺎﻣَـﻰ وَاﳌَْﺴَــﺎﻛِﲔِ وَاﳉَْــﺎرِ ذِي اﻟْـﻘُ ـﺮْﺑَﻰ وَاﳉَْــﺎرِ اﳉُْﻨُﺐِ وَاﻟـﺼﱠــﺎﺣِﺐِ
ﺑِﺎﳉَﻨﺐِ وَاﺑْـﻦِ اﻟﺴﱠـﺒِــﻴﻞِ وَﻣَـﺎ ﻣَـﻠَﻜَﺖْ أَﻳْﻤَــﺎﻧُﻜُﻢْ إِنﱠ اﻟﻠّﻪَ ﻻَ ﻳُﺤِﺐﱡ ﻣَـﻦ ﻛَـﺎنَ
ﻣُﺨْﺘَﺎﻻً ﻓَﺨُﻮرًا ) ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ،آﻳﺔ (36

עבדו את אלוהים ואל תצרפו לו כל שותף ,וגמלו חסד עם אביכם ועם
אמכם ועם קרובי משפחתכם ועם היתומים והנזקקים ועם השכן קרוב
המשפחה ועם השכן הזר ועם הרע אשר לצדכם ועם ההלך בדרכים
ועם העבדים אשר בבעלותכם .אלוהים איננו אוהב את היהיר והרברבן
)סורת הנשים ,פסוק (36

סאמר ,תלמיד כיתה ח' ,מכּר היטב בבית–הספר .הוא מרבה לריב עם התלמידים
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ואחר הצהריים הוא ממשיך במריבות עם הילדים בשכונה .הוא אינו נותן למורה
להשלים שיעור ,מכה את שכנו לשולחן ,קם ויוצא מן הכיתה .כותב על קירות
בית–הספר ועל השולחנות ,מחבל ברכוש בית–הספר ומשאיר בכוונה את ברז
המים פתוח .אתמול הוא רץ אחרי תלמיד וניסה לשפוך עליו קוקה קולה ,אחר
כך שם את פח האשפה באמצע הדרך כך שהמורים לא יוכלו לעבור במכוניות
שלהם .המחנכת והמנהלת הזמינו את הוריו לשיחה .רק האם הגיעה וסיפרה שגם
היא כבר חסרת אונים משום שהוא מקלל אותה ולא שומע בקולה כלל .כשאביו
בא הביתה ושומע על התנהגותו של סאמר הוא מכה אותו באכזריות .אבל
למחרת חוזר סאמר למעשיו כאילו לא קיבל כל עונש.
המנהלת החליטה להזמין את כל המשפחה ובכלל זה סאמר לשיחה בחדרה.
כשנכנסו בני המשפחה היא ביקשה מהם לשבת ושמה לב שסאמר הרחיק את
הכיסא שלו מכולם .היא ביקשה ממנו להתקרב" .אני רוצה להקריא לכם פסוק
חשוב מהקוראן" ,פתחה את דבריה" .הפסוק הזה מכוון לכולנו ,גם אלי וגם אל
המחנכת וגם אל סאמר וגם אל ההורים של סאמר" .היא פתחה בסורת הנשים,
פסוק  ,36והקריאה" :גמלו חסד עם אביכם ועם אמכם ועם קרובי משפחתכם
ועם היתומים והנזקקים ועם השכן קרוב המשפחה ועם השכן הזר ועם הרע
אשר לצדכם ועם ההלך בדרכים" ."...האם כולנו מקיימים את הפסוק הזה?"
שאלה" .אני הזמנתי אתכם לכאן .האם הרגשתם שאני מכבדת אתכם?" ההורים
ואפילו סאמר הנהנו בראשם" .סאמר ,האם אתה מקיים את הפסוק הזה?" סאמר
שתק במבוכה" .לא ,אני יודע שאני לא מקיים אותו" ,אמר .ואז הוסיף גם אביו
של סאמר" ,לומר את האמת ,גם אני לא תמיד מקיים את הפסוק משום שאני
מכה את סאמר לעתים קרובות"" .יותר אין מה לומר" ,אמרה המנהלת" .מהיום
כולנו ,כל הנמצאים כאן בחדר ,מתחייבים זה בפני זה לקיים את הפסוק ולנהוג
יפה לא רק זה בזה אלא אפילו במי שאיננו מכירים .ואם יש בעיה ומשהו מציק
למישהו תמיד אפשר לדבר על כך ולא לפגוע ולא להכות".
הסבר :לא אחת פונים מורים אובדי עצות אל המנהל או אל היועץ משום
שבכיתתם יש תלמיד שהורס את כל השיעור ואי–אפשר להשתלט עליו .הכול
הם כבר ניסו ,שיחות עם ההורים ,עונשים ,ושום דבר לא עוזר .במקרים קשים
אלו עשוי לעזור הקוראן ,משום הכבוד הרב שרוחשים כולם לספר הקדוש.
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הפסוק הזה משקף את רוחו של הקוראן ,המצווה עלינו לנהוג כבוד לא רק בבני
משפחתנו כי אם גם בזר או בהלך בדרכים שאיננו מכירים .אפשר לעזור
לתלמידים שמתנהגים באופן הדומה לסאמר גם במסגרת שיעורי דת בבית–הספר.
שיעורים אלה יכולים להכניס סדר בחיי אותם ילדים בעלי הפרעות התנהגותיות
קשות ולתת להם תחושה של סיפוק והצלחה.
 .3האם מותר להתעלם מברכת שלום?

وَإِذَا ﺣُـﻴﱢـﻴْـﺘُﻢ ﺑِﺘَـﺤِﻴﱠـﺔٍ ﻓَـﺤَـﻴﱡـﻮاْ ﺑِﺄَﺣْـﺴَﻦَ ﻣِﻨْﻬَـﺎ أَوْ رُدﱡوﻫَﺎ إِنﱠ اﻟﻠّﻪَ ﻛَـﺎنَ ﻋَﻠَﻰ
ﻛُﻞﱢ ﺷَﻲْءٍ ﺣَﺴِﻴﺒًﺎ ) ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ،آﻳﺔ (86

ובעת שיברכוכם ,ברכו בברכה נאה ממנה או השיבו בשכמותה .אלוהים
מביא כל דבר בחשבון )סורת הנשים ,פסוק (86
בשל העיצומים שנקט ארגון המורים העל–יסודיים ביטלו מורי בית–הספר את
מסיבת הסיום של תלמידי כיתה ט' .המחנך הסביר לתלמידים את המצב והוסיף
שזו החלטה שנוגעת לכל בתי–הספר ולא רק להם באופן אישי .התלמידים לא
התרצו והחליטו להעניש את המורה .כשנכנס לכיתה בשיעור הבא ואמר" ,שלום
תלמידים" ,לא השיבו התלמידים דבר משום שכעסו על ביטול המסיבה .המחנך
לא היסס ואמר" ,ובעת שיברכוכם ,ברכו בברכה נאה ממנה או השיבו בשכמותה.
אלוהים מביא כל דבר בחשבון"" .עכשיו אומר לכם שוב שלום ונראה מה
תעשו" .הפעם ענו כל תלמידי הכיתה פה אחד" ,שלום המורה".
הסבר :ברכת שלום היא אקט של כבוד הדדי שיש לטפח .קשה לתאר יחסים
ללא ברכת שלום .כך שלמילה הזאת משמעות עמוקה ביחסים בין אנשים .אין
פלא שהתלמידים בחרו להעניש את המורה בדרך זו .במקרה אחר תלמיד שקיבל
בבחינה ציון שאינו לרוחו הפסיק לברך את המורה לשלום" ,עשה אתו ברוגז".
ישנה מורה שמקפידה לשמור על קשרים יפים עם תלמידיה .היא נוהגת לא רק
לברך אותם לשלום בתחילת השיעור אלא גם מייחדת את הדקות הראשונות של
השיעור לשמוע קצת מה שלום התלמידים ואם יש בעיות מיוחדות .הקוראן
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מדגיש את הצורך להיות נדיב ולתת תמיד לא פחות ממה שקיבלת .כך שאם
מישהו מברך אותך לשלום ,אומר הקוראן ,אל תשיב בפחות מכך משום שהתנהגות
זו עשויה לפגוע.
 .4האם רצוי שילד יימנע ממעשים אסורים מתוך פחד או מתוך אהבה
להוריו ולאלוהים?

وَاﻛْﺘُﺐْ ﻟَﻨَﺎ ﻓِﻲ ﻫَـﺬِهِ اﻟﺪﱡﻧْﻴَﺎ ﺣَـﺴَﻨَﺔً وَﻓِﻲ اﻵﺧِﺮَةِ إِﻧﱠﺎ ﻫُﺪْﻧَـﺎ إِﻟَﻴْﻚَ ﻗَﺎلَ ﻋَﺬَاﺑِﻲ
أُﺻِـﻴﺐُ ﺑِـﻪِ ﻣَﻦْ أَﺷَـﺎء وَرَﺣْـﻤَ ـﺘِﻲ وَﺳِـﻌَﺖْ ﻛُﻞﱠ ﺷَـﻲْءٍ ﻓَـﺴَـﺄَﻛْ ـﺘُـﺒُـﻬَــﺎ ﻟِﻠﱠﺬِﻳﻦَ
ﻳَﺘﱠ ـﻘُـﻮنَ وَﻳُـﺆْﺗُﻮنَ اﻟﺰﱠﻛَـﺎةَ وَاﻟﱠﺬِﻳـﻦَ ﻫُﻢ ﺑِﺂﻳَﺎﺗِﻨَﺎ ﻳُـﺆْﻣِﻨُﻮنَ ) ﺳـﻮرة اﻻﻋـﺮاف ,آﻳﺔ
(156

וכתוב טובה לזכותנו בעולם הזה ובעולם הבא ,כי חזרנו בתשובה אליך.
אמר ,עונשי אכה בו את אשר אחפוץ ורחמי חובקים כל דבר .אכתוב
אותם לזכות היראים ונותני הזכאת והמאמינים באותותינו )סורת ממרום
החומה ,פסוק (156

ראמי ,תלמיד כיתה ה' ,ביקש מאביו כסף כדי לקנות מכונית צעצוע ,מכונית
מרוץ .אביו הסביר לו שכעת אין לו כסף והצעצוע אינו חיוני כל כך .ראמי לא
קיבל את תשובתו של אביו .בלילה התגנב אל חדר ההורים ,פתח את המגירה
וגנב מהארנק של אביו מאתיים שקלים .לאחר כמה ימים ראתה אמו של ראמי
שבנה משחק במכונית מרוץ חדשה יפה .היא שאלה אותו מהיכן הצעצוע הזה אך
הוא לא ענה .אחיו של ראמי סיפר לאם שראמי גנב את הכסף מהארנק של אבא.
האם התרגזה מאוד וכשחזר האב מן העבודה סיפרה לו על הגנבה .ההורים נזפו
בראמי וסיפרו לו מיני סיפורים על העונשים שאלוהים נותן לגנבים ומה הוא
עושה בהם.
ראמי החל לבכות .הוא הסתתר מאחורי הארון ואחר כך התנהגותו השתנתה
לגמרי והוא החל לציית לכל בקשה .אלה היו סימנים של פחד וחרדה מאלוהים.
ההורים החלו להתחרט על הסיפורים שסיפרו לראמי אבל לא ידעו מה
לעשות ואיך להסיר ממנו את הפחד .הם פנו אל יועצת בית–הספר בבקשת עזרה.
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היועצת הקשיבה לסיפורם של ראמי והוריו וניסתה להפיג את חרדותיו
מעונשו של אלוהים .היא אמרה לראמי שאכן התנהגותו לא מקובלת על אלוהים.
לפני שסיימה את המשפט פרץ ראמי בבכי ואמר" ,עכשיו אלוהים יכעס עלי כמו
שסיפרה לי אמא" .היועצת הסבירה לו שאלוהים יכול להעניש אך גם לסלוח
והוסיפה שהיא רוצה להקריא לו פסוק חשוב מן הקוראן ,פסוק  156מסורת
ממרום החומה" :אמר ,עונשי אכה בו את אשר אחפוץ ורחמי חובקים כל
דבר .אכתוב אותם לזכות היראים ונותני הזכאת והמאמינים באותותינו".
"אתה מבין כמה סלחן הוא אלוהים?" שאלה היועצת את ראמי .עכשיו הלך
ראמי ונרגע .הוא חזר הביתה במצב רוח טוב ולמד שאסור לגנוב .עוד למד
שקורה שאדם עושה טעות ואז אלוהים סולח לו.
הסבר :הרבה ילדים לוקים בחרדה ובפחד מאלוהים .ילד ,כל ילד ,חוטא ודאי
במעשים רבים שהם אסורים .ואם לא במעשים אזי במחשבות ,ואם לא במחשבות
אזי בחלומות .בקיצור ,ילדים רבים חשים שאלוהים צופה בהם והוא רואה ויודע
הכול ועל כן הם מפחדים מאוד מעונשו .רצוי מאוד שדמויות הסמכות )הורים,
מורים וכו'( יציגו לילד ,כפי שעשתה יפה יועצת זו ,את דמותו האמתית של
אלוהים שהיא לא רק כועסת ומענישה ,כי אם גם מרחמת וסולחת" .ורחמי
חובקים כל דבר" ,אומר אלוהים .פחד ,בייחוד אם הוא מוגזם ,אינו מביא כל
תועלת .אנו לא רוצים לגדל ילדים שמפחדים מאלוהים .אנו רוצים לגדל ילדים
שאוהבים את אלוהים .באותו האופן אנו לא רוצים לגדל ילדים שמפחדים
מהוריהם אלא ילדים שאוהבים אותם .חשוב מאוד שהורים יזכרו כלל זה גם
בנוגע לאלוהים וגם בנוגע לעצמם .הפחדת הילד ,כפי שעשו בתחילה הוריו של
ראמי ,אינה מביאה את התוצאות הרצויות .סליחה ומחילה לעומת זאת מאפשרות
לילד להזדהות עם הצד הרך והמקבל של הוריו והוא יאמץ את איסוריהם בדרך
האהבה .ראמי לא יגנוב עוד לא מתוך פחד מאלוהים ומהוריו כי אם מתוך
אהבתו אליהם ומתוך רצונו להידמות להוריו.
 .5מה נאמר למי שמקפח בנות ביחס לבנים?

وَإِﻟَﻰ ﻣَﺪْﻳَﻦَ أَﺧَﺎﻫُﻢْ ﺷُﻌَـﻴْﺒﺎً ﻗَﺎلَ ﻳَﺎ ﻗَﻮْمِ اﻋْﺒُﺪُواْ اﻟﻠّﻪَ ﻣَـﺎ ﻟَﻜُﻢ ﻣﱢﻦْ إِﻟَـﻪٍ ﻏَﻴْﺮُهُ ﻗَﺪْ
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ﺟَـﺎءﺗْﻜُﻢ ﺑَﻴﱢـﻨَﺔٌ ﻣﱢﻦ رﱠﺑﱢﻜُﻢْ ﻓَـﺄَوْﻓُــﻮاْ اﻟْﻜَﻴْﻞَ وَاﳌِْـﻴـﺰَانَ وَﻻَ ﺗَﺒْ ـﺨَـﺴُــﻮاْ اﻟﻨﱠﺎسَ
أَﺷْـﻴَـﺎءﻫُﻢْ وَﻻَ ﺗُﻔْـﺴِـﺪُواْ ﻓِـﻲ اﻷَرْضِ ﺑَﻌْـﺪَ إِﺻْـﻼَﺣِـﻬَـﺎ ذَﻟِﻜُﻢْ ﺧَـﻴْـﺮٌ ﻟﱠﻜُﻢْ إِن
ﻛُﻨﺘُﻢ ﻣﱡﺆْﻣِﻨِﲔَ ) ﺳﻮرة اﻻﻋﺮاف  ,آﻳﺔ (85

אל בני מדין שלחנו את שעיב אחיהם .הוא אמר ,בני עמי ,עבדו את
אלוהים כי אין לכם אלוה מבלעדיו .הנה מוצגת בפניכם ראיה מאת
ריבונכם ,על כן מדדו את מלוא המידה ושמרו על מאזני צדק ואל
תפחיתו לאנשים מן המגיע להם ואל תחמסו את הארץ לאחר שנתקנו
דרכיה  .בזאת ייטב לכם אם מאמינים הנכם )סורת ממרום החומה ,פסוק (85
פָאתֵן לומדת בכיתה ח' .היא תלמידה טובה מאוד וכל המורים מפרגנים לה .היא
חרוצה ,משקיעה ואוהבת ליזום ולעזור לחברים בכיתה" .תלמידה חיובית שתורמת
לאווירה הלימודית בבית–הספר" ,כתב לה המורה בתעודה .אבל כשמגיע שיעור
ספורט היא חשה שלא בנוח .המורה מוחמד מגלה יחס טוב יותר אל הבנים
מאשר אל הבנות ובמיוחד אל פָאתֵן ,הנחשבת לילדה חכמה .בכל פעם שהיא
מעלה רעיון למשחק כלשהו הוא משיב לה שהיא בת ומצפים ממנה להתנהגות
אחרת .בכל הזדמנות הוא רומז לה שהיא בת ולא בן .יש שיעורים שבהם הוא
פשוט מושיב את הבנות בצד ולא נותן להן להשתתף בשיעור .פָאתֵן חוששת
לדבר עם מוחמד על כל נושא משום שהוא מיד עונה לה בתוקפנות והיא שוקלת
פעמיים לפני שהיא פונה אליו ,גם בדברים חשובים.
פָאתֵן החליטה לשוחח על כך עם יועצת בית–הספר .היא סיפרה ליועצת
שהיא פשוט מפחדת ממוחמד ,המורה לספורט .היא ביקשה מן היועצת שלא
תתערב בעצמה בבעיה אלא תיתן לה כלים כדי שתוכל להתמודד עם המורה
בעצמה .פָאתֵן והיועצת ניהלו כמה שיחות ושקלו כיצד אפשר לענות למורה
בחוכמה ומבלי לפגוע בו .איך תוכל פָאתֵן לומר למורה את רצונה בלי להכעיס
אותו? הן לא מצאו תשובה.
באחד משיעורי ספורט כמה ימים לאחר מכן אזרה פָאתֵן עוז והציעה שקבוצת
הבנים בכיתה תשחק כדורסל נגד קבוצת הבנות .המורה לספורט כעס וצעק על
פָאתֵן" ,את לא מתייאשת אפילו שאת חכמה!!" ואז אזרה פָאתֵן עוז וענתה
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למורה" :על כן מדדו את מלוא המידה ושמרו על מאזני צדק ואל תפחיתו
לאנשים מן המגיע להם ואל תחמסו את הארץ לאחר שנתקנו דרכיה".
"אלוהים לא אוהב הפליה בין בנים לבנות" ,הוסיפה" ,על כן אין שום סיבה
שאתה תנהג כך".
הסבר :בעולמנו הורים ומורים רבים מקפחים בנות .אנו יודעים שלא רק שאין
זה צודק והקוראן מצווה עלינו שלא לקפח איש ,אלא התנהגות כזאת פוגעת
בסוף גם בחברה ובמקפחים עצמם .הורה שמקפח את בתו מפסיד את הקשר
אִתה .היא יכלה לגדול ,להתפתח ,להצליח ולהביא לאב גם כבוד רב .כך שהאב
איבד גם קשר וגם כבוד .מורה שמקפח בת בכיתתו עלול למנוע ממנה להצטיין
ולמצות את יכולתה ובכך הוא מועל בתפקידו כמורה .רמת הכיתה יכלה לעלות
אילו החשיב המורה גם את הפוטנציאל הגדול של בנות רבות ולא רק של הבנים
והוא כמורה היה נחשב למורה טוב יותר שמביא את הכיתה להישגים גבוהים
יותר .ומאחר שמחצית החברה מורכבת מנשים והנשים הן האמהות של ילדינו
הרי כל פגיעה בהתפתחותה של האישה היא פגיעה אנושה בחברה ובכולנו .יפה
עשתה פָאתֵן שנאבקה על שוויונה ולא ויתרה ,ויפה שבעתיים היא העובדה
שגייסה את הקוראן לעזרתה בחיפושיה אחר הצדק החברתי והשוויון.
 .6מה נגיד לשניים שרבים?

ﻳَﺴْـﺄَﻟُﻮﻧَـﻚَ ﻋَﻦِ اﻷَﻧﻔَـﺎلِ ﻗُﻞِ اﻷَﻧﻔَـﺎلُ ﻟِـﻠّﻪِ وَاﻟﺮﱠﺳُـﻮلِ ﻓَـﺎﺗﱠﻘُـﻮاْ اﻟـﻠّﻪَ وَأَﺻْﻠِﺤُـﻮاْ
ذَاتَ ﺑِﻴْﻨِﻜُﻢْ وَأَﻃِﻴﻌُﻮاْ اﻟﻠّﻪَ وَرَﺳُﻮﻟَﻪُ إِن ﻛُﻨﺘُﻢ ﻣﱡﺆْﻣِﻨِﲔَ ) ﺳﻮرة اﻻﻧﻔﺎل  ,آﻳﺔ (1

ישאלוך על המלקוח .אמור ,המלקוח לאלוהים ולשליח ,על כן היו
יראים את אלוהים והשלימו ביניכם ,והישמעו לאלוהים ולשליחו ,אם
מאמינים הנכם )סורת המלקוח ,פסוק (1
ויכוח קשה פרץ בין שני חברים טובים ,תלמידי כיתה ו' .מאז הם הפסיקו לדבר
זה עם זה וחיפשו כל הזדמנות להתגרות זה בזה .באחד משיעורי חינוך ביקש
המחנך מן התלמידים להביע את דעתם בנושא מסוים .שני התלמידים הביעו את
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דעותיהם ,שהיו מנוגדות זו לזו ,והחלו להתווכח ולבסוף רבו בקול .המחנך הזמין
אותם לשיחה .הוא הבין שכל אחד מהם שומר טינה לחברו ומחכה לרגע שיוכל
לנקום בו .המחנך הזכיר להם שבעבר הם היו חברים טובים שבילו שעות רבות
יחד וביקש מהם לשים בצד את כל הכעסים ולהתפייס" .אם רצונכם להצליח
בחיים" ,אמר להם" ,עליכם ללמוד לקבל את דעתו של האחר גם אם אתם
כועסים .אתם מכירים את הפסוק מהקוראן המצווה על האנשים להתפייס?"
התלמידים השיבו בשלילה .המחנך הוציא את ספר הקוראן והקריא להם בקול
את פסוק  1מסורת המלקוח" :ישאלוך על המלקוח .אמור ,המלקוח לאלוהים
ולשליח ,על כן היו יראים את אלוהים והשלימו ביניכם ,והישמעו לאלוהים
ולשליחו ,אם מאמינים הנכם" .בקריאתו הדגיש המחנך את המילים המדברות
על הצורך להשלים .לאחר מכן הוסיף" :אלוהים מצווה עליכם להתפייס ולשמוע
בקול הנביא ובקול המבוגרים משום שפיוס מראה על אמונה ובעזרת האמונה
תצליחו בחיים .כשאתם מאוחדים אין לכם בעיה לקבל את דעתו של האחר
בסבר פנים יפות" .שני החברים הקשיבו יפה לדברי המחנך .הם הביטו איש
ברעהו והתחבקו.
הסבר :אכן הפחד מאלוהים ,כפי שאומר הפסוק ,הוא שמאפשר לחברים להשלים
זה עם זה .הפחד מדמות הסמכות במשפחה ,מהאב ,הוא שמאפשר לילדים
להתלכד משום שבהוראתו הם יהיו מוכנים לוותר על כעסיהם .על כן ,יפה נהג
המחנך שהשתמש בפסוק זה כדי לקרב בין הילדים .דרך אחת ליישב סכסוך בין
חברים היא לשבת אִתם ולהתחיל לברר מה בדיוק קרה ומי עשה למי מה וכו'.
פתרון כזה של פתיחת פצעים הוא לעתים טוב ומקדם משום שהוא עוזר להבין
ממה נפגע כל אחד ולהסיק מסקנות להמשך .ואולם לעתים הוא גורם יותר נזק
מתועלת .הפצעים נפתחים ולא נסגרים ,הכעסים עולים ואין פיוס .לכן עוד דרך
טובה לפייס בין שני אנשים שרבים היא להשתמש בסמכות הקוראן .הקוראן
יזכיר להם שהם אחים ודמות הסמכות מצווה עליהם להתפייס .כך מאחד אלוהים
את כל ילדיו ולא נוהג בשיטת "הפרד ומשול" ,שבה נוהגים הורים מסוימים.
הורים אלה דווקא רוצים שילדיהם יריבו זה עם זה כדי שמעמדם וסמכותם
יתחזקו .כך כאמור לא נוהג אלוהים.
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 .7מה נאמר לילד שלועגים לו?

أَمْ ﺣَﺴِﺒْـﺘُﻢْ أَن ﺗُﺘْﺮَﻛُﻮاْ وَﳌَﱠﺎ ﻳَﻌْﻠَﻢِ اﻟﻠّﻪُ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﺟَﺎﻫَﺪُواْ ﻣِﻨـﻜُﻢْ وَﻟَﻢْ ﻳَﺘﱠﺨِﺬُواْ
ﻣِﻦ دُونِ اﻟﻠّﻪِ وَﻻَ رَﺳُـﻮﻟِﻪِ وَﻻَ اﳌُْﺆْﻣِﻨِﲔَ وَﻟِﻴـﺠَﺔً وَاﻟﻠّـﻪُ ﺧَﺒِـﻴﺮٌ ﺑِـﻤَﺎ ﺗَﻌْـﻤَﻠُﻮنَ
) ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ  ,آﻳﺔ (16

האומנם חשבתם כי יניחו לכם ,וכי אלוהים מעולם לא הבחין באלה
מביניכם אשר קמו להיאבק ולא לקחו להם ידידי נפש זולת אלוהים
ושליחו והמאמינים? אלוהים מכיר את מעשיכם לפני ולפנים )סורת
ההצהרה ,פסוק (16

סֵיף ,תלמיד כיתה ג' הסובל מליקוי למידה ,התלונן לפני המחנכת שכל התלמידים
בכיתה לועגים לו וצוחקים עליו משום שהוא מתקשה בקריאה וכתיבה .סֵיף,
שהיה ממורמר וחסר אונים ,ביקש מן המחנכת שתרשה לו ללמוד בבית ולא
לבוא עוד אל בית–הספר .המחנכת ניסתה להסביר לו את חומרת בקשתו והבהירה
לו שבעצם הוא יהיה זה שיפסיד ולא חבריו בכיתה" .אם לא תבוא יותר
לבית–הספר" ,אמרה לו" ,הם ישיגו את מה שרצו ויתמלאו שביעות רצון".
המחנכת הסבירה לסֵיף שאנשים בעלי ליקויי למידה חווים פעמים רבות הרגשת
כישלון מתמשך שמפחית את תחושת הערך העצמי שלהם .לעתים הם חרדים מן
הסמכות משום שקשה להם יותר ,וטועים בקריאת סיטואציות חברתיות משום
שהם מפרשים כל דבר נגדם ומפחיתים בערך עצמם" .זה גם מה שקורה לך",
אמרה לו" ,ולכן אתה רוצה לוותר על כל לימודיך בכיתה .אבל תדע לך",
הוסיפה" ,שמה שקורה לך עכשיו זהו מבחן מאלוהים ,הוא רוצה לראות כיצד
תנהג במצב לא פשוט זה .עליך להתאפק וללמוד להסתגל למצב הלא קל,
ולאט–לאט תרכוש כלים ומיומנויות שיעזרו לך להתקדם .בעתיד ודאי תיתקל
בעוד בעיות רבות ותלמד כיצד להתגבר עליהן ותסתגל למסגרת שאתה חי בה.
לכן עליך להאמין בעצמך ובאלוהים כדי להתגבר על כל המכשולים .אני רוצה
לתת לך במתנה פסוק מהקוראן שאולי נאמר בהקשר אחר אבל הוא מתאים לך
מאוד .זהו פסוק  16מסורת ההצהרה" :האומנם חשבתם כי יניחו לכם ,וכי
אלוהים מעולם לא הבחין באלה מביניכם אשר קמו להיאבק ולא לקחו להם
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ידידי נפש זולת אלוהים ושליחו והמאמינים? אלוהים מכיר את מעשיכם
לפני ולפנים".
"זה באמת פסוק שמתאים לי" ,השיב לה סֵיף בחיוך.
הסבר :כיצד אפשר לחזק ילד שכולם לועגים לו או ילד שהוא ממש שעיר
לעזאזל של חבריו? אם יאמין לדבריהם של אלה שמשפילים אותו ועושים ממנו
אפס הרי הוא יאבד את כל ביטחונו העצמי והערכתו העצמית .טוב לא יצא מזה.
נותר לו להאמין בעצמו ,באלוהים ואולי עוד בקובץ "מאמינים" — כלומר אלה
שעדיין מעריכים אותו .על כן חייב סֵיף לאזור כוחות ,להתעלם מחבריו המציקים
ולסמוך רק על עצמו .אבל מי יכול לעזור לו במשימה קשה זו אם לא אלוהים,
היודע את האמת .אלוהים יודע שסֵיף הוא ילד טוב שמשתדל ומתאמץ אבל יש
לו לקות כלשהי והוא אינו ראוי שכך יתייחסו אליו .יפה נהגה המחנכת שחיברה
את הצורך של סֵיף לסמוך על עצמו ולא להתייאש עם האמונה שלו באלוהים.
היא הוסיפה ואמרה שכעת אלוהים בוחן אותו ובכך הציבה לו מטרה :להראות
לאלוהים כמה הוא מאמין בעצמו ובאלוהים ולא נשבר .והכול בעזרת הפסוק
החשוב הזה מן הקוראן שמתאים כל אימת שהאדם חש את עצמו בודד וחלש אל
מול העולם.
 .8כיצד נעודד יחס דמוקרטי לאחר?

وَاﳌُْﺆْﻣِﻨُﻮنَ وَاﳌُْﺆْﻣِﻨَﺎتُ ﺑَﻌْﻀُـﻬُﻢْ أَوْﻟِﻴَﺎء ﺑَﻌْﺾٍ ﻳَﺄْﻣُﺮُونَ ﺑِﺎﳌَْﻌْـﺮُوفِ وَﻳَﻨْﻬَﻮْنَ
ﻋَﻦِ اﳌُْﻨﻜَﺮِ وَﻳُﻘِ ـﻴ ـﻤُــﻮنَ اﻟﺼﱠ ـﻼَةَ وَﻳُﺆْﺗُﻮنَ اﻟﺰﱠﻛَــﺎةَ وَﻳُـﻄِﻴ ـﻌُــﻮنَ اﻟﻠّﻪَ وَرَﺳُــﻮﻟَﻪُ
أُوْﻟَـﺌِﻚَ ﺳَﻴَﺮْﺣَﻤُﻬُﻢُ اﻟﻠّﻪُ إِنﱠ اﻟﻠّﻪَ ﻋَﺰِﻳﺰٌ ﺣَﻜِﻴﻢٌ ) ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ  ,آﻳﺔ (71

המאמינים והמאמינות הם מגינים זה לזה .הם מצווים לנהוג בדרך
ארץ ואוסרים את המגונה ומקיימים את התפילה ונותנים זכאת ,ונשמעים
לאלוהים ולשליחו .כל אלה ,אלוהים ירחם עליהם .הן אלוהים אדיר
וחכם )סורת ההצהרה ,פסוק (71
תקופת הבחירות המקומיות היא תקופה קשה משום שהפוליטיקה חודרת אל תוך
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בית–הספר .תלמידים ממשפחות שונות וחמולות שונות רבים ביניהם לעתים
תכופות בשאלה מיהו המועמד המתאים ביותר להיות ראש המועצה .בבחירות
האחרונות אירעו כמה מקרי אלימות בין תלמידים בתוך בית–הספר .אחד המקרים
הקשים אירע בקרב תלמידי כיתה ט' .סלים התווכח עם חבריו לכיתה שהם
קרובים של אחד המועמדים ואילו הוא קרוב של מועמד אחר .סלים טען שאמנם
החמולה שלו קטנה יותר אבל בן חמולתו משכיל יותר וזה מה שחשוב .עד מהרה
התפתח הוויכוח לכדי צעקות וקללות .חברי הכיתה התנפלו על סלים והכו אותו
בכל חלקי גופו .סלים צעק ובכה מרב כאב אבל לא היה שום מורה בסביבה.
ילדי הכיתה השחיתו את חפציו ,העליבו אותו ואמרו שהוא לא מבין כלום והוא
לא שווה כלום והזהירו אותו שאם ישוב לדבר על המועמד שלו הוא עוד יראה...
מקרים כאלו שבים וחוזרים בכל תקופת בחירות .ההורים תומכים בילדים הנצים
ומעודדים אותם לנקוט אלימות ,וזו מתפשטת גם אל מחוץ לכותלי בית–הספר.
מאחר שתקופת הבחירות למועצה הולכת וקרבה החליט מנהל בית–הספר
לתלות שלט גדול בכניסה לבית–הספר ובו נכתב" :המאמינים והמאמינות הם
מגינים זה לזה .הם מצווים לנהוג בדרך ארץ ואוסרים את המגונה" )סורת
ההצהרה ,פסוק .(71
הסבר :אין ספק שהיכולת להיות שותף חיובי בבחירות דמוקרטיות אינה מובנת
מאליה ודורשת הכנה נפשית מתאימה .היכולת של בני אדם להתווכח באופן
שכל אחד יעמוד על דעתו אבל גם יכבד את דעתו של האחר דורשת הסבר
ותרגול .גם בעולם המערבי לא היה הדבר מובן מאליו בעבר הלא רחוק והיה
צורך בתהליך התפתחותי שבו נלמדו יסודות האסרטיביות והאמפתיה .האסרטיביות
מאפשרת לפרט לומר את שלו מבלי לחשוש מצד אחד אך גם בלי לעשות
שימוש בתוקפנות מצד אחר .ואילו האמפתיה מאפשרת לפרט להבין את עמדת
האחר מבלי להסכים אתו בהכרח .שתי עמדות רגשיות אלה חיוניות לדמוקרטיה.
מומלץ אפוא לכל הורה ולכל מורה לתרגל עמדות רגשיות אלה עם הילדים.
למשל ,מורה בכיתה יכול להעלות שאלות למיניהן ולהזמין ויכוח שבו הצדדים
עומדים על דעתם אבל מתוך הקשבה לאחר וכיבודו .הקוראן מציע לנו דרך זו
וממליץ לנו לנהוג זה בזה בדרך ארץ .מותר לאנשים להביע עמדות שונות
וחובה להגן זה על זכותו של זה להביע את דעתו האישית .הקוראן מציע לממש
דרך זו באמצעות לכידות חברתית שבה חש כל שותף שמחובתו להגן על רעהו.
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 .9כיצד נעודד רוח של שיתוף פעולה?

ﻟﱢﻠﱠـﺬِﻳﻦَ أَﺣْـ ـﺴَﻨُـﻮاْ اﳊُْـ ـﺴْﻨَـﻰ وَزِﻳَﺎدَةٌ وَﻻَ ﻳَﺮْﻫَـﻖُ وُﺟُ ــﻮﻫَﻬُﻢْ ﻗَ ـ ـﺘَـ ـﺮٌ وَﻻَ ذِﻟﱠﺔٌ
أُوْﻟَـﺌِﻚَ أَﺻْﺤَﺎبُ اﳉَْﻨﱠﺔِ ﻫُﻢْ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺧَﺎﻟِﺪُونَ ) ﺳﻮرة ﻳﻮﻧﺲ ,آﻳﺔ (26

לעושי הטוב תוחזר טובה ורב ממנה ,ודבר לא יאפיל על פניהם
וכלימה לא תכסם .כל אלה באי גן עדן ,ולנצח יהיו בו )סורת יונה ,פסוק
(26

ראש המועצה המקומית החליט על קיום "שבוע איכות הסביבה" ביישוב .הוא
פנה אל כל בני היישוב וביקש שישתתפו במשימה ויתרמו לרווחת כולם .במיוחד
פנה אל כל מנהלי בתי–הספר וביקש מהם להציע רעיונות ,ליזום תוכניות ולשתף
פעולה.
בישיבה של מנהלי בתי–הספר עם צוותי המורים הועלו רעיונות רבים ואחד
מהם היה לייחד יום שלם לניקיון היישוב ולשיפור חזותו .מנהלי בתי–הספר
קראו לתלמידים להתנדב למשימה וכדי לעודד אותם להשתתף בפרויקט הם
הכינו שלטים גדולים לתלייה בכל בית–ספר ועליהם נכתב" ,לעושי הטוב
תוחזר טובה ורב ממנה ,ודבר לא יאפיל על פניהם וכלימה לא תכסם .כל
אלה באי גן עדן ,ולנצח יהיו בו".
תלמידי בתי–הספר יצאו אל רחובות היישוב ,אספו את הפסולת מן הכבישים
ומהחצרות ,עזרו לזקנים לטפל בגינות בתיהם ,גזמו עצים ,שיקמו גדרות הרוסות,
שיפצו מדרכות ועוד .כששאל כתב העיתון המקומי את אחד התלמידים מאין
המרץ הזה של כולם לעזור ולתרום לקהילה השיב התלמיד" ,לעושי הטוב
תוחזר טובה ורב ממנה ,ודבר לא יאפיל על פניהם וכלימה לא תכסם" ,אבל
הודה ששכח את המשך הפסוק.
הסבר :כדי לעודד אנשים לשתף פעולה למען הכלל אין כפסוקי הקוראן המבטיחים
תגמול נאה לכל מי שעושה טוב .ואכן ,רצונו של אלוהים הוא שאחים יחיו
בשלום ויעזרו זה לזה ויתרמו לכלל .כך מצווה עלינו הקוראן בנושאים רבים
ובהקשרים שונים .בחברות מודרניות אינדיבידואליות ישנה בעיה כיצד לחנך
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אנשים לתרום לכלל ,משום שכל אחד חי את חייו לעצמו וכל משפחה מסוגרת
בדרך כלל בתוך ביתה ועולמה .לא כך הוא הדבר בחברות מסורתיות–קולקטיביות,
שבהן העזרה לאחר ולכלל היא בראש סדר העדיפויות .יפה נהגו המנהלים
שמצאו משפט מן הקוראן המשקף רוח זו ודאגו לשנן אותו באוזני תלמידיהם.
 .10כיצד נעודד תלמיד מצטיין לעזור לתלמיד חלש?

وَاﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﺻَﺒَﺮُواْ اﺑْﺘِﻐَﺎء وَﺟْﻪِ رَﺑﱢﻬِﻢْ وَأَﻗَﺎﻣُﻮاْ اﻟﺼﱠﻼَةَ وَأَﻧﻔَﻘُﻮاْ ﻣِﻤﱠﺎ رَزَﻗْﻨَﺎﻫُﻢْ
ﺳِ ـﺮّاً وَﻋَ ـﻼَﻧِﻴَـﺔً وَﻳَـﺪْرَؤُونَ ﺑِﺎﳊَْ ـﺴَﻨَﺔِ اﻟﺴﱠ ـﻴﱢ ـﺌَـﺔَ أُوْﻟَـﺌِﻚَ ﻟَﻬُﻢْ ﻋُ ـﻘْ ـﺒَﻰ اﻟﺪﱠارِ
)ﺳﻮرة اﻟﺮﻋﺪ ,آﻳﺔ (22
והעומדים בעוז רוח בבקשם לחלות את פני ריבונם ,והמקיימים את
התפילה והמוציאים ממון בסתר ובגלוי מאשר פרנסנו אותם ,והמשיבים
טובה תחת רעה .לכל אלה שכר הנחלה )סורת הרעם ,פסוק (22
ח'אלד הוא תלמיד חלש .יום אחד דפק על דלת חדרה של היועצת וביקש עזרה.
המצב הכלכלי של המשפחה קשה ,סיפר ,ולכן הוריו אינם יכולים לממן לו
שיעורים פרטיים .מאחר שהוריו עובדים שעות רבות ומגיעים הביתה רק בלילה
גם אין להם זמן לשבת אתו ולעזור לו בלימודיו .היועצת פנתה אל קבוצת
תלמידים מצטיינים וביקשה מהם שיעזרו לח'אלד .היא הסבירה להם שמעשיהם
יעודדו את גיבוש הכיתה ושהעזרה לזולת היא צו מפורש מן הקוראן .ואז ציטטה
להם את פסוק  22מסורת הרעם" :והעומדים בעוז רוח בבקשם לחלות את פני
ריבונם ,והמקיימים את התפילה והמוציאים ממון בסתר ובגלוי מאשר פרנסנו
אותם ,והמשיבים טובה תחת רעה .לכל אלה שכר הנחלה" .ואכן ,התלמידים
קיימו ביניהם תורנות ,וכל יום היה תלמיד אחר עוזר לח'אלד בשיעוריו עד
שח'אלד הפך להיות ,בזכות חבריו ,אחד התלמידים הטובים בכיתה.
הסבר :לעתים מיטיב תלמיד להסביר לחברו את החומר יותר מכל מורה משום
שקל לו יותר להבין במה מתקשה חברו .יתרה מזו ,יש הטוענים שאין לימוד טוב
יותר מאשר להסביר את החומר לחבר ,משום שכשהתלמיד הופך להיות מורה
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וחברו שואל אותו שאלות הוא נאלץ לחשוב ולהבין את החומר היטב כדי שיוכל
להשיב לחברו .כך שהתלמידים המצטיינים הרוויחו רווח כפול .פעם אחת מעצם
המעשה המוסרי שעשו ,שהוא עזרה לחבר ,ופעם שנייה משום שבכך שהסבירו
את החומר לח'אלד הם הפנימו אותו וכעת הם מיטיבים לדעת אותו .זאת ועוד,
צדקה היועצת באומרה שעזרה כזאת לחבר מגבשת ומלכדת את הכיתה ויפה
נהגה שהשתמשה בפסוק חשוב מן הקוראן כדי לעודד את לכידות הכיתה.
 .11מה נאמר לילד שמקלל?

أَﻟَﻢْ ﺗَﺮَ ﻛَﻴْﻒَ ﺿَـﺮَبَ اﻟﻠّﻪُ ﻣَﺜَﻼً ﻛَﻠِﻤَـﺔً ﻃَﻴﱢﺒَﺔً ﻛَﺸَـﺠَﺮةٍ ﻃَﻴﱢﺒَـﺔٍ أَﺻْﻠُﻬَﺎ ﺛَﺎﺑِﺖٌ
وَﻓَـﺮْﻋُـﻬَـﺎ ﻓِﻲ اﻟﺴﱠـﻤَـﺎء * ﺗُﺆْﺗِﻲ أُﻛُﻠَﻬَـﺎ ﻛُﻞﱠ ﺣِﲔٍ ﺑِﺈِذْنِ رَﺑﱢﻬَـﺎ وَﻳَﻀْـﺮِبُ اﻟﻠّﻪُ
اﻷَﻣْﺜَـﺎلَ ﻟِﻠﻨﱠﺎسِ ﻟَﻌَﻠﱠﻬُﻢْ ﻳَﺘَـﺬَﻛﱠﺮُونَ * وَﻣَﺜﻞُ ﻛَـﻠِﻤَﺔٍ ﺧَﺒِـﻴﺜَـﺔٍ ﻛَﺸَـﺠَﺮَةٍ ﺧَـﺒِﻴـﺜَﺔٍ
اﺟْﺘُﺜﱠﺖْ ﻣِﻦ ﻓَﻮْقِ اﻷَرْضِ ﻣَﺎ ﻟَﻬَﺎ ﻣِﻦ ﻗَﺮَارٍ ) ﺳﻮرة اﺑﺮاﻫﻴﻢ  ,آﻳﺔ (26-24

הלא תראה למה המשיל אלוהים את האמרה הטובה :לאילן נאה
ששורשיו נטועים איתן וצמרתו נישאת השמימה ,ואת פריו ייתן
תמיד בעיתו ברשות ריבונו .אלוהים ימשול משלים לאנשים למען
יזכרו .האמרה הקלוקלת נמשלה לאילן קלוקל שנעקר מעל פני האדמה
באין לו חוסן )סורת אברהם ,פסוקים (26-24
סאמי ,תלמיד כיתה ה' ,בא אל המחנכת כשהוא בוכה .הוא סיפר לה שחסן ,בן
כיתתו ,כינה אותו בכינויי גנאי שהעליבו אותו" .לא השבתי לו משום שאני לא
רוצה להיות כמוהו" ,אמר לה .המחנכת קראה לחסן והסבירה לו שכך לא
נוהגים .היא פתחה את ספר הקוראן בסורת אברהם והקריאה לו את פסוקים
" :26-24הלא תראה למה המשיל אלוהים את האמרה הטובה :לאילן נאה
ששורשיו נטועים איתן וצמרתו נישאת השמימה ,ואת פריו ייתן תמיד
בעיתו ברשות ריבונו ...האמרה הקלוקלת נמשלה לאילן קלוקל שנעקר מעל
פני האדמה באין לו חוסן"  .חסן ביקש סליחה והבטיח שלא לקלל שוב.
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הסבר :ילדים רבים וגם מבוגרים לא מעטים נוטים לקלל ולהשתמש במילות
גנאי .יש שיאמרו שמוטב לשחרר כך כעסים ולא להכות .הם ודאי צודקים.
ואולם הדיבור היפה ,המנומס ,ללא ניבול פה ,מעניק כבוד לסובבים את הפרט.
וכידוע מי שמכבדים אותו נוטה לכבד את המכבד .כך שאין זו מליצה שהאדם
ניכר בלשונו ובמוצא פיו .ניסוח נכון ומנומס של הדברים מעודד יחסים טובים
בין אנשים .גם בחברה דמוקרטית שבה יש לאדם חופש דיבור ולכאורה הוא
יכול לומר כמעט כל דבר שעולה בדעתו אין מקום לקללות ועלבונות .אמנם יש
חופש דיבור לומר את דעתך אבל תמיד באופן מתאים וככל האפשר ללא פגיעה
ועלבונות ,משום שפגיעה באחר משיגה בדרך כלל את המטרה ההפוכה .יפה
נהגה המחנכת שהשתמשה בפסוק המתאים מן בקוראן כדי להעביר לחסן את
המסר הכל כך חשוב הנוגע לדיבור המכבד את האחר.
 .12כיצד נלמד את הילד מהי דמוקרטיה בפסוק קוראני אחד?

ادْعُ إِﻟِﻰ ﺳَـﺒِــﻴﻞِ رَﺑﱢﻚَ ﺑِﺎﳊِْﻜْﻤَ ـﺔِ وَاﳌَْﻮْﻋِﻈَﺔِ اﳊَْ ـﺴَﻨَﺔِ وَﺟَـﺎدِﻟْﻬُﻢ ﺑِـﺎﻟﱠﺘِﻲ ﻫِﻲَ
أَﺣْ ـﺴَﻦُ إِنﱠ رَﺑﱠﻚَ ﻫُـﻮَ أَﻋْﻠَﻢُ ﺑِﻤَـﻦ ﺿَﻞﱠ ﻋَﻦ ﺳَـ ـﺒِ ـﻴـﻠِﻪِ وَﻫُﻮَ أَﻋْـﻠَﻢُ ﺑِﺎﳌُْﻬْـ ـﺘَـ ـﺪِﻳﻦَ
)ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ ,آﻳﺔ (125
קרא אל נתיב ריבונך בחוכמה ובדברי מוסר נאים ,והתנצח עמם
בדרכי נועם .ריבונך מיטיב לדעת מי תעה מנתיבו ,והוא מיטיב לדעת מי
הם ישרי הדרך )סורת הדבורה ,פסוק (125
המורה לערבית הניחה לתלמידים להתווכח במהלך השיעור על נושא כלשהו.
תחילה הביעו הילדים מגוון דעות ועד מהרה התגלגל הוויכוח לכדי צעקות
וצרחות .כל אחד רצה להוכיח שבחירתו היא הטובה ביותר .אותה שעה עבר
בפרוזדור המנהל וקול ההמולה הגיע לאוזניו .הוא נכנס אל הכיתה וביקש מן
המורה רשות להתערב" .האם אתם מכירים את הפסוק 'קרא אל נתיב ריבונך
בחוכמה ובדברי מוסר נאים ,והתנצח עמם בדרכי נועם?'" ,שאל את התלמידים.
היו שהרימו את ידם" .אם כן ,מה דעתכם לשוחח לשכנע ולנמק באופן דמוקרטי,
כיאה לתלמידים בבית–ספרנו?" המנהל הסביר לתלמידים שדמוקרטיה מתבטאת
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ביכולתו של כל אחד לומר את דעתו ללא תוקפנות אך גם ללא פחד מן האחר
בעת שחברו מנסה להבין אותו אך לא מחויב להסכים אתו ,והיא מצווה מן
הקוראן.
לאחר שיצא המנהל מן הכיתה התפתח ויכוח יפה ותרבותי בין הילדים וכל
אחד הסביר את דעתו וניסה לנמק ולשכנע את האחרים .ואז התברר שלעתים יש
יותר מעמדה אחת נכונה ויש עמדות שמשלימות זו את זו ולעתים שניים
מתווכחים אף על פי שהם אומרים דברים מאוד דומים .והכול במסגרת הנחיית
הקוראן.
הסבר :שורשיה של הדמוקרטיה עמוקים הרבה יותר מאשר צמיחתה בחמש–מאות
השנים האחרונות במערב .הקוראן מלמד אותנו כיצד יש להקשיב לאחר וכיצד
יש להשיב לו באופן דמוקרטי .להקשיב לאחר ולהבין אותו אין פירושו להסכים
אתו בהכרח .בעולם המודרני קוראים לזה אמפתיה אולם הקוראן מכנה זאת
"בדרכי נועם" .כך גם אופן ההתבטאות של הפרט .בדמוקרטיה מודרנית אנו
נצפה מן הפרט להיות אסרטיבי ,כלומר לא לוותר על עמדתו אבל לומר אותה
ללא התרסה וללא כעס .ואילו הקוראן אומר" ,התנצח עמם בדרכי נועם" .כלומר
מותר להתנצח ולהתווכח אבל שוב ,בדרכי נועם .יסודות אלו חשובים מאוד
לקיומו של כל ויכוח פורה וחשובים לא פחות לקיומה של כל חברה מתקדמת.
יפה נהג המנהל שהעניק לתלמידיו את תמצית העמדה הדמוקרטית במשפט
קוראני אחד.
 .13כיצד אפשר לקדם דמוקרטיה?

وَاﻟﻠّﻪُ ﻓَـﻀﱠﻞَ ﺑَﻌْ ـﻀَﻜُﻢْ ﻋَﻠَﻰ ﺑَﻌْﺾٍ ﻓِﻲ اﻟْﺮﱢزْقِ ﻓَـﻤَـﺎ اﻟﱠـﺬِﻳﻦَ ﻓُـﻀﱢﻠُﻮاْ ﺑِﺮَآدﱢي
رِزْﻗِﻬِﻢْ ﻋَﻠَﻰ ﻣَـﺎ ﻣَﻠَﻜَﺖْ أَﻳْﻤَﺎﻧُﻬُﻢْ ﻓَﻬُﻢْ ﻓِﻴـﻪِ ﺳَﻮَاء أَﻓَﺒِﻨِﻌْﻤَﺔِ اﻟـﻠّﻪِ ﻳَﺠْﺤَﺪُونَ
)ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ ,آﻳﺔ (71
אלוהים בירך כמה מכם יותר מזולתם בפרנסה ,ואשר זכו ליותר
ממאנים לוותר עליו לטובת העבדים אשר בבעלותם ,ולעשותם שווי
זכויות בו .ועוד יתכחשו לחסד אלוהים? )סורת הדבורה ,פסוק (71
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מנאל ,הלומדת בכיתה י"ב בבית–הספר התיכון ביישוב ,מכהנת השנה כיושבת
ראש מועצת התלמידים בבית–הספר .ביום שנבחרה לתפקיד שאל אותה אחד
הכתבים של עיתון בית–הספר באשר לתוכניות שלה לשנת הלימודים הנוכחית.
מנאל השיבה שהיא תשים דגש במישור החברתי בכלל ובצמצום הפערים בין
תלמידי בית–הספר בפרט ,כדי לשפר את תחושות התלמידים בתוך בית–הספר
וביישוב כולו .היא הסבירה שבבית–הספר לומדים תלמידים מכל השכבות
הסוציו–אקונומיות ,החל בעניים ביותר וכלה בתלמידים ממשפחות עשירות מאוד.
היא מתכוונת לשתף במשימה את ההנהלה ,את צוות המורים ובעיקר את
התלמידים עצמם.
הפרויקט הראשון שיזמה מנאל היה יום התרמה בבית–הספר שבו התבקשו
משפחות התלמידים לתרום לקהילה כל מה שימצאו לנכון :בגדים ,ספרים,
אוכל ,רהיטים ,מכשירי חשמל ,צעצועים ועוד .התלמידים עברו בין הבתים
ואספו את התרומות ,לאחר מכן מיינו אותן וחילקו אותן לנזקקים.
בסוף יום ההתרמה בירך מנהל בית–הספר את התלמידים ,ההורים ,המורים
ובעיקר את מנאל ,שיזמה את הפרויקט .כשציטט מסורת הדבורה את פסוק 16
הקדים ואמר :אני שמח לומר לכם שלא אליכם כיוון הנביא את דבריו כשאמר:
"אלוהים בירך כמה מכם יותר מזולתם בפרנסה ,ואשר זכו ליותר ממאנים
לוותר עליו לטובת העבדים אשר בבעלותם ,ולעשותם שווי זכויות בו .ועוד
יתכחשו לחסד אלוהים?" זאת משום שאתם נתתם ביד רחבה וויתרתם על
שלכם כדי לאפשר גם לאחרים לחיות בכבוד ובכך הפכתם אותנו לחברה
דמוקרטית שוות זכויות.
הסבר :צדק המנהל כשאמר שהעוני גורם לכך שאנשים לא יהיו שווי זכויות.
לעניים קשה להעניק לילדיהם אוכל בריא ותרופות וספרי לימוד וכל דבר שילד
זקוק לו כדי לגדול ולהתפתח בעולם המודרני .ילדי העניים גדלים כאזרחים
נחותים בחברה ללא יכולת לממש את הפוטנציאל הטמון בהם .העוני הוא אויב
הדמוקרטיה וכל מי שפותח את לבו ואת ארנקו לזולת מקדם את הדמוקרטיה
ואת השוויון .והנה בא הקוראן ובמפורש מעודד שוויון בין אנשים ונתינה של
החזק לחלש ואומר לנו שמי שאינו נוהג כך מתכחש לחסד אלוהים.
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 .14האם יש הבדל בין בחירה בטוב מתוך כוח ובין בחירה בו מתוך חולשה?

إِنْ أَﺣْﺴَـﻨﺘُﻢْ أَﺣْﺴَﻨﺘُﻢْ ﻷَِﻧﻔُـﺴِﻜُﻢْ وَإِنْ أَﺳَﺄْﺗُﻢْ ﻓَﻠَـﻬَﺎ ﻓَﺈِذَا ﺟَـﺎء وَﻋْﺪُ اﻵﺧِـﺮَةِ
ﻟِﻴَـﺴُﻮؤُواْ وُﺟُـﻮﻫَﻜُﻢْ وَﻟِﻴَـﺪْﺧُﻠُﻮاْ اﳌَْﺴْﺠِـﺪَ ﻛَﻤَـﺎ دَﺧَﻠُﻮهُ أَوﱠلَ ﻣَـﺮﱠةٍ وَﻟِﻴُﺘَـﺒﱢﺮُواْ ﻣَـﺎ
ﻋَﻠَﻮْاْ ﺗَﺘْﺒِﻴﺮاً )ﺳﻮرة اﻻﺳﺮاء ,آﻳﺔ (7
אם תעשו טוב ,רק עם עצמכם תיטיבו ,ואם תרעו ,לעצמכם תרעו.
כאשר התקיימה הפעם השנייה) ,שילחנו בכם את עבדינו( למען יכלימו
את פניכם וייכנסו אל המסגד ,כשם שנכנסו אליו בראשונה ,ולמען
יחריבו את כל אשר כבשו )סורת המסע הלילי ,פסוק (7
נעמאת ,תלמידת כיתה י' ,היא ילדה מחוננת ,מצטיינת ועוזרת לכולם .כל מי
שמבקש ממנה עזרה בלימודים או בכל דבר אחר היא תמיד עוזרת לו ,גם על
חשבון זמנה הפנוי ושיעוריה שלה .כולם אומרים שיש לה לב של זהב .יום אחד
הטילה המורה לביולוגיה על תלמידי הכיתה לעשות פרויקט בזוגות .שָאמָה,
חברתה לכיתה של נעמאת ,פנתה אליה וביקשה לעשות את הפרויקט אִתה.
נעמאת הסכימה .הוטל עליהן לנסח שאלת מחקר ,ואחר כך לערוך את המחקר
ולבצע מדידות למיניהן .נעאמת עשתה את כל העבודה לבדה משום ששָאמָה
אפילו לא התעניינה במה שצריך לעשות .היא בחרה שאלת מחקר ,ניתחה את
הממצאים ושרטטה גרפים וטבלאות לבדה.
לרוע מזלה של נעמאת התקלקל המחשב שלה והיא ביקשה משָאמָה להקליד
את העבודה .שָאמָה סירבה והחלה לקלל את נעמאת .נעמאת הרגישה ששָאמָה
פגעה בכבודה ואמרה לה שהיא לא רוצה להגיש את העבודה אִתה יחד.
יום לפני מועד הגשת הפרויקט פנתה שָאמָה אל מחנך הכיתה וביקשה ממנו
שיבקש מנעמאת לחזור בה מהחלטתה ולשתף אותה בפרויקט .המחנך הזמין את
נעמאת ושָאמָה לשיחה .נעמאת סיפרה למחנך מה בדיוק קרה .ואז התפרצה
שָאמָה וקראה לעברה של נעמאת "שקרנית" .היא ירקה לנעמאת בפנים ויצאה
מהחדר .נעמאת החלה לבכות.
כאשר שבה נעמאת לביתה היא מצאה את אמה של שָאמָה בביתם .נעמאת
מכבדת מאוד את אמה של שָאמָה ולא רצתה שתשוב הביתה בידיים ריקות על
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אף התנהגותה הבזויה של בתה .נעמאת סלחה לשָאמָה למען אמה .כששאלה
אותה האם אחר כך מדוע סלחה לשָאמָה השיבה נעמאת" :הרי כתוב בסורת
המסע הלילי בפסוק ' ,7אם תעשו טוב ,רק עם עצמכם תיטיבו ,ואם תרעו,
לעצמכם תרעו'".
הסבר :פסוק נפלא זה של הקוראן מדבר על הקשר בין הפנים לחוץ .בפסיכולוגיה
יכלו לתת לפסוק הזה הסברים רבים ויפים ושלל שמות אולם הקוראן קדם לכל
אלה .הפסוק הזה אומר לנו שכאשר אנו עושים טוב לאחר אנו בעצם מזדהים עם
הטוב הזה וחשים אותו בתוכנו ואז הוא הופך לחוויה שלנו .כך גם באשר לרע.
כשאנו פוגעים במישהו לבסוף נחוש פגיעה זו בתוכנו .על כן ,החליטה נעמאת
להיטיב עם חברתה מתוך הנחה שבעצם הטוב הזה ישוב אליה .ואולי נהגה כך
נעמאת מתוך חולשה ולא מתוך בחירה? זאת שאלה חשובה .שהרי לא לזה
התכוון הפסוק .ואכן ,לעתים אנשים מוותרים לאחר ולא מציבים לו גבולות
מתוך חולשה .במקרים אלה התוצאה כמובן אינה טובה .אם ויתרה נעמאת
לשָאמָה משום שחשה אי–נעימות כלפי אמה של שָאמָה זהו דבר אחד אבל אם
הרגישה שיש ביכולתה לסרב לבקשה ועדיין בחרה בטוב זהו דבר אחר.
 .15מה נאמר לחבר שמנצל אותנו?

اﻗْـﺮَأْ ﻛَـﺘَﺎﺑَـﻚَ ﻛَﻔَﻰ ﺑِـﻨَﻔْﺴِـﻚَ اﻟْﻴَﻮْمَ ﻋَـﻠَﻴْﻚَ ﺣَـﺴِﻴـﺒـﺎً * ﻣﱠﻦِ اﻫْﺘَـﺪَى ﻓَﺈِﻧﱠﻤَـﺎ
ﻳَﻬْـﺘَﺪي ﻟِﻨَﻔْـﺴِﻪِ وَﻣَﻦ ﺿَﻞﱠ ﻓَـﺈِﻧﱠﻤَﺎ ﻳَﻀِﻞﱡ ﻋَﻠَﻴْـﻬَﺎ وَﻻَ ﺗَـﺰِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُﺧْﺮَى
ﺚ رَﺳُﻮﻻً ) ﺳﻮرة اﻻﺳﺮاء  ,آﻳﺔ (15-14
وَﻣَﺎ ﻛُﻨﱠﺎ ﻣُﻌَﺬﱢﺑِﲔَ ﺣَﺘﱠﻰ ﻧَﺒْﻌَ َ

קרא את ספרך ,ועשה היום בעצמך את חשבון מעשיך .כל המישיר
לכת ,רק לטובתו יישיר לכת ,וכל התועה ,יתעה רק את עצמו ,ונפש
עמוסה לא תעמוס את משא זולתה  .לעולם לא נעניש בטרם נשלח
שליח )סורת המסע הלילי ,פסוקים (15-14
סלמא ורנין ,שתי חברות ילדת ,לומדות כעת באוניברסיטה יחד .סלמא עצלנית
כפי שתמיד הייתה ואילו רנין עושה את כל העבודות ומשקיעה .לאחר שמסיימת
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רנין את העבודה היא חותמת עליה גם בשמה של סלמא .רנין היא טובת לב,
אוהבת את חברתה ,לא רוצה לפגוע בה ולא רוצה לאבד אותה .על כן היא לא
מעירה לה על מעשיה אף שהיא חשה מנוצלת מאוד.
פעם אחת הוטל עליהן לעשות עבודה בזוגות ,אבל רנין חלתה ולא יכלה
להכין את העבודה .היא ביקשה מסלמא שהפעם תעשה היא את העבודה לבדה.
רנין המתינה כמה ימים ודבר לא קרה .כשפנתה רנין אל סלמא התחמקה זו
ונתנה תירוצים למיניהם מדוע אינה יכולה להכין את העבודה .ואז כעסה רנין
ואמרה לה שמהיום והלאה תכין כל אחת מהן את העבודות בעצמה" .קרא את
ספרך ,ועשה היום בעצמך את חשבון מעשיך .כל המישיר לכת ,רק לטובתו
יישיר לכת ,וכל התועה ,יתעה רק את עצמו ,ונפש עמוסה לא תעמוס את
משא זולתה" ,אמרה רנין לסלמא .סלמא נדהמה .היא לא רגילה לתגובות כאלה
מחברתה ועוד לציטוטים מן הקוראן .היא לא האמינה שרנין תנהג בה כך .היא
קצת כועסת וזה יעבור לה ,אמרה לעצמה .על כן לא הכינה את עבודתה וסמכה
שוב על רנין .היא הופתעה מאוד כשרנין הגישה את עבודתה בשמה שלה בלבד.
סלמא נכשלה והיה עליה לעבור שוב את הקורס.
הסבר :סלמא מנצלת את רנין .והקוראן מתנגד לניצול בכל דרך שהיא .והנה
רנין סבלה בשקט עד שהגיע הקש ששבר את גב הגמל .ואז השתמשה רנין
בפסוק יפה מן הקוראן שלא רק מזמין את האדם לבדוק את מעשיו אלא גם
אומר שהאחד לא צריך לשאת את משא חברו משום שמשאו שלו כבד דיו .כך
עזר הקוראן לרנין לעמוד מול הניצול ולא להסכים לו ולדרוש מחברתה שתעשה
את חשבון הנפש שלה .זוהי עוד הזמנה של הקוראן לאדם להתבונן פנימה ,לקבל
אחריות אישית ולעשות את חשבון מעשיו לטובתו הוא .אכן ,הקוראן מעודד
הסתכלות כנה ואמתית פנימה הדומה במהותה לטיפול נפשי.
 .16כיצד יש לומר "לא"?

وَإِﻣﱠـﺎ ﺗُـﻌْـﺮِﺿَﻦﱠ ﻋَﻨْﻬُـﻢُ اﺑْﺘِـﻐَــﺎء رَﺣْـﻤَ ـﺔٍ ﻣﱢﻦ رﱠﺑﱢﻚَ ﺗَﺮْﺟُــﻮﻫَﺎ ﻓَـﻘُﻞ ﻟﱠﻬُـﻢْ ﻗَـﻮْﻻً
ﻣﱠﻴْﺴُﻮراً ) ﺳﻮرة اﻻﺳﺮاء ,آﻳﺔ (28
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ואם תיאלץ לפנות להם עורף ,בעודך משחר ומקווה לרחמי ריבונך,
דחה אותם בדברי נועם )סורת המסע הלילי ,פסוק (28
רים ,תלמידת כיתה ח' ,נכנסה אל חדר היועצת כשהיא בוכה" .המורים לא
מבינים אותי בכלל" ,מלמלה" .על מה את מדברת?" שאלה היועצת .רים סיפרה
לה ששלשום היה מבחן בערבית והיא לא יכלה לבוא אל בית–הספר משום
שאמה הייתה בבית–חולים והיא הייתה צריכה להישאר לצדה" .למחרת ביקשתי
לשוחח עם המורה לערבית .הוא אמר לי שאין לו זמן עכשיו .שאלתי אותו מתי
אני יכולה לדבר אתו והוא השיב מחר .הסברתי לו שהעניין דחוף ולא אגזול
הרבה מזמנו .הוא השיב' :אמרתי לך שאני לא פנוי עכשיו ואל תתווכחי אתי'.
אמרתי בסדר והלכתי מאוכזבת מאוד.
"למחרת פניתי אליו והזכרתי לו שקבענו שנשוחח היום .הוא השיב 'דברי,
אבל בזריזות' .הסברתי לו שלמדתי היטב למבחן אבל לא יכולתי להגיע בגלל
מחלת אמי וביקשתי שיתחשב קצת ויבחן אותי במועד אחר" .עכשיו רים בוכה
וממשיכה" ...לא האמנתי שיסרב ויגיב בצורה כל כך אכזרית' .אני לא עושה
מבחנים לאף אחד' ,הוא אמר' .זאת הבעיה שלך ולא הבעיה שלי'" .היועצת
הרגיעה את רים .היא אמרה לה שאל לה לדאוג ,היא תשוחח עם המורה.
"המבחן הוא כבר לא העניין ,הגישה שלו היא שזעזעה אותי" ,אמרה.
למחרת הזמינה היועצת את המורה .היא סיפרה לו את אשר סיפרה לה רים
והוסיפה" :כשאתה רוצה לסרב למישהו בעניין כלשהו עליך להסביר לו את
הסיבות לכך ולעשות זאת בעדינות כדי שלא ייפגע ,כפי שכתוב בסורת המסע
הלילי ,פסוק " :28ואם תיאלץ לפנות להם עורף ,בעודך משחר ומקווה
לרחמי ריבונך ,דחה אותם בדברי נועם".
הסבר :סביר להניח שבנסיבות האלה לא הייתה למורה זכות לסרב לבקשתה של
רים להיבחן במועד אחר .ועל כן ,טוב הייתה עושה היועצת אילו הסבירה למורה
שמחובתו לבחון את רים ,שלא יכלה להגיע למבחן מסיבות מוצדקות .אבל
היועצת לימדה את המורה דבר חשוב .שגם אם יש לו סיבה מוצדקת לדחות
בקשה כלשהי עליו לעשות כן בעדינות ככל האפשר .והרי זה המסר של הקוראן,
שדחייה צריכה להיעשות בדברי נועם ולא בכעס .כל זאת כדי למתן את הפגיעה.
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ככלל ,אופן דיבורו של המורה אל רים אינו מכבד אלא מעליב ועל כן אינו
במקומו .טוב יעשה המורה אם יעיין קצת בקוראן וילמד שיעור ביחסי אנוש.
 .17כיצד נלמד את האדם לברך את האחר לשלום במאור פנים?

ﻟَﻴْﺲَ ﻋَﻠَـﻰ اﻷَْﻋْـﻤَﻰ ﺣَ ـﺮَجٌ وَﻻَ ﻋَﻠَﻰ اﻷَْﻋْـﺮَجِ ﺣَ ـﺮَجٌ وَﻻَ ﻋَﻠَﻰ اﳌَْﺮِﻳـﺾِ ﺣَـﺮَجٌ
وَﻻَ ﻋَﻠَـﻰ أَﻧﻔُـ ـﺴِﻜُﻢْ أَن ﺗَﺄْﻛُـﻠُﻮا ﻣِﻦ ﺑُـﻴُــﻮﺗِـﻜُﻢْ أَوْ ﺑُﻴُ ــﻮتِ آﺑَﺎﺋِـﻜُﻢْ أَوْ ﺑُﻴُ ــﻮتِ
أُﻣﱠـﻬَـﺎﺗِﻜُﻢْ أَوْ ﺑُﻴُـﻮتِ إِﺧْﻮَاﻧِﻜُـﻢْ أَوْ ﺑُﻴُﻮتِ أَﺧَـﻮَاﺗِﻜُﻢْ أَوْ ﺑُﻴُـﻮتِ أَﻋْـﻤَـﺎﻣِﻜُﻢْ أَوْ
ﺑُﻴُــﻮتِ ﻋَـﻤﱠــﺎﺗِﻜُﻢْ أَوْ ﺑُﻴُــﻮتِ أَﺧْ ـﻮَاﻟِﻜُﻢْ أَوْ ﺑُﻴُــﻮتِ ﺧَـﺎﻻَﺗِـﻜُﻢْ أَوْ ﻣَـﺎ ﻣَـﻠَﻜْﺘُﻢ
ﻣﱠـﻔَـﺎﺗِﺤَـﻪُ أَوْ ﺻَـﺪِﻳﻘِﻜُﻢْ ﻟَﻴْﺲَ ﻋَﻠَـﻴْﻜُﻢْ ﺟُﻨَﺎحٌ أَن ﺗَ ْﺄﻛُﻠُﻮا ﺟَـﻤِـﻴـﻌـﺎً أَوْ أَﺷْـﺘَـﺎﺗﺎً
ﻓَـﺈِذَا دَﺧَﻠْﺘُﻢ ﺑُﻴُـﻮﺗﺎً ﻓَﺴَﻠﱢـﻤُﻮا ﻋَﻠَﻰ أَﻧﻔُـﺴِﻜُﻢْ ﺗَﺤِـﻴﱠـﺔً ﻣﱢﻦْ ﻋِﻨﺪِ اﻟﻠﱠﻪِ ﻣُـﺒَﺎرَﻛَـﺔً
ﻃَﻴﱢـﺒَـﺔً ﻛَ ـﺬَﻟِﻚَ ﻳُﺒَـﻴﱢـﻦُ اﻟﻠﱠﻪُ ﻟَﻜُﻢُ اﻵْﻳَﺎتِ ﻟَـﻌَﻠﱠﻜُﻢْ ﺗَﻌْ ـﻘِﻠُﻮن )ﺳـﻮرة اﻟﻨﻮر ,آﻳﺔ
(61
העיוור לא יעבור עברה ,ולא הפיסח ולא החולה ,ואף לא אתם עצמכם,
אם תאכלו מן המצוי בבתיכם או בבתי אבותיכם או בבתי אימהותיכם או
בבתי אחיכם או בתי אחיותיכם או בבתי דודיכם מצד אביכם או בביתי
דודותיכם מצד אביכם או בבתי דודיכם מצד אמכם או בבתי דודותיכם
מצד אמכם או בבתים אשר מפתחותיהם הופקדו בידיכם או בבית ידידיכם.
אין עוון עליכם ,בין אם תאכלו בחברה ובין ביחידות .בהיכנסכם אל
הבתים ,ברכו לשלום זה את זה ,ברכת שלום מאת אלוהים ,מבורכת
וטובה  .כך יבאר לכם אלוהים את האותות למען תשכילו להבין )סורת
האור ,פסוק (61

אמא של סמיר באה אל בית–הספר לאחר שקיבלה מכתב ובו הזמנה לפגישה עם
המחנך .הוא סיפר לה על התנהגותו הלא מנומסת של בנה .סמיר מאחר לכיתה
באופן קבוע וכשהוא נכנס הוא לא אומר שלום ולא בוקר טוב .לעתים הוא מציץ
לכיתה בזמן השיעור ומסמן לאחד מחבריו שיצא אליו החוצה ,שוב ,ללא בקשת
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רשות וללא ברכת שלום .מורה אחד סיפר כיצד ישב עם תלמיד בשעה שסמיר
פתח את הדלת מבלי לדפוק ,הסתכל סביב ויצא מבלי לומר סליחה.
אמא של סמיר התביישה בהתנהגותו של בנה וסיפרה שבבית הוא מתנהג
באורח דומה .כשהוא חוזר מבית–הספר הוא נכנס הביתה מבלי לומר שלום
וטורק את הדלת בחוזקה ומבהיל את כל בני הבית .פעמים רבות ביקשה ממנו
לנהוג ביתר נימוס ועדינות ,לומר שלום וסליחה ,אך לשווא.
ואז הציע לה המחנך ללמד את סמיר את פסוק  61מסורת האור" :בהיכנסכם
אל הבתים ,ברכו לשלום זה את זה ,ברכת שלום מאת אלוהים ,מבורכת
וטובה"  .למחרת ,כשהגיע סמיר לכיתה הוא נכנס בחיוך ובירך לשלום את
המורה ואת החברים.
הסבר :ברכת שלום במאור פנים היא מיסודות הנימוס .אבן יסוד בקשר בין בני
אדם .יש לחנך ילדים לומר יפה שלום משום שללא ברכה זו מתערערת היכולת
לפתח קשר ראוי עם האחר .אדם שאינו מביט בפניו של רעהו ,שאינו מברכו
לשלום ,שאינו יודע כיצד להתנהג בבואו למקום חדש או כשמישהו מגיע לבקרו
לוקה במגבלה חמורה .אדם כזה משדר לאנשים מסרים שליליים עוד טרם החל
כל קשר .קשיים מסוג זה יכולים כמובן להעיד על קשיים רגשיים למיניהם.
ביישנות קיצונית ,תחושות כעס וזעם שאותם מנסה האדם להסתיר ועל כן אינו
מתבונן בפניו של האחר .מיני פחדים הנוגעים לקשר אנושי ועוד .אחת היא מה
הסיבה לקושי של סמיר לברך יפה בברכת שלום — עלינו לעזור לו ללמוד כיצד
להתנהג .ועל כן ,יפה נהג המחנך שהשתמש בפסוק הקוראני המתאים כדי
להעביר לסמיר את המסר החשוב.
 .18מה נאמר למי שנחמד אל האחר רק כשהוא זקוק לו?

ﻓَـﺈِذَا رَﻛِـﺒُـﻮا ﻓِﻲ اﻟْﻔُﻠْﻚِ دَﻋَـﻮُا اﻟﻠﱠﻪَ ﻣُـﺨْﻠِﺼِﲔَ ﻟَـﻪُ اﻟﺪﱢﻳﻦَ ﻓَﻠَﻤﱠـﺎ ﻧَﺠﱠـﺎﻫُﻢْ إِﻟَﻰ
اﻟْﺒَﺮﱢ إِذَا ﻫُﻢْ ﻳُﺸْﺮِﻛُﻮنَ ) ﺳﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت  ,آﻳﺔ (65

בשוטם בספינה הם פונים בתפילה אל אלוהים ,בייחדם לו את הדת,
ואולם אך ימלטם בבטחה אל היבשה ,יצרפו לו שותפים )סורת העכביש,
פסוק (65
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מוסא בן החמש–עשרה ,תלמיד כיתה י' ,פנה אל אביו ועל פניו עצב רב .הוא
סיפר לו שבשבוע הבא מתחילים מבחני סוף השנה והוא דואג מאוד .לא מפני
שהוא לא בטוח בעצמו וביכולת שלו .נהפוך הוא ,מוסא דואג משום שחבריו
לכיתה החלו להתיידד אתו ,כהרגלם לפני מבחן.
מוסא סיפר לאביו שאין לו חברים בכיתה .כולם לועגים לו ,צוחקים למשקפיים
שהוא מרכיב ,וקוראים לו "החנון של הכיתה" .בתחילה לא הבין אביו של מוסא
מה בנו מנסה להסביר לו .מוסא פרץ בבכי וסיפר שחבריו לכיתה מתיידדים אתו
רק כשיש מבחנים .הם נשבעו שירביצו לו אם לא יעזור להם לעבור את
המבחנים.
אביו של מוסא חיבק את בנו וניסה להרגיע אותו" .מחר ,כשתגיע אל
בית–הספר תאמר לחבריך' :בשוטם בספינה הם פונים בתפילה אל אלוהים,
בייחדם לו את הדת ,ואולם אך ימלטם בבטחה אל היבשה ,יצרפו לו שותפים'.
אולי אז יבינו את המסר וירפו ממך".
הסבר :דומה שכולנו מכירים את אותם תלמידים מצטיינים שבני הכיתה זקוקים
להם לפני הבחינה ושוכחים אותם מיד לאחריה .המקרה הזה חמור יותר משום
שיש כאן ממש איום וסחיטה .טוב עשה מוסא שהתייעץ עם אביו בקשייו ויפה
נהג האב שנתן לו כלי — פסוק מן הקוראן — כדי שיוכל להשתמש בו ולהתמודד
עם אלה שמנסים לנצל אותו .במקרה הזה היה על מוסא או על הוריו לפנות גם
אל מחנך הכיתה כדי שיערוך פעילות מתאימה בכיתה .הרי יש כאן בעיה
כיתתית .אנו רוצים שהתלמידים יעריכו ויכבדו את התלמידים המצטיינים ולא
יזלזלו בהם ויסחטו אותם .דומה שמערכת הערכים של בני הכיתה היא שגויה.
הם מעריכים כוח ,משתמשים באיומים וצוחקים על אלה שמשקיעים ולומדים.
המחנך יכול לפתוח התערבות כיתתית זו בפסוק הקוראני שהעניק אביו של
מוסא לבנו כדי להסביר לתלמידים כמה חמורים מעשיהם .מקרה זה הוא מסוג
האלימויות הכיתתיות שחשוב לטפל בהן מוקדם אחרת עלולים הילדים להשתמש
בשיטות הללו בבגרותם .ואז יהיה מצב העניינים חמור בהרבה.
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 .19מה נאמר לבן משפחה שמפלה בן משפחה אחר לטובה או לרעה?

ﻓَ ــﺂتِ ذَا اﻟْﻘُ ـﺮْﺑَـﻰ ﺣَ ـﻘﱠـ ـﻪُ وَاﳌِْﺴْﻜِـﲔَ وَاﺑْﻦَ اﻟﺴﱠـ ـﺒِ ـﻴـﻞِ ذَﻟِﻚَ ﺧَـ ـﻴْ ـﺮٌ ﻟﱢﻠﱠـﺬِﻳﻦَ
ﻳُﺮِﻳﺪُونَ وَﺟْﻪَ اﻟﻠﱠﻪِ وَأُوْﻟَﺌِﻚَ ﻫُﻢُ اﳌُْﻔْﻠِﺤُﻮنَ ) ﺳﻮرة اﻟﺮوم  ,آﻳﺔ (38

תן לקרוב המשפחה את החלק המגיע לו ,וגם לנזקק ולהלך בדרכים.
בזאת ייטב לכל המבקשים לחלות את פני אלוהים ,והם אנשי חיל
)סורת בני ביזנטיון ,פסוק (38

פארוק הוא אחד המורים הוותיקים והמסורים בבית–הספר .אדם מסורתי שתורם
רבות למערכת ה בית–ספרית ונחשב גם למורה מצוין .בתו סאמיה לומדת בכיתה
שהוא מחנך וסובלת מאוד בשל כך .היא תלמידה טובה ,חרוצה ומנומסת ,אבל
אביה מעניש אותה כשיש סיבה וגם כשאין סיבה כדי שהאחרים לא ידברו עליו.
כל המורים חוץ מאביה מהללים אותה  .היא מספרת שמאז נעשה אביה המורה
שלה הוא שינה את יחסו אליה גם בבית .סאמיה ניסתה לשוחח עם אביה על כך
אבל הוא תמיד אומר לה שהוא מתנהג אליה באופן שהוא "לטובת כולם".
סאמיה ניסתה לשוחח גם עם אמה על כך מתוך תקווה שתשפיע על אביה לשנות
את יחסו אליה אך לשווא.
באחד הימים שכחו כמה תלמידים את מחברותיהם ובהן שיעורי הבית בביתם.
גם סאמיה הייתה ביניהם .אביה ידע שהיא הכינה את השיעורים אבל היא הייתה
היחידה שספגה עונש .סאמיה נעלבה מאוד ופנתה אל היועצת החינוכית של
בית–הספר.
היועצת הזמינה את אביה של סאמיה לשיחה אישית וניסתה לסביר לו שבתו
סובלת ללא הצדקה .כדי לתת משנה תוקף לדבריה היא פתחה את ספר הקוראן
והקריאה לאב את פסוק  38מסורת בני ביזנטיון" :תן לקרוב המשפחה את
החלק המגיע לו ,וגם לנזקק ולהלך בדרכים .בזאת ייטב לכל המבקשים
לחלות את פני אלוהים ,והם אנשי חיל"" .לכל אחד מגיע החלק שלו",
הסבירה" ,גם לקרוב המשפחה וגם לאיש הזר ,אבל אני מתרשמת שאתה מקפח
דווקא את בתך" .במהלך השיחה הודה האב שאכן קשה לו מאוד להתייחס אל
בתו כאל תלמידה רגילה ועל כן הוא לא מקיים את ציווי הקוראן .היועצת
537

הקוראן לחינוך הילד

הסבירה לו שבדיוק בגלל הסיבה הזאת אין זה מומלץ שאב יהיה המורה של
ילדו והם החליטו שהבת תעבור לכיתה המקבילה.
הסבר :צדקה היועצת — לא מומלץ שהורה יהיה המורה של ילדו ,משום שהדבר
מעמיד אותו במצב כמעט בלתי אפשרי ומונע ממנו לקיים את מצוות הקוראן
לתת לכל אחד את המגיע לו .איש מאתנו איננו אובייקטיבי ביחס לילדיו ואינו
יכול להתייחס אליהם כאילו הם לא ילדיו .אם כך ,מדוע להקשות על ההורה וגם
על הילד?! שני הצדדים יוצאים פגועים ממצב זה ועל כן יש לאסור אותו .תמיד
אפשר למצוא לילד כיתה אחרת ביישוב או לכיתה מורה אחר ולא להרשות מצב
שהורה ילמד את ילדו .פסוק זה מן הקוראן אומר כמה חשוב שניתן לכל אחד
את מה שמגיע לו ,לבן המשפחה וגם לזר .ואפשר להשתמש בפסוק לשני
הכיוונים :כשמישהו מפלה לטובה את בן משפחתו או להפך ,כשהוא מקפח את
בן משפחתו כפי שעשה פארוק .הקוראן מצווה עלינו אפוא לנהוג באיזון וביושר.
 .20מה נאמר למי שפוגע בנו שלא בצדק?

ﻗُﻞ ﻻﱠ ﺗُﺴْﺄَﻟُﻮنَ ﻋَـﻤﱠﺎ أَﺟْﺮَﻣْﻨَـﺎ وَﻻَ ﻧُﺴْﺄَلُ ﻋَﻤﱠـﺎ ﺗَﻌْﻤَﻠُﻮنَ * ﻗُﻞْ ﻳَﺠْﻤَﻊُ ﺑَﻴْﻨَﻨَﺎ
رَﺑﱡﻨَﺎ ﺛُﻢﱠ ﻳَﻔْﺘَﺢُ ﺑَﻴْﻨَﻨَﺎ ﺑِﺎﳊَْﻖﱢ وَﻫُﻮَ اﻟْﻔَﺘﱠﺎحُ اﻟْﻌَﻠِﻴﻢُ ) ﺳﻮرة ﺳﺒﺄ  ,آﻳﺔ (26-25

אמור ,לא תתבקשו לתת את הדין על חטאינו ,ואנו לא נתבקש לתת
את הדין על מעלליכם .אמור ,ריבוננו יכנס אותנו ,ואז יכריע בינינו
בצדק .הוא המכריע והיודע )סורת שבא ,פסוקים (26-25
לחסן הייתה חבורה שנהגה לתפוס ילדים קטנים ולגזול מהם את כספם או את
תכשיטיהם או כל חפץ אחר שהיה ברשותם .רצה הגורל ואביו של חסן נפטר
הוא נאלץ לעזוב את בית–הספר ולצאת לעבודה ולעזור בפרנסת המשפחה .הוא
הפך לנער אחראי שעוזר לאמו ולאחיו הקטנים .באחד הימים ,כששב מעבודתו,
עצרו אותו שלושה מחבריו מאותם ימים רעים .הם ביקשו ממנו את כספו ,שעונו
וחולצתו .הוא ביקש שיניחו לו משום שהוא עובד קשה לפרנסת משפחתו .הם
סירבו ,הכו אותו ואמרו" :שכחת מה היית עושה אתנו ,איך היינו לוקחים כסף
וחפצים מילדים?!"
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כשברחו חבריו של חסן עם כספו וחפציו הוא קרא אחריהם" :אמור ,לא
תתבקשו לתת את הדין על חטאינו ,ואנו לא נתבקש לתת את הדין על
מעלליכם .אמור ,ריבוננו יכנס אותנו ,ואז יכריע בינינו בצדק .הוא המכריע
והיודע".
הסבר :ושוב מלמד אותנו הקוראן את העיקרון החשוב כל כך שכל אחד אחראי
למעשיו ואל לו להטיל אותם על האחר .יש צדק ואמת בעולם .ואכן ,חסן נענש
כפי שרמזו לו חבריו בגלל מעשיו בעבר .כלומר "עין תחת עין" .על פי ההיגיון
הזה גם חבריו ראויים לעונש כבד בעתיד משום שהם ,בניגוד לחסן ,לא חזרו
למוטב .יפה נהג חסן כשהזהיר את חבריו משכבר הימים בעזרת פסוק מן
הקוראן שגם להם מחכה עונש ,אולי גדול וכבד משלו משום שרק הם אחראים
למעשיהם ואילו הוא ,חסן ,עובד כעת ועוזר למשפחתו ועל כן מגיע לו על כך
שכר יפה בעתיד.
 .21מה נאמר לקמצן כדי לעודד אותו לתרום?

ﻗُﻞْ إِنﱠ رَﺑﱢﻲ ﻳَﺒْـﺴُﻂُ اﻟﺮﱢزْقَ ﳌَِﻦ ﻳَﺸَﺎءُ ﻣِﻦْ ﻋِـﺒَﺎدِهِ وَﻳَﻘْـﺪِرُ ﻟَﻪُ وَﻣَﺎ أَﻧﻔَﻘْـﺘُﻢ ﻣﱢﻦ
ﺷَﻲْءٍ ﻓَﻬُﻮَ ﻳُﺨْﻠِﻔُﻪُ وَﻫُﻮَ ﺧَﻴْﺮُ اﻟﺮﱠازِﻗِﲔَ ) ﺳﻮرة ﺳﺒﺄ  ,آﻳﺔ (39

אמור ,ריבוני שולח פרנסה בשפע או בצמצום לאשר יחפוץ מבין
עבדיו ,ולפיכך כל ממון אשר תוציאו ,יחדשהו אלוהים לכם .הוא
הטוב שבמכלכלים )סורת שבא ,פסוק (39
אבו מחְיִ הוא אחד האנשים העשירים בכפר ,אדם ידוע בעל קשרים ענפים עם
קבלנים ואנשי עסקים אבל קמצן .אם תבקש ממנו משהו כנראה לא תקבל.
השנה הוא התנדב להיות חבר בוועד ההורים בבית–הספר התיכון שבו לומד בנו.
בשנה האחרונה ,בגלל האלימות השוררת בבית–הספר ,הושחת חלק גדול מן
הציוד — נשברו חלונות ,רוססו כתובות על הקירות ונפרצו מעבדות .היה צורך
דחוף לשפץ את בית–הספר ולהשלים את הציוד שנגנב .כל זאת כדי שבית–הספר
יוכל לפתוח את שעריו בשנה הבאה באופן משביע רצון ולהציע לתלמידים מקום
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שבו יוכלו להתקדם ולהתפתח .כל הורי התלמידים בבית–הספר התבקשו לתרום
למבצע שיקום בית–הספר .המורים תרמו גם הם ,תלמידים תרמו את המעט שיש
להם ולבסוף פנה מנהל בית–הספר גם אל תושבי הכפר ורבים מהם תרמו ביד
נדיבה.
בתחילת השיפוצים חשב המנהל שאם יתרום אבו מחְיִ יתרמו כולם אחריו
משום שכולם מכבדים אותו .על כן ,הוא פנה אליו באופן אישי וביקש ממנו
לתרום .אבל מה שקרה היה בדיוק להפך .כולם תרמו — מורים ,הורים
ותלמידים — ואבו מחְיִ לא תרם דבר .הוא בירך על הרעיון והבטיח שיתרום
בשמחה סכומי כסף גדולים .אבל עד עתה הכול רק דיבורים .לאחר כמה שבועות
שוב התחייב .הפעם הבטיח שיביא מומחי שיפוצים שהוא מכיר מכל מיני
תחומים והוא–הוא ישלם להם .שוב ,הבטחות לחוד ומעשים לחוד.
לאחר שפנה המנהל אל אבו מחְיִ שוב ושוב ודבר לא התקדם כינס המנהל
את ועד ההורים שאבו מחְיִ הוא אחד מחבריו ודיבר עם החברים על חשיבות
התרומות לבית–הספר .הוא פתח את ספר הקוראן והקריא לחברי הוועד את
פסוק  39מסורת שבא" :אמור ,ריבוני שולח פרנסה בשפע או בצמצום לאשר
יחפוץ מבין עבדיו ,ולפיכך כל ממון אשר תוציאו ,יחדשהו אלוהים לכם.
הוא הטוב שבמכלכלים" .המנהל ביקש מחברי הוועד שיעבירו את מסר הקוראן
לכל מי שעשוי לתרום כדי שאנשים ייאותו לתת ביד רחבה מתוך הנחה שאלוהים
ישיב להם את ממונם.
הסבר :אבו מחְיִ הוא אדם עשיר אבל קמצן .למה הוא קמצן? אולי הוא חושש
שאם יתרום לא יישאר לו משום שגדל בעוני ,אולי הוא חושש שאם יתרום
בפעם הזאת יבואו אליו עוד אנשים רבים בבקשות תרומה והוא ינוצל .אולי הוא
פשוט לא אוהב לתת לאחרים ולעזור להם ומעדיף שיתחננו לפניו ויבקשו ממנו
משום שזה מעניק לו תחושת חשיבות .תהיה הסיבה לקמצנותו של אבו מחְיִ
אשר תהיה ,הנה מזכיר לו הקוראן שהכול מאלוהים ואם ירצה ישיב לו את כל
הממון שתרם .ההבנה שהכסף שייך לאלוהים והוא לוקח מאחד ונותן לאחר כפי
שיחפוץ מקלה על העשירים להפגין נכונות יתר לוותר על ממונם לטובת אחיהם
העניים .ובמיוחד אם זו מצווה לתרום כמו במקרה הזה ,הרי אם אבו מחְיִ תורם
הוא עושה מצווה והסיכוי שאלוהים ישיב לו כגמולו גדל .יפה נהג המחנך
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שהעביר באופן עקיף )בשיחה קבוצתית ולא אישית( את מסר הקוראן לאבו
מחְיִ ועודד אותו בדרך זו לתרום.
 .22מה נאמר למי שחושב שמעשיו הרעים הם בעצם טובים?

أَﻓَـﻤَﻦ زُﻳﱢﻦَ ﻟَﻪُ ﺳُـﻮءُ ﻋَﻤَﻠِﻪِ ﻓَـﺮَآهُ ﺣَـﺴَﻨﺎً ﻓَـﺈِنﱠ اﻟﻠﱠﻪَ ﻳُﻀِﻞﱡ ﻣَﻦ ﻳَﺸَـﺎءُ وَﻳَﻬْـﺪِي
ﻣَﻦ ﻳَﺸَـﺎءُ ﻓَﻠَﺎ ﺗَﺬْﻫَﺐْ ﻧَﻔْﺴُﻚَ ﻋَﻠَﻴْـﻬِﻢْ ﺣَﺴَـﺮَاتٍ إِنﱠ اﻟﻠﱠﻪَ ﻋَﻠِﻴﻢٌ ﺑِﻤَﺎ ﻳَﺼْـﻨَﻌُﻮنَ
) ﺳﻮرة ﻓﺎﻃﺮ ,آﻳﺔ (8

היש תקווה למשתבח במעשיו הרעים והחושב אותם לטובים? אלוהים
יתעה את אשר יחפוץ ,וינחה את אשר יחפוץ .לכן אל תעגם נפשך
עליהם .כי יודע אלוהים את אשר יעשו )סורת היוצר ,פסוק (8
בהתקרב סוף השנה נכנס מנהל בית–הספר לכיתה י"ב כדי לעודד את התלמידים
להמשיך בלימודיהם באוניברסיטה .הוא דיבר על חשיבות הלימודים הגבוהים
לרכישת השכלה ולהצלחה בחיים .ואז קמה נור ,אחת התלמידות הטובות,
שרוצה להירשם ללימודי סיעוד ולעבוד כאחות בבית–חולים ,ושאלה את המנהל:
"האם אתה ממליץ לנו ללמוד בארץ או בחוץ–לארץ? אומרים שבחוץ–לארץ
הלימודים קלים יותר".
המנהל) :נבהל( בטח שפה יותר טוב .אם אתם לומדים בחוץ אתם גם חייבים
להיבחן שוב כדי לקבל רישיון עבודה בארץ.
נור :עדיף ללמוד פה.
המנהל :תשמעו ,ההחלטה היא שלכם אבל עדיף פה מכל הסיבות :אתם קרובים
לבית ,הכסף נכנס למדינה שלנו ,ועליכם לעבור רק פעם אחת את
מבחני הסיום במקצוע שלמדתם.
מחנך הכיתה) :מתערב פתאום( לא .לפי דעתי יותר טוב ללמוד בחוץ–לארץ
משום ששם תפגשו אנשים חדשים ותבלו יפה.
המנהל) :מתערב וקוטע את דברי המחנך( התלמידים שלנו הולכים ללמוד ולא
לבלות .וחוץ מזה ,תלמידים ,תשקלו את העניין עם הוריכם ואז תחליטו.
כשיצא המנהל מן הכיתה הוא הזמין אל חדרו את המחנך ואת היועץ החינוכי.
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מנהל:

מחנך:
יועץ:
מנהל:

יועץ:
מחנך:
יועץ:
מחנך:
יועץ:
מחנך:
יועץ:

איך אתה כמחנך כיתה מעז לדבר כך עם התלמידים?! הרגשתי שאתה
בחור שובב שמדבר אל החברים שלו .מורה חייב לשמש דוגמה לתלמידיו.
נכון שאתה צעיר מאוד אבל התפקיד שלך מחייב אותך להתנהג כיאות.
מדוע אתה אומר את כל זה אל מול היועץ?
אם אינך רוצה לדבר בפני לי אין שום בעיה ,אני יוצא.
לא ,אתה לא יוצא ,אני רוצה שתהיה פה) .פונה אל המחנך( היועץ יודע
טוב מאתנו .הוא מבין התנהגויות ועל כן אני נעזר בו לעתים קרובות.
רציתי לשמוע גם את דעתו ,אם הוא חושב שצדקתי או טעיתי.
אני תמיד מקשיב ,שומע ומתערב היכן שיש צורך .אני גם שומר על
הסודות של התלמידים והמורים.
רק הבעתי את דעתי .התנהגתי באופן ספונטני ואמרתי את מה שאני
מרגיש.
נכון מאוד ,אבל הזכרת דברים ברגע לא מתאים .התלמידים נמצאים
בתקופה קריטית ,בגיל ההתבגרות ,וכל דבר משפיע עליהם.
אני מרוצה מעצמי ולא רוצה לשנות את דעותי.
)פותח את ספר הקוראן( אני רוצה להקריא לך פסוק חשוב מהקוראן.
בסדר ,אני תמיד אוהב לשמוע את מה שהקוראן אומר.
זהו פסוק  8מסורת היוצר ,והוא מתאים בדיוק לך" :היש תקווה
למשתבח במעשיו הרעים והחושב אותם לטובים?".

הסבר :קשה לדעת מי צודק .המנהל רוצה שהילדים ילמדו בארץ והוא מנמק
זאת בנימוקים טובים .המחנך מציע להם להרחיב את אופקיהם בעולם הגדול
וגם לו יש סיבות טובות לכך .הסיפור נשמע יותר כמו מחלוקת תרבותית שבה
המנהל מעודד את התלמידים להישאר קרובים למשפחותיהם ואילו המחנך
מעודד אותם לצאת החוצה ולהיפתח לעולם הגדול .המנהל משתמש בסמכותו
כדי לכפות את עמדתו על המחנך ועל התלמידים והיועץ משתף אתו פעולה.
האם התלמידה נור והיועץ ביטאו את עמדותיהם בחופשיות או שעמדותיהם
נועדו לרצות את המנהל? זאת לא נדע .מכל מקום ,המחנך מעז למרוד .נימוקי
היועץ בנוגע לגיל ההתבגרות אינם מדויקים משום שבכל גיל מותר לדבר עם
ילדים על כל דבר .השאלה בדרך כלל היא לא אם לדבר אלא איך לדבר .לקראת
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סיום השיחה רצה היועץ לומר למחנך שהוא אפילו לא מבין כמה חמורים דבריו.
בהנחה שדיבר מתוך לבו יפה נהג שניסה להעביר את המסר שלו באמצעות
פסוק מן הקוראן .מובן שהשימוש בפסוק מן הקוראן לא מאשר באופן אוטומטי
את צדקתו.
 .23מה נאמר למי שרצה לפגוע באחר ונפגע בעצמו?

اﺳْ ـﺘِﻜْﺒَــﺎراً ﻓِﻲ اﻷَْرْضِ وَﻣَﻜْﺮَ اﻟﺴﱠ ـﻴﱢﺊِ وَﻻَ ﻳَﺤِــﻴﻖُ اﳌَْﻜْﺮُ اﻟﺴﱠـﻴﱢـﺊُ إِﻻﱠ ﺑِﺄَﻫْﻠِﻪِ
ﻓَ ـﻬَﻞْ ﻳَﻨﻈُﺮُونَ إِﻻﱠ ﺳُﻨﱠﺖَ اﻷَْوﱠﻟِـﲔَ ﻓَﻠَﻦ ﺗَﺠِ ـﺪَ ﻟِﺴُﻨﱠﺖِ اﻟﻠﱠﻪِ ﺗَﺒْ ـﺪِﻳﻼً وَﻟَﻦ ﺗَﺠِ ـﺪَ
ﻟِﺴُﻨﱠﺖِ اﻟﻠﱠﻪِ ﺗَﺤْﻮِﻳﻼً ) ﺳﻮرة ﻓﺎﻃﺮ  ,آﻳﺔ (43

זאת כי היו אנשי שחץ בארץ וזממו להרע ,אך המזימה להרע תדבק רק
בבעליה .לא נותר להם אלא לצפות כי תחול עליהם הדרך אשר בה
נענשו בני הדורות הראשונים .לא תוכל לשנות את דרך אלוהים ,ולא
תוכל להסיט את דרך אלוהים )סורת היוצר ,פסוק (43
סאלח הוא ילד שובב מאוד שמנצל כל הזדמנות ללעוג לכולם .פעם הוא שופך
מים מחלון ביתו כשמישהו עובר מתחת לחלון ומיד מסתתר .פעם הוא שם בננה
על המדרכה ומחכה שמישהו יחליק .קושר ידיות דלתות של דירות בחבל כדי
שבעליהן לא יוכלו לפתוח אותן ואז מצלצל בפעמון ועוד מעשי קונדס מסוג זה.
הפעם המציא סאלח משחק חדש .הוא קושר אבן לחבל ותולה אותה על עץ
ומתחבא לא הרחק .כשהוא משחרר את החבל מידו נופלת האבן על ראשו של
איש שעובר לתומו מתחת לעץ .האיש מביט ימינה ושמאלה ,מחפש מי פגע בו
אך לא מוצא וממשיך בדרכו .בינתיים סאלח מחייך בסיפוק ממקום מחבואו.
יום אחד ראה סאלח את ידידו מוחמד מתקרב לכיוון העץ .הוא הזדרז לקשור את
החבל לאבן ,זרק את האבן אל מעל העץ והנה היא שבה ופגעה בו בראשו .מצחו
התמלא דם והוא נפל על הרצפה כשהוא צועק מכאב .רץ אליו מוחמד ,נבהל מן
הדם וניסה להושיב אותו ולעזור לו" .מה קרה לך ,סאלח?" שאל .אך סאלח
המשיך למרר בבכי .רק לאחר שנרגע קצת וקם על רגליו מלמל לעצמו,
"המזימה להרע תדבק רק בבעליה".
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הסבר :סאלח הוא לא בהכרח ילד רע .הוא ילד שובב ,ויש תרבויות שיראו בכך
יוזמה ואומץ ואף יעודדו בחצי חיוך התרסה מסוג זה כלפי המבוגר .ובכל זאת,
הניסיון מלמד שגדולים סיכוייו של מי שזומם לפגוע באחר להיפגע בעצמו
ממזימתו .הסיבה לכך היא ראשית ,שמי שזומם לפגוע באחר לא ער לפגיעותו
שלו וייתכן שעל כן הוא לא נזהר .כמו כן ,ייתכן שהאחר ירצה להשיב לו
כגמולו ,כך שלא אחת נפגע האדם מעצם מזימתו שלו כפי שקרה לסאלח .ובכל
זאת יכולתו של סאלח להודות בטעותו ועוד באמצעות הפסוק הקוראני נותנת
תקווה שבעתיד לא ישוב על מעשיו.
 .24מה נאמר לאדם טוב שסבל מאדם רע?

وَﻣَـﺎ ﻳَﺴْـﺘَـﻮِي اﻷَْﻋْﻤَﻰ وَاﻟْـﺒَﺼِـﻴـﺮُ وَاﻟﱠﺬِﻳﻦَ آﻣَﻨُﻮا وَﻋَـﻤِﻠُﻮا اﻟﺼﱠـﺎﳊَِـﺎتِ وَﻻَ
اﳌُْﺴِﻲءُ ﻗَﻠِﻴﻼً ﻣﱠﺎ ﺗَﺘَﺬَﻛﱠﺮُونَ ) ﺳﻮرة ﻏﺎﻓﺮ  ,آﻳﺔ (58

לא ישוו זה לזה העיוור והפיקח ,ולא ישוו המאמינים ועושי הטוב
למרעים .כה ממעטים אתם להיזכר )סורת הסולח ,פסוק (58
נביל וכּמיל הם שני תלמידי כיתה י' ותמיד שרויה ביניהם תחרות חזקה .שניהם
תלמידים טובים אולם נביל הוא תלמיד אהוד מבחינה חברתית ואילו לחברו
כּמיל בעיות התנהגות קשות .לעתים קרובות פוגע כּמיל בנביל ובילדים אחרים
בכיתה.
בטיול האחרון של הכיתה הציע כּמיל לכמה חברים לגנוב כסף מאחד הילדים
ולשים אותו בתיק של נביל .ואכן ,חבריו של כּמיל שמעו לעצתו .כשגילה הילד
שכספו נגנב הוא פנה אל המחנך .זה חקר את התלמידים אם ראו משהו אך איש
לא ראה .הוא בדק בתיקי התלמידים ומצא את הכסף בתיקו של נביל .נביל
נשבע שהוא לא יודע איך הגיע לשם הכסף .המחנך ,שהכיר את נביל ,ידע שהוא
לא יעשה מעשה כזה ועל כן פתח בחקירה נמרצת .בסופה הודו כמה תלמידים
שכּמיל הסית אותם לגנוב את הכסף ולשים אותו בתיק של נביל .המחנך חשב
שהמעשה הזה חמור מכדי שהוא יטפל בו בעצמו .כמו כן נביל נראה לו מדוכדך
מאז המקרה .הוא פנה אל היועצת וזו בחרה להזמין קודם כול את נביל לשיחה
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כדי לעודדו .כשנכנס אל חדרה המשפט הראשון שאמרה לו היה זה" :לא ישוו
זה לזה העיוור והפיקח ,ולא ישוו המאמינים ועושי הטוב למרעים"  .זאת
הייתה הפעם הראשונה שנביל חייך מאז המקרה.
הסבר :מעשים כגון אלה שכיחים לצערנו בכיתות בית–ספר ובין אנשים בכלל.
אין פלא שנביל חש מדוכדך .כנראה לא תיאר לעצמו שבן כיתתו יכול לבגוד בו
כך .יפה נהגה היועצת שהשתמשה בפסוק הזה מן הקוראן המשווה בין עושי
הטוב לעושי הרע כדי לעודד את רוחו של נביל ולהעביר לו את המסר שהוא
שונה מאוד מחברו .ואכן ,לעתים פסוק אחד מן הקוראן שווה יותר מאלף מילים
מבחינת יכולתו הטיפולית לעודד את האדם .כיצד תמשיך היועצת לטפל במקרה
הזה? יש צורך כמובן להזמין את כּמיל לשיחה כדי לנסות ולהבין את מקור
התוקפנות הקיימת בו .האם כך התייחסו אליו הוריו? ואולי דווקא להפך ,הוריו
היו מאוד סלחנים ורכים כלפיו? אם נבין את עולמו הפנימי של כּמיל יקל עלינו
לעזור לו לחזור למוטב .וכמובן יש צורך לדבר גם עם חבריו חלשי האופי של
כּמיל כדי לעזור להם שלא להיגרר כה בקלות אחר מעשים רעים.
 .25כיצד נשכנע אדם להשיב טובה תחת רעה?

وَﺟَﺰَاء ﺳَﻴﱢـﺌَﺔٍ ﺳَﻴﱢـﺌَﺔٌ ﻣﱢﺜْﻠُﻬَﺎ ﻓَﻤَﻦْ ﻋَﻔَﺎ وَأَﺻْﻠَﺢَ ﻓَﺄَﺟْﺮُهُ ﻋَﻠَﻰ اﻟﻠﱠﻪِ إِﻧﱠﻪُ ﻻَ
ﻳُﺤِﺐﱡ اﻟﻈﱠﺎﳌِﲔَ

) ﺳﻮرة اﻟﺸﻮرى  ,آﻳﺔ (40

רעה תחת רעה תשולם ,ואולם המוחל והמשלים — שכרו על אלוהים.
אין הוא אוהב את בני העוולה )סורת המועצה ,פסוק (40
סוהא ,תלמידת כיתה ו' ,היא ילדה שובבה .באחד השיעורים היא ביקשה מן
המורה לצאת לשירותים ונענתה בחיוב .במסדרון פגשה את נָרה מן הכיתה
המקבילה וקראה לה בשובבות" ,יא מפגרת מכיתת המפגרים" .נָרה נפגעה
מאוד והחלה להשיב לסוהא קללות" :את המפגרת ,והכיתה שלך כולה מפגרים".
הבנות החלו לקלל זו את זו .הסיפור נמשך בהפסקה ,ותלמידי שתי הכיתות
החלו לקלל ולהכות אלה את אלה .מהומה גדולה התחוללה בבית–הספר .מורי
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הכיתות דנו באירוע והחליטו שעל כל כיתה להתנצל לפני הכיתה השנייה ועל
שתי הכיתות להתפייס .כדי לעודד את התלמידים לעשות כן ערכו המורים
שיעור משותף לשתי הכיתות ותלו פלקטים על הקירות ועליהם היה כתוב:
"רעה תחת רעה תשולם ,ואולם המוחל והמשלים — שכרו על אלוהים .אין
הוא אוהב את בני העוולה" .בשיעור הקריאו התלמידים עוד פסוקים מן
הקוראן המדברים על חשיבות המחילה והפיוס .כשהסתיים השיעור יצאו התלמידים
משתי הכיתות כשהם מחובקים אלה עם אלה.
הסבר :לעתים צחוק ושובבות עלולים לפגוע .ובכל זאת לפני שאדם נפגע רצוי
גם שיחשוב לרגע חברו באמת התכוון לפגוע בו או שקרתה כאן טעות ואי–הבנה.
ייתכן שסוהא לא התכוונה לפגוע בחברתה ,אפילו ייתכן שאמרה את הדברים
בחיוך .מכל מקום ,הדברים שאמרה בהחלט עלולים להעליב כל אדם .מובן שמי
שמספר בדיחה או צוחק כדאי גם שישים לב לגבולות יכולתו של מי שעומד
מולו לקבל את הצחוק שלו .מתברר שכיתה שלמה נסחפה אחרי האירוע הזה.
היטב נהגו המורים שערכו פעילות משותפת לשתי הכיתות והשתמשו בפסוק
יפה מן הקוראן כדי לעודד את הסולחה .אלוהים מבין מי שמשלם רעה תחת
רעה ,נאמר בפסוק ,אולם אלוהים מעדיף שנסלח .כמו כן ודאי שאלוהים רואה
ויודע מי עשה רעה במתכוון.
 .26מה נאמר לאדם שחושב על כסף בזמן שאנו חושבים על אחווה?

ذَﻟِﻚَ اﻟﱠـﺬِي ﻳُﺒَ ـﺸﱢـ ـﺮُ اﻟﻠﱠـﻪُ ﻋِ ـﺒَ ــﺎدَهُ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ آﻣَـﻨُﻮا وَﻋَـ ـﻤِﻠُﻮا اﻟﺼﱠ ــﺎﳊَِ ــﺎتِ ﻗُﻞ ﻻﱠ
أَﺳْـﺄَﻟُﻜُﻢْ ﻋَـﻠَﻴْـﻪِ أَﺟْـﺮاً إِﻻﱠ اﳌَْﻮَدﱠةَ ﻓِﻲ اﻟْـﻘُـﺮْﺑَﻰ وَﻣَﻦ ﻳَﻘْ ـﺘَـﺮِفْ ﺣَـﺴَـﻨَﺔً ﻧﱠﺰِدْ ﻟَﻪُ
ﻓِﻴﻬَﺎ ﺣُﺴْﻨﺎً إِنﱠ اﻟﻠﱠﻪَ ﻏَﻔُﻮرٌ ﺷَﻜُﻮرٌ ) ﺳﻮرة اﻟﺸﻮرى ,آﻳﺔ (23
זה הדבר אשר מבשר אלוהים לעבדיו המאמינים והעושים את הטוב.
אמור ,איני מבקש מכם שכר על זאת ,רק אחווה של קרובי משפחה .
גומל הטובה ,נוסיף לו גמול עליה .הן אלוהים סולח ומכיר טובה )סורת
המועצה ,פסוק (23

546

פרק יא :היחס לאחר

עימאד ,תלמיד כיתה י' ,עוזר לעָנָאן חברו משום ששבר את רגלו .הוא דואג לו,
נושא את תיקו ,עוזר לו לעלות להסעה ולרדת ממנה ליד ביתו ועוד .עָנָאן שאל
את עימאד" ,כמה אתה רוצה תמורת המעשים הטובים שאתה עושה לי?" עימאד
נעלב וכעס משום שהוא עוזר לחברו מהלב ולא מתוך כוונה לרווח.
עָנָאן פנה אל המחנך וסיפר לו את מה שאירע .הוא אמר לו שכוונותיו טובות
והוא רוצה להודות לחברו על עזרתו .ואז פתח המחנך את ספר הקוראן והקריא
לעָנָאן את פסוק  23מסורת המועצה" :איני מבקש מכם שכר על זאת ,רק
אחווה של קרובי משפחה"" .אכן כוונותיך טובות" ,השיב המחנך לעָנָאן" ,אבל
עימאד לא מבקש ממך תשלום אלא רק חברות ואחווה .עתה לך אל חברך
עימאד וספר לו על השיחה הזאת ושאל אותו אם הפסוק הזה מן הקוראן מייצג
את הרגשתו".
הסבר :כך שני חברים ,לשניהם כוונות טובות ,עלולים לפגוע זה בזה אם אינם
מדברים על כך ואינם מבהירים את העניינים .עימאד ילד טוב ,רוצה לעזור
לחברו ולא רוצה כסף תמורת עזרתו .עָנָאן ,כוונתו טובה .הוא מעריך את עזרת
חברו ורוצה להודות לו על כך .אולי הוא מרגיש שלא די במילים כדי להודות
לחברו משום שזה הקדיש לו זמן רב ותשומת לב רבה .עכשיו מתקשה עימאד
להסביר לעָנָאן שכלל לא חשב על תשלום והוא נפגע וכועס .יפה נהג המחנך
שהסביר לעָנָאן את עמדת חברו עימאד באמצעות פסוק מן הקוראן .וטוב עשה
שצייד את עָנָאן בפסוק כדי שילך אל חברו עימאד ויציג לפניו את הפסוק
כהוכחה לכך שכעת הוא מבין אותו והם יכולים להתפייס.
 .27מה נאמר למי שמתקשה לקבל את האחר על רקע מוצאו השונה?

ﻳَﺎ أَﻳﱡﻬَـﺎ اﻟﻨﱠﺎسُ إِﻧﱠﺎ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎﻛُﻢ ﻣﱢﻦ ذَﻛَـﺮٍ وَأُﻧﺜَﻰ وَﺟَﻌَﻠْـﻨَﺎﻛُﻢْ ﺷُﻌُـﻮﺑﺎً وَﻗَﺒَـﺎﺋِﻞَ
ﻟِﺘَ ـ َﻌــﺎرَﻓُــﻮا إِنﱠ أَﻛْ ـﺮَﻣَﻜُﻢْ ﻋِﻨـﺪَ اﻟﻠﱠﻪِ أَﺗْﻘَــﺎﻛُﻢْ إِنﱠ اﻟﻠﱠـﻪَ ﻋَﻠِﻴﻢٌ ﺧَ ـﺒِ ـﻴ ـﺮٌ ) ﺳـﻮرة
اﳊﺠﺮات ,آﻳﺔ (13

הוי האנשים ,בראנו אתכם מתוך זכר ונקבה ,וחילקנו אתכם לעמים
ושבטים למען תבחינו ביניכם .ואולם הנכבד מכולכם אצל אלוהים
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הוא הירא שבכם .אלוהים יודע ומכיר כל דבר לפני ולפנים )סורת
החדרים ,פסוק (13

סמיר הוא תלמיד חדש שהגיע אל הכיתה ומשפחתו גם היא חדשה בכפר .המורה
הציגה אותו לפני התלמידים ואמרה להם" :סמיר הוא החבר החדש שלכם .אני
רוצה שתקבלו אותו יפה".
מיד התגלה שסמיר הוא תלמיד חרוץ שמכין את שיעורי הבית שלו היטב.
הוא אינו מאחר ואינו נעדר מן השיעורים .לא עברו שבועות רבים והמורים
החלו לאהוב אותו והתלמידים החלו לקנא בו .היו כאלה שהציקו לו ואחרים
איימו עליו שיכו אותו אם לא יכין את השיעורים בעבורם או יעזור להם
במבחנים.
סמיר התלונן לפני מחנכת הכיתה על התנהגות חבריו ועל כן קיבל מהם
מכות" .אנחנו יותר חזקים ממך ומהמשפחה הקטנה שלך" ,אמרו לו" .המשפחה
הקטנה שלך היא כלום לעומת המשפחה הגדולה שלנו" ,הוסיפו.
כשהתלונן סמיר שוב לפני המחנכת היא הזמינה את קבוצת הילדים שהציקה
לו והכתה אותו והסבירה שאסור להם להכות את סמיר ועליהם לקבל אותו
ולעזור לו להשתלב אִתם .הילדים השיבו לה שוב שמשפחתו קטנה ומשפחתם
גדולה ומכובדת .הפעם כעסה המחנכת .היא פתחה את ספר הקוראן והקריאה
להם מתוך סורת החדרים את פסוק " :13הוי האנשים ,בראנו אתכם מתוך זכר
ונקבה ,וחילקנו אתכם לעמים ושבטים למען תבחינו ביניכם .ואולם הנכבד
מכולכם אצל אלוהים הוא הירא שבכם .אלוהים יודע ומכיר כל דבר לפני
ולפנים" .הילדים התרשמו עמוקות מן הפסוק והמחנכת הסבירה להם היטב
אותו ואת משמעותו" .הנכבד מכולם אצל אלוהים" ,אמרה להם" ,אינו בהכרח
בעל המשפחה הגדולה אלא מי שבאמת ירא את אלוהים .ואם יראי אלוהים אתם
עליכם לכבד את חברכם".
הסבר :בפסוק הנפלא הזה מן הקוראן אפשר להשתמש בכל עת שיש מריבה בין
אנשים על רקע עדתי ,גזעי ,לאומי ,מיני ,תרבותי ועוד .כולנו שווים ,אומר
הפסוק הדמוקרטי הזה .כולנו נולדנו מגבר ואישה .אלוהים חילק אותנו לקבוצות
אבל מי שזוכה להערכה מאלוהים אינו מי שחזק יותר או שייך לקבוצה אחת ולא
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לקבוצה אחרת אלא מי שירא יותר את אלוהים .יפה עשתה המחנכת שכינסה את
הילדים והקריאה להם פסוק חשוב זה שעשוי להשכין שלום בין הילדים .כעת
הם מבינים שהעובדה שמשפחתו של הילד החדש היא קטנה ועל כן חלשה יותר
לא הופכת אותה לפחות טובה וחשובה בעיני אלוהים .סולחות רבות אפשר
לפתוח בפסוק היקר הזה ומלחמות רבות היו נמנעות אילו צייתו כל הצדדים
לדבריו.
 .28כיצד נעזור לאדם שקיבל עזרה כספית מחברו להתגבר על העלבון?

إِنﱠ اﳌُْﺘﱠـﻘِﲔَ ﻓِﻲ ﺟَﻨﱠﺎتٍ وَﻋُـﻴُـﻮنٍ * آﺧِـﺬِﻳﻦَ ﻣَــﺎ آﺗَﺎﻫُﻢْ رَﺑﱡﻬُﻢْ إِﻧﱠﻬُﻢْ ﻛَــﺎﻧُﻮا ﻗَـﺒْﻞَ
ذَﻟِﻚَ ﻣُـﺤْـﺴِﻨِﲔَ * ﻛَـﺎﻧُﻮا ﻗَﻠِـﻴـﻼً ﻣﱢﻦَ اﻟﻠﱠﻴْﻞِ ﻣَـﺎ ﻳَﻬْ ـﺠَـﻌُـﻮنَ * وَﺑِﺎﻷَْﺳْـﺤَـﺎرِ ﻫُﻢْ
ﻳَﺴْـﺘَـﻐْـﻔِـﺮُونَ * وَﻓِﻲ أَﻣْـﻮَاﻟِﻬِﻢْ ﺣَﻖﱞ ﻟﱢـﻠﺴﱠـﺎﺋِﻞِ وَاﳌَْﺤْـﺮُومِ

) ﺳﻮرة اﻟﺬارﻳﺎت ,آﻳﺔ

(19-15

היראים יסתופפו בגנים ועל פלגי מים ,נהנים מאשר חלק להם ריבונם.
לפנים הם היו מיטיבים :הם המעיטו מאוד לנום בלילות ,ועם שחר
ביקשו מחילה ,ומרכושם הקצו לקבצן ולדלפון )סורת הזורות ,פסוקים
(19-15

כיתה ה' אוספת כסף מכל התלמידים לטיול השנתי .על כל תלמיד לשלם מאתיים
שקל .האריכו את ההרשמה בעוד כמה ימים משום שהיו תלמידים אחדים שעדיין
לא שילמו .בטיול אמורים הילדים לבקר ב"לונה גל" והם מחכים לכך בקוצר
רוח .ביום המיועד בדקה המחנכת יסְָרא כמה ילדים שילמו בעבור הטיול וציינה
שהפעם רק ָראפֵע עדיין לא שילם .המחנכת פנתה אליו ושאלה אותו אם הוא
מתכוון לשלםָ .ראפֵע השיב למחנכת שמחר אביו מקבל משכורת והוא יוכל
לשלם .אבל סֵיף ,שהוא שכן המשפחה ,ידע שאלה סתם דיבורים .המצב הכלכלי
של המשפחה לא טוב .האם היא המפרנסת היחידה מזה כשנה והאב מובטל ואינו
עובד כלל .לָראפֵע עוד ארבעה אחים ואחיות צעירים ממנו .כששב סֵיף אל ביתו
סיפר את הדבר להוריו וביקש מהם שישלמו בעבור הטיול של ָראפֵע .אמו של
סֵיף חשבה שזה רעיון טוב .אתמול פגשה את אמא של ָראפֵע וזו סיפרה לה
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שהחודש לא קיבלה משכורת כלל משום שיש לה חובות .למחרת פנה סֵיף אל
המחנכת ונתן לה כסף בעבור השתתפותו בטיול של ָראפֵע .הוא הסביר למחנכת
שמצבה הכלכלי של המשפחה לא טוב ולכן משפחתו רוצה לעזור .המחנכת
שיבחה את מעשיו של סֵיף אבל ָראפֵע לא הרגיש בנוח" .אני לא רוצה שאף אחד
יעשה לי טובות ,אני לא מסכן ולא צריך שירחמו עלי" ,אמר למחנכת .ואז
הסבירה לו שלא משפחתו של סֵיף היא העוזרת לו אלא אלוהים בכבודו ובעצמו,
משום שהוא גומל חסד גדול מן הנתינה למי שעוזר לחלש .כך שבני משפחתו
של סיף אמנם עושים מעשה יפה אך שמור להם גמול גדול ממנו ואילו לו,
לָראפֵע ,דואג אלוהים .היא פתחה את ספר הקוראן והקריאה לָראפֵע את פסוק
 19מסורת הזורות" :היראים ] [...מרכושם הקצו לקבצן ולדלפון" .עתה רווח
לָראפֵע והוא חייך.
הסבר :כל אחד מאתנו עלול להיפגע ולהיעלב כשהוא חלש וזקוק לחסדי אחרים
והם אלה שעוזרים לו .כל אחד מאתנו היה מעדיף בדרך כלל להרגיש חזק ולא
מסכן ועוזר במקום נעזר .ואולם כשזה המצב כיצד נעזור לָראפֵע לקבל את
המציאות? והנה בא לעזרתנו הקוראן ומצווה על האנשים לעזור לחלש ,לתרום
לו ולתמוך בו .כעת קל יותר לחלש לקבל עזרה משום שזוהי מצוות הקוראן ולא
בקשתו שלוָ .ראפֵע כבר לא חש מושפל .יפה נהגה המחנכת שהסבירה לָראפֵע
את הדברים והביאה לו סימוכין מן הקוראן.
 .29מה נאמר לילד שלועג למוגבל?

ﻗُﻞْ ﻫُﻮَ اﻟﱠﺬِي أَﻧﺸَـﺄَﻛُﻢْ وَﺟَﻌَﻞَ ﻟَﻜُﻢُ اﻟﺴﱠـﻤْﻊَ وَاﻷَْﺑْﺼَﺎرَ وَاﻷَْﻓْـﺌِﺪَةَ ﻗَﻠِﻴـﻼً ﻣﱠﺎ
ﺗَﺸْﻜُﺮُونَ ) ﺳﻮرة اﳌﻠﻚ  ,آﻳﺔ (23

אמור ,הוא אשר יצר אתכם ונתן לכם אוזניים ועיניים ולב .מה מעט
תכירו טובה )סורת המלכות ,פסוק (23
מהָנָד הוא תלמיד כיתה ה' שלועג דרך קבע לכל מי שיש לו מום כלשהו .הוא
צוחק על סמיר שיש לו מכשיר שמיעה ועל פאטמה משום שהיא קצת צולעת.
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סמיר ופאטמה מתקשים להשיב לו והם מתביישים ושותקים .כשהם כבר מעזים
להשיב הוא מעליב אותם יותר ,מחקה אותם לפני כל התלמידים וצוחק ממגבלותיהם.
מחנך הכיתה רצה להעמיד את מהָנָד לפני כל הכיתה ולבקש ממנו להקריא את
פסוק  23מסורת המלכות אולם היועץ הציע לו שלא לעשות למהָנָד מה שהוא
עושה לחבריו ולא להשפיל אותו לפני כולם .על כן הזמין המחנך את מהָנָד
לפגישה אישית ובה פתח את ספר הקוראן במקום המיועד וביקש ממנו לקרוא
לפניו בקול" :אמור ,הוא אשר יצר אתכם ונתן לכם אוזניים ועיניים ולב .מה
מעט תכירו טובה" .המחנך שאל את מהָנָד מה הוא הבין מן הפסוק .מהָנָד
הודה שהבין שעל כל אדם להודות לאלוהים על מה שהוא נתן לו" .אם כן ,מדוע
אתה צוחק לתלמידים אחרים שאלוהים נתן להם פחות מאשר לך?" שאל אותו
המחנך .יותר לא היה צורך להוסיף.
הסבר :ילדים יכולים להיות אכזריים מאוד .הם עוד לא למדו להתאפק ולכבד
את האחר .לעתים הם אומרים לאחר דברים קשים מבלי להיות ערים כלל לכך
שהדבר עלול לפגוע .מדוע צוחק מהָנָד על חבריו הנכים? ככל ילד ייתכן שגם
לו יש חרדות בנוגע לגופו והוא שמח למצוא את אותם פגמים שהוא חושש מהם
אצל האחר ולא אצלו .ייתכן שהוריו צחקו עליו באופן דומה וכעת הוא מעביר
את עלבונו לאחר .יפה נהג היועץ שהנחה את המחנך שלא להמשיך שרשרת זו
ולא לנהוג במונהד כפי שהוא נוהג בחבריו הנכים .כפי שהכאת ילד מכה אינה
פותרת דבר כך העלבת ילד מעליב אינה פותרת דבר .יפה נהג המחנך שהציג
לפניו את הכתוב בקוראן המחייב את כולנו לקבל את עצמנו ואת האחר .בטיפול
נפשי לפעמים עובדים על כך שנים .במקרה הזה היה די במשפט אחד מן
הקוראן.
 .30כיצד נעודד אנשים לקבל את השונה ואת החלש?

أَﻟَﻢْ ﻳَﺠِﺪْكَ ﻳَﺘِﻴﻤﺎً ﻓَﺂوَى * وَوَﺟَﺪَكَ ﺿَﺎﻻًّ ﻓَﻬَﺪَى * وَوَﺟَﺪَكَ ﻋَﺎﺋِﻼً ﻓَﺄَﻏْﻨَﻰ
* ﻓَـﺄَﻣﱠـﺎ اﻟْﻴَـﺘِـﻴﻢَ ﻓَﻠَﺎ ﺗَﻘْـﻬَـﺮْ * وَأَﻣﱠـﺎ اﻟﺴﱠـﺎﺋِﻞَ ﻓَﻠَﺎ ﺗَﻨْﻬَـﺮْ * وَأَﻣﱠـﺎ ﺑِﻨِﻌْﻤَـﺔِ رَﺑﱢﻚَ
ﻓَﺤَﺪﱢثْ ) ﺳﻮرة اﻟﻀﺤﻰ ,آﻳﺔ (11-6
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הלא מצאך יתום ואספך ,ומצאך תועה והדריכך ,ומצאך נזקק והעשירך.
לכן את היתום אל תעשוק ,ואת הקבצן אל תסלק .אשר לחסד ריבונך,
עליו ספר )סורת אור היום ,פסוקים (11-6
בכיתה ו' בבית–הספר "השלום" יש קבוצת תלמידים שצוחקים באופן קבוע על
התלמידים החריגים בכיתה .הם גם מציקים להם בכל הזדמנות .הם לועגים לילד
לקוי למידה שמתקשה בכתיבה ובקריאה ,הם לועגים לילדה אחת שמתקשה
לרוץ בשיעור ספורט ,הם לועגים לילד שיש לו קביים משום שעבר תאונת
דרכים קשה והם לועגים לילדה אחרת שהוריה התגרשו .מחנך הכיתה כבר ניסה
לשוחח אִתם כמה פעמים ולהסביר להם שעליהם לנהוג בכבוד בבני כיתתם
אולם שיחות אלה עזרו ליום או יומיים בלבד .לאחרונה ביקש המחנך לכתוב על
פלקט גדול את פסוקים  11-6מסורת אור היום ולתלות את הפלקט על קיר
הכיתה .לאחר מכן ערך המחנך לתלמידים שיעור על חשיבות קבלת השונה
והחלש .הוא פתח את השיעור בפסוקים  11-6מסורת אור היום והקריא אותם
לתלמידים" .הלא מצאך יתום ואספך ,ומצאך תועה והדריכך ,ומצאך נזקק
והעשירך .לכן את היתום אל תעשוק ,ואת הקבצן אל תסלק .אשר לחסד
ריבונך ,עליו ספר".
כל ילד בכיתה התבקש לספר על דבר אחד שנתן לו אלוהים והוא מרוצה
ממנו ועל דבר אחד שלא נתן לו אלוהים והוא מקווה לקבל אותו ממנו בעתיד.
לאחר מכן הסביר להם המחנך שאלוהים נתן לכמה מן התלמידים יכולות
מסוימות כדי שישתמשו בהן לטובה ויעזרו לאלה שקשה להם .התלמיד הטוב
יכול לעזור לתלמיד המתקשה ,הילד החזק יכול לעזור לילד החלש וכדומה.
לאחר מכן ביקש המחנך מכל תלמיד לומר לכיתה במה הוא חושב שהוא יכול
לעזור לאחרים כדי שמי שצריך עזרה יוכל לבוא ולבקש אותה ממנו .ובסוף
השיעור שוב הקריא להם המחנך את הפסוקים מן הקוראן .ילדי הכיתה סיפרו
שבזכות הפעילות הזאת התחלפה האווירה האלימה והמעליבה ששררה בכיתה
באווירה חמה ותומכת.
הסבר :ילדים נוטים באופן טבעי לדחות את השונה ולהתרחק ממנו משום שהוא
מאיים ומפחיד .יש לחנכם לקבל את השונה והחלש ולא לדחות אותו וזה מה
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שעושה הקוראן כל כך יפה .הקוראן בדרכו מזכיר לאדם שגם הוא היה חסר כול
לולא עזר לו אלוהים ועל כן מוטלת עליו החובה לעזור לאחר .בדרך זו כולנו
ילדים של אב אחד גדול שדאג לנו ועל כן עלינו גם לדאוג איש לאחיו .פסוק
קוראני חשוב זה ראוי שייכתב על קיר כל כיתה בכל בית–ספר ,משום שבכל
כיתה ישנם תלמידים שהם מנודים מסיבות שונות .האחד הוא יתום וחברו חלש
בספורט .ילדה אחת גבוהה מאוד וחברתה נמוכה מאוד .עולמם של ילדים רבים
בכיתה עשוי להשתנות לטובה בזכות ציווי זה של הקוראן .ועל כן יפה נהג
המחנך שהשתמש בפסוק זה כדי לעודד את תלמידי הכיתה לעזור איש לאחיו
ולשנות את האווירה בכיתה.
 .31כיצד נעודד אדם להבין שיש משמעות לכל מעשה קטן שהוא עושה?

ﻓَـﻤَﻦ ﻳَﻌْـﻤَﻞْ ﻣِـﺜْـﻘَـﺎلَ ذَرﱠةٍ ﺧَـﻴْـﺮاً ﻳَﺮَهُ * وَﻣَﻦ ﻳَﻌْـﻤَﻞْ ﻣِـﺜْـﻘَـﺎلَ ذَرﱠةٍ ﺷَـﺮّاً ﻳَﺮَهُ
) ﺳﻮرة اﻟﺰﻟﺰﻟﺔ ,آﻳﺔ (8-7

כל העושה טוב ,ולו כמשקל גרגיר ,יחזה בו ,וכל העושה רע ,ולו
כמשקל גרגיר ,בו יחזה )סורת רעש האדמה ,פסוקים (8-7
כל ילדי הכיתה מתלוננים שחָלָא גונבת דברים מתיקיהם .פעם כלי כתיבה ,פעם
כסף ופעם משהו אחר .המחנכת כבר פנתה אל חָלָא כמה פעמים אבל חָלָא תמיד
אומרת את אותו משפט" :זו לא אני" .בפגישתם האחרונה פתחה המחנכת את
ספר הקוראן המונח דרך קבע על שולחנה והקריאה לחָלָא את פסוקים 8-7
מסורת רעש האדמה" :כל העושה טוב ,ולו כמשקל גרגיר,יחזה בו ,וכל
העושה רע ,ולו כמשקל גרגיר ,בו יחזה" .חָלָא לא אמרה דבר אולם הגנבות
בכיתה פסקו .כשבוע לאחר מכן שכח אחד הילדים להביא עיפרון וחָלָא השאילה
לו את שלה .המחנכת ניגשה אליה ואמרה לה לפני כולם" :כל העושה טוב ,ולו
כמשקל גרגיר,יחזה בו ,וכל העושה רע ,ולו כמשקל גרגיר ,בו יחזה" .הפעם
חייכה חָלָא.
הסבר :ילדים מתקשים להעריך מעשים שנראים להם קטנים .הם ערים יותר
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למאורעות דרמטיים .להציל ילד ייחשב בעיניהם כמעשה טוב ולפצוע אותו
כמעשה רע .ואולם להשאיל לילד עיפרון ,לעזור לחבר בשיעורים ,לעזור לזקנה
לחצות את הכביש ,או לתת קצת אוכל לבעל חיים קטן ומסכן — אלה נראים
להם לעתים מעשים חסרי חשיבות .כך גם המבוגרים .הם עשויים להתעלם
ממחוות קטנות כלפי מי שצעיר מהם או מתרומה ,אפילו קטנה ,של כסף .יפה
נהגה המחנכת שלימדה את חָלָא ואת כל הכיתה שיש משמעות גדולה לדברים
קטנים ועל כל מעשה מובטח שכר או עונש ,על פי המעשה.
 .32כיצד נעודד אנשים לספר סודות חיוביים ולא סודות שליליים?

ﻳَﺎ أَﻳﱡـﻬَـ ــﺎ اﻟﱠﺬِﻳـﻦَ آﻣَﻨُـﻮا إِذَا ﺗَﻨَـﺎﺟَ ـ ـﻴْ ـ ـﺘُﻢْ ﻓَـﻠَﺎ ﺗَـﺘَﻨَﺎﺟَـ ـ ـﻮْا ﺑِﺎﻹِْﺛْﻢِ وَاﻟْـﻌُ ـ ـﺪْوَانِ
وَﻣَـﻌْ ـﺼِـﻴَـﺖِ اﻟﺮﱠﺳُـﻮلِ وَﺗَﻨَـﺎﺟَـﻮْا ﺑِﺎﻟْﺒِ ـﺮﱢ وَاﻟﺘﱠ ـﻘْـﻮَى وَاﺗﱠﻘُـﻮا اﻟﻠﱠـﻪَ اﻟﱠﺬِي إِﻟَﻴْـﻪِ
ﺗُﺤْﺸَﺮُونَ ) ﺳﻮرة اﺠﻤﻟﺎدﻟﺔ  ,آﻳﺔ (9

הוי המאמינים ,בהמתיקכם סוד ,אל תמתיקו סוד כדי לפשוע ולהתנכל
ולהפר את דבר השליח .המתיקו סוד למען מעשים טובים ויראת
שמים ,והיו יראים את אלוהים אשר אליו תיאספו )סורת המתנצחת ,פסוק
(9

נאדיה התלבטה אם לספר לחברותיה ,אמל וג'מָאנָה ,את הסוד .אם תפלוט אותו
מישהי בטעות לא יהיה טוב .אבל היא חייבת לספר כדי לקבל עזרה.
היא הזמינה את הבנות ואמרה להן שהיא עומדת לספר להן סוד ומבקשת מהן
לשמור אותו .היא אמרה להן שאמה סיפרה לה שלאמה של שיראז חברתן יש
סרטן .האם לא מספרת לילדיה ,שיראז ועמר ,על דבר המחלה משום שבחינות
הבגרות נמצאות כעת בעיצומן והיא לא רוצה להפריע להם בלימודיהם .אמה של
שיראז מבקשת מחברותיה שישהו אִתה וילמדו אִתה בשעות אחר הצהריים כדי
שהיא לא תרגיש שאמה לא נוכחת בבית משום שיהיה עליה לנסוע אל בית–החולים
ולקבל טיפולים .הבנות החליטו לערוך תורנות ובכל יום תהיה מישהי אחרת עם
שיראז .ואכן ,שיראז ואחיה עמר הצליחו יפה בבחינות והדבר שימח את אמם
מאוד .בינתיים הלך והשתפר מצבה של האם .הרופאים אמרו שהטיפולים
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מצליחים ובקרוב תבריא .בטקס הענקת תעודות הבגרות נכחה אמה של שיראז,
שהייתה כבר בריאה לגמרי .אז סיפרה האם לבתה על מעשי חברותיה .לרגע
נעלבה נאדיה שלא סיפרו לה שאמה חולה והיא ,במקום לעזור לה הייתה עסוקה
בבחינות .ואז הזכירה לה אמה את פסוק  9מסורת המתנצחת" :הוי המאמינים,
בהמתיקכם סוד ,אל תמתיקו סוד כדי לפשוע ולהתנכל ולהפר את דבר
השליח .המתיקו סוד למען מעשים טובים ויראת שמים"" .בזכות כולכן
הבראתי" ,אמרה לה האם" .בזכות חברותייך שהמתיקו סוד למעשים טובים
ועזרו לך להצליח ,ובזכות הצלחתך והצלחת אחיך בבחינות ,שכל כך שימחה
אותי .באותם ימים קשים של מחלה" ,הוסיפה האם" ,היה מי שטיפל בי ועל כן
לא הייתי זקוקה לך .הייתי רק זקוקה לכך שהבת שלי תצליח במבחנים".
הסבר :לעתים קרובות סודות מכוונים להרע .ואולם ילדים עורכים לחבריהם
מסיבת הפתעה לכבוד יום–ההולדת ,אנשים תורמים לאחר בסתר ולעתים אנשים
מספרים דברים טובים זה על זה לאדם שלישי .הנאה מיוחדת היא לפרט
כשמישהו דואג לו מאחורי גבו והוא מגלה זאת רק אחר כך .יפה נהגה אמה של
שיראז שדאגה לבתה יותר מאשר לעצמה ואפשרה לה ללמוד אף שהייתה במצב
קשה .יפה נהגו החברות שהשתתפו בסוד למען מעשים טובים ושוב יפה נהגה
האם שציטטה לבתה את הפסוק הממחיש את מה שהיא ,האם ,וחברותיה של
שיראז עשו למענה .על סודות כאלה אפשר לומר ,כן ירבו.
 .33כיצד נעודד אדם שלא להשתתף במזימות ובקנוניות?

أَﻟَﻢْ ﺗَﺮَ إِﻟَﻰ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﻧُﻬُﻮا ﻋَﻦِ اﻟﻨﱠﺠْﻮَى ﺛُﻢﱠ ﻳَﻌُﻮدُونَ ﳌَِﺎ ﻧُﻬُﻮا ﻋَﻨْﻪُ وَﻳَﺘَﻨَﺎﺟَﻮْنَ
ﺑِﺎﻹِْﺛْﻢِ وَاﻟْﻌُﺪْوَانِ وَﻣَﻌْﺼِﻴَﺖِ اﻟﺮﱠﺳُﻮلِ وَإِذَا ﺟَﺎؤُوكَ ﺣَﻴﱠﻮْكَ ﺑِﻤَﺎ ﻟَﻢْ ﻳُﺤَﻴﱢﻚَ ﺑِﻪِ
اﻟﻠﱠﻪُ وَﻳَﻘُــﻮﻟُﻮنَ ﻓِﻲ أَﻧﻔُـﺴِـﻬِﻢْ ﻟَـﻮْﻻَ ﻳُﻌَـﺬﱢﺑُﻨَﺎ اﻟﻠﱠﻪُ ﺑِﻤَــﺎ ﻧَﻘُـﻮلُ ﺣَـﺴْـﺒُـﻬُـﻢْ ﺟَـﻬَﻨﱠﻢُ
َﻳﺼْﻠَﻮْﻧَﻬَﺎ ﻓَﺒِﺌْﺲَ اﳌَْﺼِﻴﺮُ ) ﺳﻮرة اﺠﻤﻟﺎدﻟﺔ  ,آﻳﺔ (8

הלא תראה את אלה אשר נאסרה עליהם ההסתודדות? הנה שבים הם
לעשות את אשר נאסר עליהם ,וממתיקים סוד כדי לפשוע ולהתנכל
ולהפר את דבר השליח .בבואם אליך ,יברכוך בברכה אשר לא בירך
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אותך אלוהים בה ,ויתהו בלבם ,מדוע אין אלוהים מעניש אותנו על
הדבר אשר נגיד? מנת חלקם גיהינום אשר בו ייצלו .שם יהיה סופם המר
)סורת המתנצחת ,פסוק (8

סמר ותמר הן חברות טובות מאוד ולומדות שתיהן בכיתה י"א .סמר באה
ממשפחה מודרנית ואילו תמר היא בת למשפחה שמרנית במיוחד .סמר מקנאת
בתמר משום שלתמר יש לב טוב והיא אוהבת את סמר ומספרת לה כל דבר .יום
אחד ,כשישבו ושוחחו ,אמרה תמר לסמר" :יש לי סוד שאני רוצה לשתף אותך
בו אבל אל תספרי לאיש" .סמר הבטיחה לה שהסוד יישאר ביניהן .ואז סיפרה
לה תמר שיש לה קשר עם סאמר ,תלמיד כיתה י"ב .סמר קינאה מאוד בתמר על
כך שכבשה את לבו של אחד הבחורים הטובים בבית–הספר.
באחד השיעורים רבו סמר ותמר ,וסמר אמרה לתמר" :את יודעת מה אני
יכולה לעשות לך עם אחיך אחמד?!" תמר כעסה והשיבה לה" :איזה עוול עשיתי
בחיים שאת מתנהגת אלי כך? 'הלא תראה את אלה אשר נאסרה עליהם
ההסתודדות? הנה שבים הם לעשות את אשר נאסר עליהם ,וממתיקים סוד
כדי לפשוע ולהתנכל' .אני מקווה שאת מבינה את הפסוק הזה מסורת המתנצחת,
הוא מדבר עלייך .את משתמשת בסודות שסיפרתי לך כדי לפגוע בי .זאת הייתה
טעות שלי ולא אחזור עליה לעולם .אבל כדאי שתדעי שכבר סיפרתי לאחי את
העניין והתייעצתי אתו".
הסבר :אין ספק שתמר הייתה תמימה .היא סיפרה לחברתה הטובה את סודה אף
על פי שבחברה הזאת אי–אפשר לתת אמון .היה קשה לתמר לשאת לבד את
סודה כפי שקשה לאנשים רבים לשמור סוד .על כן הם מספרים אותו לחברים
ואלה משתמשים לעתים במידע הזה לרעתם .שמירת סוד אינה דבר פשוט משום
שהיא מעוררת בנו תחושת בדידות .תמיד אפשר לזכור שאלוהים גם הוא שותף
לסוד כך שאנו לא לגמרי לבד .וכן צריך להכיר היטב את חברינו ולזכור שלכל
אחד קשה מאוד לשמור סודות ,במיוחד לאורך זמן .אם משהו באמת חשוב לנו
ומסוכן שאחרים ידעו אותו וגם אין לנו צורך להתייעץ בנוגע אליו רצוי לחשוב
פעמיים לפני שנספר אותו ,בייחוד אם אנו חיים בחברה שמרבה ברכילות .יפה
נהגה תמר ששיקפה לחברתה סמר את התנהגותה באמצעות פסוק יפה מן
הקוראן .ייתכן שהפסוק הזה יעזור לסמר להבין את חטאה ולשוב ולבקש את
סליחתה של תמר.
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תמיד יש תקווה
 .1מה עלינו לעשות כשמעשינו הטובים נענים בכפיות טובה?

أَﻳﱠﺎﻣًﺎ ﻣﱠـﻌْﺪُودَاتٍ ﻓَﻤَﻦ ﻛَـﺎنَ ﻣِﻨﻜُﻢ ﻣﱠﺮِﻳﻀًﺎ أَوْ ﻋَﻠَﻰ ﺳَـﻔَﺮٍ ﻓَﻌِـﺪﱠةٌ ﻣﱢﻦْ أَﻳﱠﺎمٍ أُﺧَﺮَ
وَﻋَﻠَﻰ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﻳُﻄِﻴﻘُﻮﻧَﻪُ ﻓِﺪْﻳَﺔٌ ﻃَﻌَﺎمُ ﻣِﺴْﻜِﲔٍ ﻓَﻤَﻦ ﺗَﻄَﻮﱠعَ ﺧَﻴْﺮًا ﻓَﻬُ َﻮ ﺧَﻴْﺮٌ ﻟﱠﻪُ
وَأَن ﺗَﺼُﻮﻣُﻮاْ ﺧَﻴْﺮٌ ﻟﱠﻜُﻢْ إِن ﻛُﻨﺘُﻢْ ﺗَﻌْﻠَﻤُﻮنَ ) ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ,آﻳﺔ (184

צומו ימים ספורים .אשר לחולה אשר בכם או לנוסע בדרך ,יצום ימים
אחרים כמספר הזה .על המסוגלים לצום )ואינם צמים( לתת כופר–נפש —
להאכיל נזקק אחד .ואולם ככל שיתנדב האדם לעשות טוב עוד ועוד,
כן ייטב לו .ייטב לכם אם תצומו ,לו רק ידעתם )סורת הפרה ,פסוק (184
אמה של נָרה ,תלמידת כיתה י"א ,נפטרה לפני כשנתיים .אביה התחתן שנית.
נָרה עושה כל מאמץ לעזור לאשתו של אביה בעבודות הבית ובטיפול בילדים.
אבל האם מתייחסת אליה בגסות ולא אומרת לה אפילו מילה טובה אחת על כל
עזרתה .לאמתו של דבר ,היא כל הזמן באה אליה בטענות שהיא אינה עושה את
מטלות הבית כראוי .בייאושה פנתה נָרה אל יועצת בית–הספר וסיפרה לה
הכול .היועצת הוציאה ספר קוראן ,דפדפה בו עד שהגיעה לסורת הפרה ,פסוק
 ,184והקריאה לנָרה" :ככל שיתנדב האדם לעשות טוב עוד ועוד ,כן ייטב
לו"  .היא הזכירה לנָרה שאת התגמול מקבלים מאלוהים ולא מאנשים והציעה
לה להיות סבלנית.
הסבר :לא קל היה ליועצת לשמוע את מצוקתה של נָרה .היא חשבה לעצמה
כיצד היא יכולה לעזור לה ובתחילה לא מצאה תשובה .היא יכלה להזמין את
הוריה של נָרה אבל אפילו לא הייתה בטוחה שהם יבואו .היא הכירה את נָרה
מבית–הספר וראתה איזה לב טוב יש לה ואיך היא עוזרת לחבריה מהכיתה
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וידעה שסיפורה הוא אמת .איך תעודד אותה? הרי את מציאות חייה היא לא
יכולה לשנות .לא נותר לה אלא להציע לה להיות סבלנית בתקווה שבעתיד יהיה
לה טוב יותר .אולי תכיר האם אט–אט בטוב לבה ,אולי תתחתן בקרוב ותזכה
בחיים טובים יותר .הפסוק הקוראני הוא שסייע ליועצת לעזור לנָרה ולהעניק
לה תקווה שבעתיד יהיה לה טוב יותר .וכולנו יודעים כמה חשובה היא התקווה.
 .2האם אלוהים רוצה שנהיה חזקים?

ﻳَﺎ أَﻳﱡﻬَـﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ آﻣَﻨُﻮاْ اﺳْـﺘَﻌِـﻴﻨُﻮاْ ﺑِﺎﻟﺼﱠـﺒْﺮِ وَاﻟﺼﱠـﻼَةِ إِنﱠ اﻟﻠّﻪَ ﻣَﻊَ اﻟﺼﱠـﺎﺑِﺮِﻳﻦَ
) ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ,آﻳﺔ (153

הוי המאמינים ,בעוז הרוח ובתפילה בקשו לכם ישועה ,כי אלוהים
עם עזי הרוח )סורת הפרה ,פסוק (153
אסמא לומדת בכיתה ט' .היא נחשבת לתלמידה חרוצה ,משתפת פעולה ואוהבת
לעזור לאחרים .לאחרונה חשו חברותיה שמשהו קורה לה .היא נעשתה שקטה
יותר ,מתבודדת ,לא משתתפת בשיעורים ולא מתרועעת עם החברות .גם המורים
הבחינו בשינוי .כמה חברות ניסו לשוחח אִתה אך היא לא שיתפה פעולה.
באחד הימים מצאה אותה מחנכת הכיתה כשהיא יושבת בכיתה לבדה .היא
לא הלכה לשיעור ספורט ונראתה מיואשת ,כמעט בוכה .המחנכת קרבה אליה
בחום וניסתה לדובב אותה .ואז החלה אסמא לבכות .היא סיפרה למחנכת שהיא
מיואשת משום שההורים שלה רבים כל הזמן ועומדים להיפרד .אמה כבר לא
גרה בבית ,היא חזרה אל הוריה ,שגרים בכפר אחר .והיא חייבת לטפל באחיה
הקטנים ולדאוג לכל צורכיהם .היא חוששת שמא לא תראה שוב את אמה
ותיאלץ לעזוב את בית–הספר כדי לטפל באחיה.
המחנכת הפנתה אותה אל יועצת בית–הספר .היועצת שמעה את הסיפור,
וניסתה להרגיע אותה ,להשיב לה את התקווה כדי שתחזור להיות כשהייתה .היא
אמרה לה שאלוהים לצדה ולא ישאיר אותה לבד והוסיפה שעליה להיות סבלנית.
היועצת הוציאה את ספר הקוראן ,פתחה את סורת הפרה ,פסוק  ,153והקריאה
לאסמא לאט ובהדגשה" :הוי המאמינים ,בעוז הרוח ובתפילה בקשו לכם
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ישועה ,כי אלוהים עם עזי הרוח" .זאת הייתה הפעם הראשונה שאסמא חייכה
מזה זמן רב" .אלוהים רוצה שאני אהיה חזקה ,וכך אהיה" ,אמרה ליועצת לפני
שנפרדו.
הסבר :לעתים המצב מסובך ולא ברור מה צופן העתיד .איש לא יודע אם הוריה
ישובו לחיות יחד ואם אסמא תיאלץ להמשיך ולטפל באחיה לבדה .כיצד אפשר
לעודד אותה ברגעים קשים אלו כשהעתיד לא ברור? אפשר להשלות את אסמא,
להבטיח לה שוודאי יהיה טוב .לומר לה שוודאי הוריה יתפייסו בסוף וכיוצא
באלו דברים .אבל אשליות ,כשהן מתנפצות הכאב גדול וקיימת סכנה שאסמא
תישבר כאשר יצליף העתיד בפניה .לכן לא מומלץ להשלות בני אדם בהבטחות
שווא .הפסוק שקראה אסמא מן הקוראן לא משלה אותה ולא מבטיח לה שהוריה
ישובו לחיות יחד .הוא רק מבקש ממנה שתבטח באלוהים ותהיה אמיצה משום
שאלוהים אוהב את האמיצים .הפסוק הזה נותן לה תקווה וכוח ולא אשליה וזה
סוד פעולתו הטובה.
 .3מה נאמר לנער שהפך לנכה?

ﻳَﺎ أَﻳﱡﻬَـﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ آﻣَﻨُﻮاْ اﺳْـﺘَﻌِـﻴﻨُﻮاْ ﺑِﺎﻟﺼﱠـﺒْﺮِ وَاﻟﺼﱠـﻼَةِ إِنﱠ اﻟﻠّﻪَ ﻣَﻊَ اﻟﺼﱠـﺎﺑِﺮِﻳﻦَ
) ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ،آﻳﺔ (153

הוי המאמינים ,בעוז הרוח ובתפילה בקשו לכם ישועה ,כי אלוהים
עם עזי הרוח )סורת הפרה ,פסוק (153
נג'יב לומד בכיתה י"ב .הוא נחשב לתלמיד חרוץ והישגיו הלימודיים גבוהים.
הוא חברותי ואוהב ספורט ותמיד משחק כדורגל בשכונה ועושה רעש .באחד
הימים ,כשחזר מבית–הספר עם חבריו ,דרסה אותו מכונית שנהגה נהג במהירות
מופרזת .נג'יב נפצע קשה.
עוד אתמול הוא חשב על בחינות הבגרות שהוא שואף להצליח בהן ועל
לימודיו באוניברסיטה .בבית–החולים הצליחו להציל את חייו אולם הוא נשאר
יושב בעגלת נכים ורופאיו הודיעו לו שלעולם לא יוכל ללכת שוב על רגליו.
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הפגיעה הגופנית הפכה גם לפגיעה נפשית .נג'יב שקע בדיכאון עמוק וכך גם
משפחתו.
חבריו באו לבקרו בבית–החולים יום–יום .הם סיפרו לו על הבחינות ועל
משחקי הכדורגל ונג'יב חש מרירות וכאב .אין לי עתיד ואין לי תקווה ,אמר
לאחות שטיפלה בו .כל חלומותי התנפצו כזכוכית על הסלע ואיני יכול לאסוף
את השברים .האחות הוציאה את ספר הקוראן שממנו היא נוהגת להקריא
פסוקים לחולים סובלים שמצבם קשה .לכל חולה היא מוצאת את הפסוק
המתאים לו .הפעם בחרה את פסוק  153מסורת הפרה" :הוי המאמינים ,בעוז
הרוח ובתפילה בקשו לכם ישועה ,כי אלוהים עם עזי הרוח" ,הקריאה לנג'יב.
עתה חש נג'יב איך כוחותיו שבים אליו" .אלוהים הוא עם עזי הרוח" ,אמר לה.
"אלוהים רוצה שלא אשבר ואהיה חזק" ,הוסיף .והאחות רק הביטה בו ושתקה.
הסבר :קשה מאוד כאשר לנער או נערה בגיל ההתבגרות קורה אסון ,משום
שאז פניהם לעתיד והם מלאי תוכניות ,מה ילמדו ועם מי יתחתנו ,והנה ,בבת
אחת ,כל העתיד שלהם מתנפץ .מה נוכל לומר לנג'יב ברגע קשה זה? אט–אט
ילמד נג'יב להתאים את ציפיותיו החדשות למגבלותיו .הוא ילמד מה הוא מסוגל
לעשות ומה לא ואיך לפתח לו תקוות חדשות המותאמות למצבו .אבל הרגע הזה
הוא נורא בעבורו .ברגעים קשים אלו אין כמו הקוראן כדי לעודד את האדם.
והנה אומר אלוהים לנג'יב ,היה אמיץ ,חזק ,אל תישבר ואל תוותר ואני אהיה
אתך .אלה בדיוק המילים שעשויות להוציא את נג'יב משקיעה בפסיביות ובדיכאון
ולתת לו תקווה חדשה.
 .4כיצד נעודד ילדים לעבור תקופה קשה?

ﻓَﺈِنﱠ ﻣَﻊَ اﻟْﻌُﺴْﺮِ ﻳُﺴْﺮاً * إِنﱠ ﻣَﻊَ اﻟْﻌُﺴْﺮِ ﻳُﺴْﺮاً

) ﺳﻮرة اﻟﺸﺮح  ,آﻳﺔ (6-5

אחר הקושי תבוא הקלה! אחר הקושי תבוא הקלה! )סורת הרוחה ,פסוקים
(6-5

וורוד ,תלמידת כיתה ג' ,מתקשה בקריאה ובכתיבה .ילדה חרוצה בעלת קשיי
למידה שלא מוותרת ומנסה להדביק את קצב הלימודים בכיתה .בכל אחר
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צהריים היא יושבת בביתה ,נאבקת בשיעורי הבית ולא הולכת לשחק עד שהיא
מסיימת את כל המטלות שקיבלה .המורה כבר הבטיחה לה כמה פעמים ש"לאחר
הקושי תבוא הקלה!" ובבוא היום היא תוכל לקרוא ולכתוב ככל הילדים .אבל
רק כשהראתה לה המורה את הפסוק הזה בקוראן הבינה וורוד שבאמת לאחר
הקושי תבוא הקלה ואלה לא סתם מילים כי אם דברי אלוהים .ואכן ,לקראת
סוף השנה השתפרה וורוד כל כך ,שכמעט לא ניכר הבדל בינה ובין שאר
תלמידי הכיתה .עכשיו כשוורוד קוראת וכותבת באופן כמעט שוטף היא נזכרת
שוב בפסוקים  6-5מסורת הרוחה וחושבת כמה חשוב לומר אותם לכל הילדים
שיש להם קושי כלשהו כדי שלא יתייאשו וימשיכו לנסות.
הסבר :כולנו יודעים כמה חשוב לתת תקווה לאדם שמתמודד עם קושי .ללא
תקווה אין סיבה שהאדם יתאמץ וישתדל להתגבר על הקשיים .והאמת היא
שבדברים רבים בחיים לאחר הקושי באה הקלה ,משום שאם אנו מתמודדים ולא
מוותרים אנו מתקדמים ומשתפרים וסביר מאוד להניח שלאחר התקופה הקשה
תבוא תקופה טובה יותר .לעתים מדובר בכאב שחולף עם הזמן ולעתים בכאב
נפשי שגם אותו הזמן מרפא .אבל כשאדם נמצא בתוך הקושי לעתים קשה לו
להרים את ראשו ולראות את האור .על כן ,יפה נהגה המורה שלא הסתפקה
באמירת פסוקי הקוראן הנותנים לנו תקווה אלא גם הראתה לה אותם כתובים
בקוראן .הדבר פעל כזריקת עידוד לוורוד והתוצאות אכן הראו שהפסוקים הללו
דוברי אמת.
 .5כיצד נעודד ילדי כיתה מקדמת?

ﻛُﻨﺘُﻢْ ﺧَـﻴْﺮَ أُﻣﱠـﺔٍ أُﺧْﺮِﺟَﺖْ ﻟِﻠﻨﱠﺎسِ ﺗَﺄْﻣُـﺮُونَ ﺑِﺎﳌَْﻌْﺮُوفِ وَﺗَﻨْﻬَـﻮْنَ ﻋَﻦِ اﳌُْﻨﻜَﺮِ
وَﺗُﺆْﻣِﻨُﻮنَ ﺑِـﺎﻟﻠّﻪِ وَﻟَﻮْ آﻣَﻦَ أَﻫْـﻞُ اﻟْﻜِﺘَ ــﺎبِ ﻟَﻜَﺎنَ ﺧَـ ـﻴْ ـﺮًا ﻟﱠﻬُـﻢ ﻣﱢﻨْﻬُﻢُ اﳌُْـﺆْﻣِﻨُﻮنَ
وَأَﻛْﺜَﺮُﻫُﻢُ اﻟْﻔَﺎﺳِﻘُﻮنَ ) ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان  ,آﻳﺔ (110

אתם הטובה שבאומות שניתנה לאנשים מעולם :אתם מצווים לנהוג
בדרך ארץ ואוסרים את המגונה ומאמינים באלוהים  .מוטב היה לבעלי
הספר לו האמינו .יש מאמינים ביניהם ,ואולם מרביתם מופקרים )סורת
בית עמרם ,פסוק (110
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בבית–הספר "אלכמאל" פתחו השנה כיתה מקדמת לילדים שזקוקים לעזרה
בשילוב בבית–הספר .בכיתה חמישה–עשר תלמידים קבועים ועוד תלמידים
שמתקשים בנושאים מסוימים מצטרפים לכיתה לפרקים .לאחרונה הצטרף מוחמד
לכיתה זו בשיעורי החשבון.
בהפסקה הוא נפגש עם חבריו מכיתת האם" .מה שלומך ,מוחמד? מה חדש ?
מה קורה? איך הלימודים בכיתה החדשה?" שואלים אותו חבריו" .ממש כיף
ללמוד בכיתה הזאת .אני פשוט לומד יותר טוב .המורה יושבת אתי בכיתה
ומסבירה לי את החומר ותמיד דואגת שאבין".
"ממש כיף" ,ענה סולימאן" ,ילדים מפגרים .בדיוק כפי שאמר ראמי — כל
הילדים הדפוקים לומדים שם" .כל התלמידים שהיו מסביב החלו לצחוק .מוחמד
הרגיש נבוך מאוד והתאפק שלא לבכות .מאותו הרגע ועד סוף היום היה מוחמד
עצוב ולא שיתף פעולה עם המורה בשיעורים .היא שאלה אותו אם קרה לו
משהו ,אם משהו מפריע לו .אבל הוא המשיך לשתוק...
ביום המחרת הוא נשאר בהפסקה בכיתה ולא יצא החוצה כדי שלא לפגוש
את חבריו מכיתת האם .הוא פחד שהם ילעגו לו .המורה הסייעת הבחינה בכך
ושאלה אותו מה קורה לו ביומיים האחרונים ואם משהו מפריע לו .היא אמרה
לו שאם לא מספרים מה שמציק אי–אפשר לפתור את הבעיה וזה חבל משום
שייתכן שהיא יכולה לעזור לו .ואז אמר מוחמד" ,אנחנו באמת כיתה של ילדים
דפוקים ולא שווים" .הסייעת נאנחה ושאלה אותו מי אמר לו את השטויות
האלה" .התלמידים מהכיתה שלי" ,אמר לה" .אני אדבר עם הורי ואומר גם
לחברי לדבר עם הוריהם כדי שיחזירו את כולנו לכיתת האם" .הסייעת הזכירה
למוחמד שבתחילת השנה אמרו הילדים שהיה להם קשה ולא טוב בכיתת האם.
"נכון ,אבל עדיף להיות בכיתה שלא אוהבים מאשר להיות בכיתה של ילדים
דפוקים" ,השיב לה .הסייעת ראתה שהעניין חמור ,היא סיפרה על כך למורה
ויחד הן פנו אל המנהל .הן הסבירו לו כמה סובלים הילדים מלעג זה .הן גם
דיברו על הנזק שנגרם לדימוי העצמי של הילדים שאותו יש לשקם כחלק מן
העבודה בכיתה המקדמת.
המנהל ,המורה והסייעת החליטו להזמין את כל הורי התלמידים מכיתת האם
ומן הכיתה המקדמת ולהסביר להם את משמעות הכיתה הזאת ואת מטרתה
ולהילחם בסטיגמה של "כיתת מפגרים".
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בפגישה הסביר המנהל שהעבודה בכיתה הזאת היא פרטנית ומותאמת לתלמיד
באופן אישי .כך התלמידים בדרך כלל מבינים את החומר יפה וגם נהנים מן
הלימודים .בנוסף הם זוכים לשיעורי העשרה ביצירה ,מוזיקה ועוד .ההורים
הופתעו ושאלו איזה חומר לומדים בכיתה והיו שביקשו שגם ילדם יצטרף
לכיתה הזאת .לסיום ,פנה המנהל אל תלמידי הכיתה המקדמת ואמר" :אתם
הטובה שבאומות שניתנה לאנשים מעולם :אתם מצווים לנהוג בדרך ארץ
ואוסרים את המגונה ומאמינים באלוהים" .מאותו הרגע חשו הילדים בכיתה
המקדמת גאווה על שום שגם אלוהים וגם צוות בית–הספר תומכים בהם.
הסבר :כל הורה וכל מורה יודעים כמה חשוב דימוי עצמי חיובי לשם הצלחה
בלימודים .תלמיד שחושב שהוא מפגר יתקשה להצליח בלימודיו .לכן כל כך
חשוב לעודד ילדים ולהתפעל מהישגיהם ולהעניק להם את ההרגשה שהכול
תלוי ברצון שלהם .הילד צריך לראות את ברק ההתפעלות בעיני ההורה והמורה
כשהוא משיג הישגים משום שתגובה זו נותנת לו להאמין בעצמו וביכולתו .על
כן טוב עשה המנהל שהזמין את כל ההורים כדי שיהיה ברור לכולם שהתלמידים
בכיתה המקדמת מוצלחים לא פחות מן התלמידים בכיתת האם .ואם תלמיד
מתקשה במקצוע כלשהו אין זה אומר שהוא לא יוכל להשיג אחר כך הישגים
טובים לא פחות משאר התלמידים .וכאן עשה המנהל שימוש יפה בפסוק מן
הקוראן המחזק את גאוות השייכות של התלמידים לכיתתם.
 .6כיצד על המורה לפנות אל התלמיד החלש?

وَﻻَ ﺗُﺆْﺗُﻮاْ اﻟﺴﱡـﻔَﻬَـﺎء أَﻣْـﻮَاﻟَﻜُﻢُ اﻟﱠﺘِﻲ ﺟَـﻌَﻞَ اﻟﻠّﻪُ ﻟَﻜُﻢْ ﻗِـﻴَﺎﻣـﺎً وَارْزُﻗُﻮﻫُـﻢْ ﻓِﻴـﻬَﺎ
وَاﻛْﺴُﻮﻫُﻢْ وَﻗُﻮﻟُﻮاْ ﻟَﻬُﻢْ ﻗَﻮْﻻً ﻣﱠﻌْﺮُوﻓًﺎ )ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ,آﻳﺔ (5
אל תפקידו ביד השוטים את רכושכם אשר נתן לכם אלוהים לקיומכם,
ואולם כלכלו אותם מתוכו והלבישום ,ודברו עמם בדרך ארץ )סורת
הנשים ,פסוק (5

יום אחד נכנס מחמוד מכיתה ג' אל חדר היועצת ,התיישב ושתק .היועצת הכירה
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את מחמוד ,ילד בעל ליקויי למידה קשים ,ונוסף על כך יש לו גם בעיות
פיזיולוגיות .היועצת פנתה אליו בדברים" :מחמוד ,אתה נראה לי עצוב ,קרה
משהו?" ואז ניאות לדבר .הוא סיפר לה שהמורה למתמטיקה לא מתייחס אליו
בכלל ולא מעניק לו תשומת לב כמו לשאר התלמידים" .הוא אפילו לא מסתכל
עלי במהלך השיעור" ,סיפר לה מחמוד" ,וככה אני נשאר בצד .רק אתו אני
מרגיש כך ולא עם שום מורה אחר .גם בהפסקה הוא לא דואג לי ולא מכבד
אותי כפי שנוהגים המורים האחרים" .היועצת שאלה את מחמוד מה לדעתו
הסיבה שהמורה למתמטיקה מתנהג אליו כך" .משום שאני חלש ושונה מכולם
ולמורה הזה אין סימפטיה לחלשים" ,אמר" .אם לא תדברי אתו לא אכנס יותר
לשיעורים שלו" ,הוסיף בהחלטיות.
עוד באותו היום הזמינה היועצת את המורה למתמטיקה והקריאה לו את
הפסוק" :אל תפקידו ביד השוטים את רכושכם אשר נתן לכם אלוהים
לקיומכם ,ואולם כלכלו אותם מתוכו והלבישום ,ודברו עמם בדרך ארץ".
היא שאלה אותו אם הוא יודע על שום מה הזמינה אותו והקריאה לו את הפסוק
הזה .המורה אמר שאינו יודע .היועצת שאלה אותו על מחמוד .המורה טען שהוא
מתנהג אליו כמו אל שאר התלמידים אבל מחמוד רוצה יחס מועדף .ואז אמרה
לו היועצת שמחמוד לא מרגיש כך .היא הסבירה לו שקשה מאוד ולא נכון
להתווכח עם הרגשה של ילד או של כל אדם .וכדאי שהמורה ישתדל ,בין
שמחמוד צודק ובין שאינו צודק ,לשפר את הקשר אתו .המורה הודה ליועצת על
כך שנתנה לו הזדמנות לדאוג למחמוד באמת ולשפר את יחסיהם.
הסבר :אכן צדקה היועצת ,עם הרגשה אי–אפשר להתווכח .ייתכן שמחמוד רגיש
ופגיע מאוד .במקרה הזה מוטלת על המורה ,שאחראי להרגשתו הטובה של
התלמיד בכיתה ,החובה לעשות מאמץ כדי שמחמוד ירגיש טוב יותר .הפסוק
הקוראני מדגיש את חשיבות "דרך הארץ" בפנייה אל החלש מאתנו .אין הוא
מעודד התנשאות מעל החלש או התעלמות מקיומו ומקשייו .אכן ,הקוראן מצטיין
בטיפוח ובעידוד של רגש הרחמים בחברה האנושית .בחברה מערבית יקראו לזה
אמפתיה ,בחברה מסורתית דרך ארץ או נימוס .מה שחשוב הוא שכל הורה וכל
איש חינוך יזכרו שרק יחס כזה מאפשר לגדל ילד בעל חשיבה עצמאית משום
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שאם משפילים את הילד הוא נשאר תלוי בסמכות המשפילה ולעומת זאת אם
פונים אליו בנימוס הוא יכול לפתח מרחב פנימי של בחירה ושיקול דעת.
 .7האם אלוהים חפץ להקל עלינו?

ﻳُﺮِﻳﺪُ اﻟﻠّﻪُ أَن ﻳُـﺨَـﻔﱢﻒَ ﻋَﻨﻜُﻢْ وَﺧُﻠِـﻖَ اﻹِﻧﺴَـﺎنُ ﺿَـﻌِـﻴ ـﻔًـﺎ ) ﺳـﻮرة اﻟﻨﺴـﺎء،
آﻳﺔ (28
אלוהים חפץ להקל עליכם ,והאדם נברא חסר אונים )סורת הנשים,
פסוק (28

עביר בת השלוש–עשרה ,תלמידת כיתה ו' ,מתמודדת עם עומס רב מאוד .אמה
נהרגה בקיץ שעבר בתאונת דרכים והשאירה אחריה בעל ,שתי בנות ובן .עביר
היא הבכורה ,אחותה אמל היא בת אחת–עשרה ומוחמד בן שמונה.
שישה חודשים לאחר מותה של האם החליטה המשפחה המורחבת שהאב
האלמן יבחר לו בחורה מבנות המשפחה ויתחתן אתה בהקדם .הנימוק היה
שהאב זקוק לאישה שתעזור לו בגידול הילדים .ואכן כך קרה .בתוך חודש
התחתן האב שנית .אבל האישה החדשה הבהירה למן היום הראשון שהיא עדיין
צעירה מכדי "להיתקע" עם ילדים שאינם שלה .האב נותר חסר אונים אל מול
אשתו הצעירה ובלית בררה נאלצה עביר לקבל את האחריות לא רק לעצמה,
אלא גם לאחותה ואחיה הצעירים.
כל בוקר מתעוררת עביר מוקדם ,מעירה את אמל ומוחמד ,עוזרת להם
להתכונן לבית–הספר ,מכינה לכולם ארוחת בוקר ,שמה להם בתיקים סנדוויצ'ים
להמשך היום ,מלווה אותם אל בית–הספר ובסוף יום הלימודים היא מלווה אותם
חזרה הביתה .לאחר שאוכלים יחד ארוחת צהריים )זה הדבר היחיד שהאם
החורגת עושה בשבילם( היא עוזרת לאחים שלה בשיעורי הבית .ושוב בערב
היא מכינה להם ארוחת ערב ,מקלחת אותם ומשכיבה אותם לישון .רק אז היא
מתפנה להכין את שיעוריה.
אחת המורות של עביר הפנתה אותה אל יועצת בית–הספר משום שעביר,
שהייתה תלמידה בעלת מוטיבציה גבוהה וציונים טובים ,החלה לגלות חוסר
עניין בלימודים ,ציוניה ירדו וניכר היה שהיא עייפה מאוד וגם עצבנית.
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עביר סיפרה את סיפורה ליועצת בית–הספר .היועצת חשבה לעצמה מה תוכל
לומר לעביר כדי לעודד את רוחה ולתת לה תקווה כדי שיקל עליה לעמוד
במשימות הכבדות המוטלות עליה .ראשית ,היא הדגישה באוזניה כמה היא
בגילה הצעיר חשובה לאחיה ולכל בני משפחתה והבהירה לה שלא היו יכולים
להסתדר בלעדיה .לאחר מכן פנתה לספר הקוראן המונח דרך קבע על שולחנה
ואמרה לעביר שהיא רוצה להקריא לה את פסוק  28מסורת הנשים" :אלוהים
חפץ להקל עליכם ,והאדם נברא חסר אונים"" .מה הבנת מן הפסוק הזה?"
שאלה היועצת את עביר .והיא השיבה" :שכולנו אותו דבר ,חסרי אונים ,ואלוהים
יעזור לנו בעתיד" .היועצת הוסיפה ואמרה שהיא מקווה שהפסוק הזה ילווה את
עביר בכל קשייה ושהיא מאחלת לה שתמיד תוכל לראות את האור בקצה
המנהרה משום שאלוהים רוצה להקל עליה וגם יעשה זאת בעתיד.
הסבר :קשה להיות יועצת חינוכית או מורה או מחנכת שיש לה תלמידה כעביר,
משום שאנשי החינוך רוצים מאוד לעזור לתלמידיהם אבל את מציאות חייהם
הם לא יכולים לשנות .במצבים קשים אלו ,ודבר זה נכון לכל מצבים קשים
שאין לאל ידנו לשנותם ,אין כהענקת תקווה לאדם .התקווה שבעתיד יהיה טוב
יותר היא כוח רב–עוצמה העוזר לאנשים להתגבר על קשיים וכאבים רבים .עוד
דרך לעזור לעביר ולאנשים במצבים קשים שאותה אימצה היועצת הוא לתת
משמעות לחייהם .הרי עביר היא דמות חשובה מאוד למשפחתה — אביה ואחיה.
הם תלויים בה ומה יעשו בלעדיה? עצם הידיעה על תרומתה העצומה למשפחתה
עשויה להפיח בה כוחות חדשים ותקווה .וכמובן המשפחה המורחבת ,בני הכפר
והתלמידים והמורים בבית–הספר כולם צופים בעביר ורושמים לעצמם את
התנהגותה האצילית .כל אלו יכולים לספק לעביר נחמה ,חלקית לפחות ,ולהעניק
לה כוח להמשיך במעשיה היפים .על כן ,יפה פעלה היועצת כשהקריאה לעביר
פסוק מן הקוראן המעניק לאדם תקווה .והרי התקווה לאדם היא אחת מסגולותיו
של הקוראן.
 .8מה נאמר לאדם השרוי בדיכאון עקב מחלה או פציעה?

وَﻧَﺒﱢﺌْﻬُﻢْ ﻋَﻦ ﺿَﻴْﻒِ إِ ﺑْﺮاَﻫِﻴﻢَ * إِذْ دَﺧَﻠُﻮاْ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻓَﻘَﺎﻟُﻮاْ ﺳَﻼﻣﺎً ﻗَﺎلَ إِﻧﱠﺎ ﻣِﻨﻜُﻢْ
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وَﺟِﻠُﻮنَ * ﻗَـﺎﻟُﻮاْ ﻻَ ﺗَﻮْﺟَﻞْ إِﻧﱠﺎ ﻧُﺒَـﺸﱢـﺮُكَ ﺑِﻐُـﻼمٍ ﻋَﻠِﻴﻢٍ * ﻗَـﺎلَ أَﺑَﺸﱠﺮْﺗُﻤُـﻮﻧِﻲ ﻋَﻠَﻰ
أَن ﻣﱠ ـﺴﱠﻨِﻲَ اﻟْـﻜِﺒَ ـﺮُ ﻓَ ـﺒِﻢَ ﺗُﺒَ ـﺸﱢ ـﺮُونَ * ﻗَــﺎﻟُﻮاْ ﺑَﺸﱠـﺮْﻧَـﺎكَ ﺑِﺎﳊَْﻖﱢ ﻓَ ـﻼَ ﺗَﻜُﻦ ﻣﱢﻦَ
اﻟْﻘَﺎﻧِﻄِﲔَ * ﻗَـﺎلَ وَﻣَﻦ ﻳَﻘْﻨَﻂُ ﻣِﻦ رﱠﺣْـﻤَﺔِ رَﺑﱢﻪِ إِﻻﱠ اﻟﻀﱠـﺂﻟﱡﻮنَ

) ﺳﻮرة اﳊﺠﺮ ,آﻳﺔ

(56-51

מסור להם על אורחיו של אברהם :הם סרו לבקרו ואמרו ,שלום! אמר,
יראים אנו אתכם .אמרו ,אל תירא .באנו לבשר לך על בן בר דעת .אמר,
האם תבשרו לי כזאת אף כי זקנתי? הכיצד תבשרו? אמרו ,בשורתנו
אמת ,על כן אל תיוואש! אמר ,וכי מי יאמר נואש מרחמי ריבונו אם
לא התועים! )סורת אלחג'ר ,פסוקים (56-51
אִיאָד סיים היום את לימודיו בשעה מוקדמת" .איזה כיף! שחררו אותנו מוקדם.
אני אלך לנוח קצת ואז אוכל ללכת לאימון האחרון לפני התחרות הגדולה",
חשב בלבו .ואכן ,היום הגדול שחיכה לו אִיאָד הלך וקרב .בשבוע הבא תיערך
תחרות רכיבה על אופניים ,תחרות שאִיאָד מחכה לה זמן רב והוא עתיד לזכות
בה בגביע משום שאיש אינו משתווה לו .זה היה חלום חייו ופתאום ...התעורר
וראה אל מולו דמויות לובשות לבן .מה זה? בית–חולים? מה הוא עושה שם?
איך הגיע לכאן? אוי ,איזה כאבים ...הרגל שלו תלויה באוויר ,גם היד .מה זה?
מה קרה? פתאום שמע את האחות קוראת לרופא" :בוא ,הוא התעורר" .למה
אימא שלו בוכה?
הרופא קרב אליו ואמר" :שלום ,אִיאָד ,איך אתה מרגיש?" "תסביר לי קודם
מה קרה" ,השיב אִיאָד המבוהל .הרופא סיפר לו שנפגע ממכונית כשחצה את
הכביש" .איבדת את ההכרה והביאו אותך אל בית–החולים .בנס זה נגמר כך,
היה יכול להיות הרבה יותר גרוע" ,הוסיף הרופא.
גופו של אִיאָד כאב מאוד והוא שאל את הרופא כמה זמן יעבור עד שיבריא.
הרופא השיב שיידרש לכך זמן משום שעליו לעבור ניתוח ברגל .אִיאָד שתק
אבל בראשו חשב שהוא לא יוכל להשתתף בתחרות האופניים והמחשבה ממש
דיכאה אותו .הוא התאמן כל כך הרבה לקראת התחרות ...דיכאונו של אִיאָד הלך
וגבר ,הוא לא רצה לאכול ולשתות ,חברים מהכיתה באו לבקרו אבל הוא לא
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רצה לדבר עם איש .הוא ויתר על חלומו רב–השנים לזכות בגביע ,אז מה כבר
נשאר לו בחיים?!
הוריו ואחיו של אִיאָד ניסו לעודד אותו ,כך גם חבריו ,אך הם לא הצליחו.
הם הביאו לו ממתקים ומתנות ,הם הבטיחו לו שעוד ישוב לרכוב על אופניו אבל
שום דבר לא עזר .אִיאָד שקע בתוך עצמו ולא יצר קשר עם הסובבים אותו .עד
שהגיעה לביקור המורה פָאתֵן ,שהוא אהב מאוד .היא שאלה את אִיאָד איך הוא
מרגיש והוא רק אמר לה שהבוקר שמו לו פלטינה ברגל ושהרופא אמר שהוא
לא יחזור להיות כפי שהיה .ואז הוציאה פָאתֵן את ספר הקוראן וביקשה את
רשותו של אִיאָד להקריא לו את הסיפור על הנביא אברהם" :מסור להם על
אורחיו של אברהם ...אמרו ,בשורתנו אמת ,על כן אל תיוואש! אמר ,וכי מי
יאמר נואש מרחמי ריבונו אם לא התועים!" "מאחר שאני מכירה אותך",
הוסיפה פָאתֵן" ,ואני יודעת שאתה לא בין התועים אני בטוחה שאתה ,כמו
אברהם ,לא תתייאש .ועוד דבר אני רוצה ללמד אותך" ,אמרה המורה" ,אין דבר
העומד בפני הרצון .ואם תרצה ,תחזור להיות כפי שהיית" .זאת הייתה הפעם
הראשונה מאז הפציעה שאִיאָד חייך.
הסבר :אנשים רבים נוטים לשקוע בדיכאון עקב מחלה קשה ,ניתוח או פציעה.
כשהאדם חש שגופו בוגד בו ואינו נשמע לו עוד הוא נוטה לתגובה זו באופן
טבעי .ידוע שאנשים שמתאוששים מניתוחים חשים לעתים קרובות תחושת
דיכאון .זה הזמן שמשפחה וחברים יכולים לעזור ולעודד אותו ועל כן נוכחותם
חשובה מאוד לתהליך ההחלמה .אבל כשהשבר גדול ,כמו במקרה של אִיאָד,
שחלומו התנפץ ,ההתאוששות גם היא קשה .במקרים אלה אין כמו האמונה,
שעשויה לחזק את רוחו של האדם ולחלצו מן הדיכאון .והנה אומרת לו המורה
פָאתֵן כל כך יפה באמצעות סיפור מן הקוראן שרק חסרי האמונה מתייאשים
ואילו המאמינים לעולם אינם מאבדים תקווה .אין פלא שאִיאָד חייך .עכשיו יש
לו תקווה.
 .9מה יעשה ילד שהוריו אינם מקשיבים לו?

أَوْﻓُﻮا اﻟْﻜَﻴْﻞَ وَﻻَ ﺗَﻜُﻮﻧُﻮا ﻣِﻦَ اﳌُْﺨْـﺴِﺮِﻳﻦَ * وَزِﻧُﻮا ﺑِﺎﻟْﻘِﺴْﻄَﺎسِ اﳌُْﺴْـﺘَﻘِﻴﻢِ
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* وَﻻَ ﺗَﺒْـﺨَـﺴُـﻮا اﻟﻨﱠﺎسَ أَﺷْـﻴَﺎءﻫُـﻢْ وَﻻَ ﺗَﻌْﺜَـﻮْا ﻓِﻲ اﻷَْرْضِ ﻣُـﻔْـﺴِـﺪِﻳﻦَ ) ﺳﻮرة
اﻟﺸﻌﺮاء ,آﻳﺔ (183-181

מדדו את מלוא המידה ואל תחסרו ,ושקלו במאזני צדק ,ואל תפחיתו
לאנשים מן המגיע להם ,ואל תחמסו את הארץ )סורת המשוררים ,פסוקים
(183-181

סאמיה היא תלמידת כיתה ב' ואביה מורה בבית–הספר שהיא לומדת בו .ילדה
חרוצה ,שמכינה את שיעורי הבית בזמן ולאחר מכן רצה לשחק עם חברותיה.
באחד הימים שיחקה במחבואים עם חבריה בשכונה .התפתחה מריבה בינה ובין
אחת הבנות וזו איימה עליה שתלשין ותספר לאביה על דברים שסאמיה עשתה
כביכול ,דברים שאינם נכונים כלל .סאמיה התעלמה ממנה ושבה הביתה .למחרת
בבוקר פגשה החברה את אביה של סאמיה .היא ניצלה את ההזדמנות ואמרה לו:
"אוי ,יש לך בת מחונכת מאוד ,אם תשמע מה שהיא אמרה לי אתמול בזמן
המשחק ."...אביה של סאמיה התרגז על בתו וצעק עליה לפני כל הילדים:
"תשמעי ,מהיום ועד סוף החודש את בעונש ולא יוצאת מהבית!" סאמיה ניסתה
להגן על עצמה אך אביה לא שמע.
היא ישבה בחדרה כשהיא עצובה .ואז ניגשה אל ספר הקוראן הנמצא על
שולחנה ,דפדפה בו ומצאה את מבוקשה .היא לקחה דף ועט וכתבה לאביה:
מדדו את מלוא המידה ואל תחסרו ,ושקלו במאזני צדק ,ואל תפחיתו לאנשים
מן המגיע להם ,ואל תחמסו את הארץ )סורת המשוררים ,פסוקים .(183-181
כשקרא אביה את אשר כתבה ביקש לשוחח אִתה .במהלך השיחה הבין האב
שטעה .למחרת מצאה סאמיה פתק על שולחנה ועליו נכתב:
"אני באמת מצטער מאוד ,בתי היקרה ,אבא".
הסבר :יפה נהגה סאמיה שחיפשה את הדרך אל אביה בעזרת הקוראן .והוא–הוא
שאִפשר לה להעביר את המסר אל האב .כשהיא רצתה להסביר לאביה הוא
סירב להקשיב אבל לקוראן הוא לא יסרב .דומה שסאמיה הראתה את הדרך
לילדים רבים החשים שהוריהם לא מבינים אותם ונוהגים בהם שלא בצדק —
כיצד להעביר את המסר שלהם להוריהם .ועל כן ,טוב יעשו הילדים אם ילמדו
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את הקוראן ויוכלו להשתמש בו בעת מצוקה כשהם חשים שאיש אינו מקשיב
להם או שפוגעים בהם שלא בצדק.
 .10מה נאמר לאיש שחולה במחלה אנושה ומצפה לישועה?

وَﻳَﺴْ ـﺘَ ـﻌْـﺠِـﻠُﻮﻧَﻚَ ﺑِﺎﻟْﻌَ ـﺬَابِ وَﻟَﻦ ﻳُـﺨْﻠِﻒَ اﻟﻠﱠﻪُ وَﻋْ ـﺪَهُ وَإِنﱠ ﻳَﻮْﻣ ـﺎً ﻋِﻨﺪَ رَﺑﱢﻚَ
ﻛَﺄَﻟْﻒِ ﺳَﻨَﺔٍ ﻣﱢﻤﱠﺎ ﺗَﻌُﺪﱡونَ ) ﺳﻮرة اﳊﺞ  ,آﻳﺔ (47

הם מאיצים בך להחיש את עונשם .אלוהים לא יפר את הבטחתו ,ואולם
יום אחד אצל ריבונך שקול כנגד אלף שנים לפי מניינכם )סורת העלייה
לרגל ,פסוק (47

נָרה היא אם לתאומים בני שבע .לפני כשנתיים התגלה שהיא חולה בלויקמיה.
מאז חייה מלאים כאב ,עצב ,תרופות וטיפולים כימיים .כבר אין לה כוח ונמאס
עליה הסבל שנגרם לה ולמשפחתה .היא חשבה לשים קץ לחייה כדי להפסיק את
הכול אבל לא היה לה די אומץ לעשות כן.
לנָרה קשה לראות את ילדיה גדלים והיא אינה יכולה לטפל בהם ולהיות
לצדם .היא יודעת שלא תזכה לראות אותם מסיימים את לימודיהם בבית–הספר
בתיכון ולומדים באוניברסיטה ובוודאי לא תזכה לראות את נכדיה.
בלילה יושבת נָרה לבד במרפסת ובוכה .היא אינה יודעת כיצד תקל את
סבלה של משפחתה .יום אחד שמע בעלה קול בכי מן המרפסת .הוא ניגש
לראות ומצא את אשתו בוכה ...הוא החזיק בידה והחל לעודד אותה ולומר לה
שאלוהים עוד יקל בסבלה .הוא הזכיר לה את איוב ,שסבל מאוד ולבסוף אלוהים
גמל לו על הכול .כשאמרה לו שהיא כבר אינה יכולה לחכות ושאלה אותו מדוע
מתמהמה אלוהים השיב לה בעלה שאל לה לשכוח את הכתוב בקוראן בסורת
העלייה לרגל ,פסוק " :47יום אחד אצל ריבונך שקול כנגד אלף שנים לפי
מניינכם" .ועל כן עליה להיות סבלנית.
הסבר :תקווה ,זה מה שכולנו רוצים בחיים .כולנו נאבקים בקשיים וכולנו
סובלים וכולנו רוצים שאלוהים יעזור לנו .ובמהלך החיים בני האדם מחכים
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ומקווים שבעתיד יהיה טוב יותר .ואולם לעתים קרובות העתיד הזה מבושש
לבוא .הדבר נכון שבעתיים לנָרה ,שחולה במחלה אנושה .והנה אלוהים מתמהמה
ולא עוזר לה .יפה השיב לה בעלה בהסתמך על הקוראן שקצב הזמן של אלוהים
ושלה הם שונים וששכרה עוד ישולם לה במלואו .בכך הוא העניק לה תקווה
שחשובה מאוד לכל אחד מאתנו ובמיוחד לחולה.
 .11מה נאמר לאיש עני וטוב?

ِﻟﻴَـﺠْـﺰِﻳَـﻬُﻢُ اﻟﻠﱠﻪُ أَﺣْـﺴَﻦَ ﻣَـﺎ ﻋَـﻤِـﻠُﻮا وَﻳَﺰِﻳﺪَﻫُﻢ ﻣﱢﻦ ﻓَـﻀْﻠِـﻪِ وَاﻟﻠﱠﻪُ ﻳَﺮْزُقُ ﻣَﻦ
ﻳَﺸَﺎءُ ﺑِﻐَﻴْﺮِ ﺣِﺴَﺎبٍ ) ﺳﻮرة اﻟﻨﻮر  ,آﻳﺔ (38

על כן יגמול להם אלוהים על כל הטוב אשר עשו וירבה להם את
ברכתו .אלוהים יפרנס בלא חשבון את אשר יחפוץ )סורת האור ,פסוק
(38

זַיִנב היא תלמידה טובה וילדה חרוצה שעוזרת לכולם .אל בית–הספר היא מגיעה
לפני הזמן ועוזרת לכל מי שיש לו בעיה בשיעורי הבית .היא גם עוזרת למחנכת
לסדר את הכיתה .עם זאת תמיד היא לא מרוצה וכועסת משום שמשפחתה ענייה.
למחנכת היא אמרה לאחרונה" :תראי ,לחברות שלי לא חסר כלום ולי הורי לא
יכולים לקנות שום דבר" .המחנכת ניסתה להראות לה כמה כולם מרוצים ממנה
ואוהבים אותה ,ניסתה להדגיש לפניה את התכונות החיוביות שלה אבל זַיִנב
ממשיכה להיות עצובה וכועסת .המחנכת התייעצה עם המנהל מה לעשות בנדון.
הוא הציע לה להשתמש בפסוק  38מסורת האור.
בפגישה הבאה שלהן ,כשזַיִנב סיפרה לה כמה רצתה שיקנו לה תיק חדש
לבית–הספר משום ששלה כבר קרוע והוריה אמרו לה שוב שלא תבקש יותר
משום שאין להם כסף ,הוציאה המחנכת את ספר הקוראן ,פתחה בסורת האור,
פסוק  ,38והקריאה לזַיִנב" :על כן יגמול להם אלוהים על כל הטוב אשר עשו
וירבה להם את ברכתו .אלוהים יפרנס בלא חשבון את אשר יחפוץ"" .את
יודעת" ,הוסיפה המחנכת" ,הפסוק הזה מדבר בדיוק עלייך .אסור לך לאבד
תקווה משום שאלוהים רואה ויודע הכול ובסוף הוא יעזור לך".
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הסבר :יפה נהגה המחנכת שהשתמשה בפסוק חשוב זה מן הקוראן כדי לתת
לזַיִנב תקווה .עתה יודעת זַיִנב שאלוהים רואה ויודע ויש לה למה לחכות .הוא
רואה את כל מעשיה הטובים ולא ישכח אותה .ואם פסוק זה מן הקוראן הצליח
לטעת תקווה בלבה של זַיִנב והפך את הרגשתה מעצב וכעס לאור ותקווה — הרי
יותר מזה אי–אפשר לבקש.
 .12כיצד נעודד אדם שלא זכה להערכה על מעשיו היפים?

إِﻧﱠﺎ ﻛَﺬَﻟِﻚَ

ﻧَﺠْﺰِي اﳌُْﺤْﺴِﻨِﲔَ ) ﺳﻮرة اﻟﺼﺎﻓﺎت  ,آﻳﺔ (80

כך נגמול למיטיבים )סורת הערוכים ,פסוק (80

עביר היא תלמידת כיתה י' ,ילדה פעילה ומוכשרת ,אשר קיבלה על עצמה לפתח
תוכנית שלמה ליום התלמיד בבית–הספר .שבועות שלמים עבדה על פיתוח
התוכנית ויישומה בפועל .ביום התלמיד נשא מנהל בית–הספר דברים ,הוא הודה
לצוות המורים ולתלמידי בית–הספר על שיתוף הפעולה אולם בדבריו לא הזכיר
את עביר אף לא ברמז .עביר והוריה שהיו אִתה בקהל נפגעו והתאכזבו מאוד.
מחנך הכיתה של עביר ,שישב לידם ,העביר להם את ספר הקוראן כשהוא פתוח
בסורת הערוכים ואצבעו מצביעה על פסוק " :80כך נגמול למיטיבים" ,היה
כתוב שם .הפעם חייכה עביר.
הסבר :אלף מילים לא היו מעלות חיוך על שפתי עביר כשלוש המילים האלה מן
הקוראן .ליותר מכך לא הייתה עביר זקוקה .סיפורה של עביר הוא סיפורם של
רבים מאתנו שפעמים רבות חשים שהשקיעו מאמצים רבים ומי שהיה אמור
להעריך את מאמציהם לא עושה כן .מדוע שגה המנהל? ייתכן שהיה שקוע יותר
מדי בעצמו ולא ראה את עביר .מורים רבים פשוט לא רואים את תלמידיהם ולא
עוצרים לרגע להתבונן בהם ובהרגשתם .ייתכן שהמנהל חשש להחמיא לעביר
בנוכחות כל הקהל הרב כדי שלא לעורר קנאה .אז מיד היה אומר מישהו אחר,
"ומה אתי? גם אני תרמתי" .ואולם גם הנימוק הזה אינו מספק .חובתו של
המנהל להעריך את התלמידים שהשקיעו — הרי זו תמצית היחס הנכון בין
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תלמיד למורה .והחשש מקנאה ?...זו כבר בעייתו של המנהל ועליו להתמודד
אִתה מתוקף תפקידו .אין צורך לחשוש מקנאה משום שהאמת היא הפוכה —
תלמידים אחרים ילמדו שגם הם יכולים לקבל מחמאות כעביר אם ישקיעו כמוה.
יפה נהג המחנך של עביר כשעודד אותה בעזרת רוחו של הקוראן.
 .13מה יאמר מי שאלוהים עזר לו?

وَﻗَﺎﻟُﻮا اﳊَْﻤْﺪُ ﻟِﻠﱠﻪِ اﻟﱠﺬِي أَذْﻫَﺐَ ﻋَﻨﱠﺎ اﳊَْﺰَنَ إِنﱠ رَﺑﱠﻨَﺎ ﻟَﻐَﻔُﻮرٌ ﺷَﻜُﻮرٌ

) ﺳﻮرة

ﻓﺎﻃﺮ ,آﻳﺔ (34

יגידו ,התהילה לאלוהים אשר העביר את הצער מעלינו .ריבוננו סולח
ומכיר טובה )סורת היוצר ,פסוק (34
רים ,תלמידת כיתה ה' ,פנתה אל היועצת בתחילת שנת הלימודים וסיפרה לה
שהמורה סלאם ביקש ממנה שתביא את ספר החשבון לכיתה כמו שנוהגים שאר
הילדים" .אם לא תביאי אותו" ,הוסיף" ,תקבלי ציון נכשל במקצוע" .היועצת
שאלה את רים מדוע אינה מביאה את ספר החשבון .ואז החלה רים לבכות
וסיפרה ליועצת שאין להם כסף בבית והמצב הכלכלי גרוע מאוד משום שאביה
נפצע בעבודה והוא מאושפז כעת בבית–החולים.
היועצת הבטיחה שתעזור לרים .היא שוחחה עם המורה סלאם וביקשה ממנו
שימתין עד שמשפחתה של רים תתאושש קצת.
לאחר כחודש הגיעה רים אל היועצת ,ביד אחת קופסת ממתקים ובשנייה
ספר חשבון .היא אמרה" ,התהילה לאלוהים אשר העביר את הצער מעלינו.
ריבוננו סולח ומכיר טובה" ,וסיפרה ליועצת שאביה יצא מבית–החולים וחזר
לעבודה ומצבם הכלכלי השתפר.
הסבר :יפה נהגה היועצת שעזרה לרים .היא יכלה גם לדון אִתה בשאלה מדוע
היא חוששת לספר למורה סלאם על המצב הכלכלי הקשה .האם היא חוששת
שהוא לא יוכל להבין אותה? אילו נהגה כך הייתה היועצת נותנת לרים מתנה גם
לעתיד .היכולת לדבר עם הסמכות בלי לחשוש ולהסביר את עצמה .ייתכן שדי
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היה במשפט אחד של רים למורה סלאם .וייתכן גם שהמורה סלאם נפגע במקצת
מכך שרים רצה אל היועצת בלי שניסתה קודם לפנות אליו .מכל מקום ,דומה
שעצם הכרת הפסוק הקוראני החשוב הזה העניקה לרים תקווה .ומה אנו בני
האדם שווים ללא תקווה? ייתכן שרים חיכתה לעזרה מאלוהים ,ייתכן שהיא
התפללה אליו וביקשה ממנו ,כפי שעושים ילדים רבים בסתר לבם .והנה
אלוהים עזר לה וכעת היא יכולה לומר לו תודה .לילדים רבים יש קשרים כאלה
עם אלוהים שלא תמיד הם מספרים לנו עליהם .יש להם משאלות ותקוות
והקוראן מחזק אותם ומעניק להם את הדבר החשוב ביותר — את היכולת לפנות
אל אלוהים בכל מיני בקשות ולקוות לטוב .הקוראן הוא אפוא ספר של תקווה.
 .14כיצד נעודד ילדה שמתמודדת יפה עם קשיים?

وَﺧُـﺬْ ﺑِﻴَﺪِكَ ﺿِـﻐْﺜـﺎً ﻓَﺎﺿْـﺮِب ﺑﱢﻪِ وَﻻَ ﺗَﺤْﻨَﺚْ إِﻧﱠﺎ وَﺟَﺪْﻧَـﺎهُ ﺻَﺎﺑِﺮاً ﻧِﻌْﻢَ اﻟْﻌَـﺒْﺪُ
إِﻧﱠﻪُ أَوﱠابٌ ) ﺳﻮرة ص  ,آﻳﺔ (44

קח בידך צרור זרדים והכה בו ,ואל תחטא .מצאנו אותו נושא את
התלאות בעוז רוח  .מה טוב הוא העבד .הוא חזר בתשובה )סורת צ ,.פסוק
(44

אימא של סולאף עברה אירוע מוחי ונעשתה משותקת .היא יושבת בעגלת הנכים
כשהיא חסרת אונים ואינה יכולה לעשות דבר .היא זקוקה למלווה צמוד שיעזור
לה בכול .סולאף היא ילדה טובה ומחונכת ותלמידה מצטיינת .המורים מכבדים
אותה מאוד ומעריכים את השקעתה ואת כישוריה .סולאף היא בת יחידה בין
ארבעה בנים .על כן רוב הטיפול באמה נופל עליה .עליה לשלב בין לימודיה
ובין הטיפול באמה .היא מאכילה אותה ,מחליפה לה בגדים ,עוזרת לה להתקלח,
עושה את עבודות הבית ובהן בישול ,ניקיון וכביסה ובלילה ,לאחר שאמה
נרדמת ,היא נכנסת אל חדרה ומתחילה ללמוד ,מכינה שיעורים ומתכוננת למבחנים.
סולאף מחזיקה מעמד ,היא חזקה וסבלנית אל מול כל הקשיים .תמיד מחייכת
אל אמה ,מחבקת אותה ולא מתלוננת .היא גם מתפללת שאמה תחלים .אבל
כולם רואים שסולאף פחות פעילה והרבה יותר עייפה .היא אמנם שומרת על
574

פרק יב :תמיד יש תקווה

רמתה בלימודים אבל חורקת שיניים בשקט .אין ספק שהיא זקוקה לתמיכה,
חיזוק ועזרה מצד המשפחה והמורים כדי להמשיך ולהתמודד בהצלחה עם כל
הקשיים .ואכן ,בוקר אחד ,כשנכנסה לכיתה ,מצאה על הקירות כרזות רבות
ועליהן נכתב" ,מצאנו אותו נושא את התלאות בעוז רוח" ,ועל כל כרזה חתום
מישהו אחר .פעם מורה ,פעם תלמיד ופעם מישהו מן ההנהלה .כשראתה זאת
סולאף החלה לבכות מרוב שמחה.
הסבר :סולאף היא ילדה טובה שנותנת הרבה מעצמה למשפחתה וגם משאירה
לה זמן כדי שתוכל ללמוד ולדאוג לעתידה .אבל היא לא עשויה מברזל .אם לא
יעזרו לה היא תישבר ואז לא תוכל לטפל כיאות באמה ובוודאי לא להצליח
בלימודים .על כן ,כדאי שאחיה יעזרו לה ולא ישאירו בידיה את כל מלאכת
הטיפול באם החולה .כמו כן ,במשפחה המורחבת ודאי יש עוד דמויות שיכולות
לעזור ולא להשאיר את סולאף לבדה כדי שתצטרך להוכיח כמה היא גיבורה.
יפה נהגו בני כיתתה של סולאף שעודדו אותה בעזרת פסוק יפה מן הקוראן .היא
זקוקה מאוד לעידוד מסוג זה והוא ימלא אותה כוחות.
 .15כיצד נפתח דימוי עצמי חיובי בילד?

وَإِﻧﱠﻚَ ﻟَﻌَﻠﻰ ﺧُﻠُﻖٍ ﻋَﻈِﻴﻢٍ

) ﺳﻮرة اﻟﻘﻠﻢ  ,آﻳﺔ (4

וניחנת בסגולות נשגבות )סורת הקולמוס ,פסוק (4

בושרא היא בת למשפחה ענייה שהוריה שלחו אותה לפנימייה משום שהתקשו
לגדלה בבית .היא שבה אל ביתה פעם בשבוע וגם אז היא חשה שאיש אינו
מתייחס אליה .היא מספרת שאמה עובדת מבוקר עד ערב בניקיון בבתים של
אחרים ואביה בכלל לא בבית משום שהוא פועל שעובד במקום רחוק .בושרא
היא ילדה מנומסת וחרוצה שמשקיעה הרבה בלימודים אבל בעלת ביטחון עצמי
נמוך .היא לא מאמינה ביכולותיה ולא חושבת ששאר הילדים אוהבים אותה
ורוצים בחברתה .למחנכת בפנימייה היא סיפרה שהיא מרגישה שהיא שונה
מאוד מכולם .בפגישתן האחרונה פתחה המחנכת ספר קוראן ואמרה לבושרא
שהיא עומדת להקריא לה פסוק שבחרה במיוחד בשבילה .היא הקריאה לה את
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פסוק  4מסורת הקולמוס" :וניחנת בסגולות נשגבות" .המחנכת הסבירה לבושרא
שיש לה תכונות יפות שכולם אוהבים .היא חרוצה ,מנומסת ואוהבת לעזור
לחבריה .כששמעה בושרא את הפסוק מן הקוראן היא חייכה .זאת הייתה הפעם
הראשונה שהיא באמת הרגישה שהיא שווה.
הסבר :כולנו יודעים כמה חשוב שלאדם יהיה דימוי חיובי של עצמו .דימוי עצמי
חיובי לאדם הוא הערובה שהוא יפעל במרץ להשיג דברים שהוא מאמין בהם,
שיתייחס לאחר באופן חיובי והוא עצמו ייהנה מחייו .אדם שחש שיש לו ערך,
סביר להניח שיתרום למשפחה ולחברה שהוא חי בה ויהיה גורם חיובי בהתפתחותם.
ואולם לא מעט אנשים הם בעלי דימוי עצמי שלילי .הסיבות לכך יכולות להיות
שונות ,החל במשפחתם שדחתה אותם ונתנה להם הרגשה שהם חסרי ערך וכלה
בהתנסויות שליליות בבית–הספר ובעבודה .יפה נהגה המחנכת שהשתמשה בקוראן
כדי להעביר לבושרא את המסר שיש בה דברים נפלאים .סמכותו של הקוראן
היא שגרמה לבושרא לשנות את האופן שבו היא תופסת את עצמה .אנו מקווים
שמעתה תעריך את עצמה יותר ועם זאת תהיה ילדה שמחה ומאושרת יותר.
 .16כיצד נעודד תלמיד מהחינוך המיוחד להשקיע ולהתאמץ על אף הקשיים?

وَﻟَﺴَﻮْفَ ﻳُﻌْﻄِﻴﻚَ رَﺑﱡﻚَ ﻓَﺘَﺮْﺿَﻰ

) ﺳﻮرة اﻟﻀﺤﻰ ,آﻳﺔ (5

ולבסוף יעניק לך ריבונך וישבע רצונך )סורת אור היום ,פסוק (5

מורה לחינוך מיוחד פנתה אל יועצת בית–הספר וביקשה להתייעץ אִתה בנוגע
לאחד התלמידים שיש לו ליקוי למידה והוא מתקשה מאוד בכתיבה .לאחרונה
התייאש והוא מסרב להתאמץ ולהתקדם .התלמיד אמר לה שממילא לא יוצא
כלום מכל מאמציו וכל התלמידים צוחקים עליו .היועצת הציעה למורה להשתמש
בפסוק  5מסורת אור היום כדי לעודד את התלמיד ולומר לו שלבסוף יעזור לו
אלוהים והוא ישיג הישגים יפים אבל חשוב מאוד שימשיך לעבוד ולא יתייאש.
המורה אמנם הזמינה את התלמיד והקריאה לו את הפסוק המתאים מן הקוראן.
בימים הבאים היא שמה לב שהוא אכן משתדל הרבה יותר וגם מצב רוחו
השתפר מאוד .לאחר כחודש התקדם התלמיד מאוד .כעת הזמינה אותו המורה
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שנית .היא פתחה את ספר הקוראן הקריאה לו שוב את הפסוק ושאלה אותו אם
הוא חושב שהפסוק התקיים .הילד חייך בהנאה.
הסבר :לעתים אנו קוראים לזה נבואה שמגשימה את עצמה .כשאנו אומרים
לילד שהוא יכול ומסוגל הוא עשוי להרגיש כך וכשאנו אומרים לו שהוא לא
שווה הוא עשוי להפנים גם רגש שלילי זה .מורים חייבים לזכור כלל זה.
מוכנותו של הילד להשקיע ולהתאמץ קשורה קשר הדוק לתחושתו אם הוא
שווה ויכול או שהוא אינו שווה ואינו יכול .והנה בא הקוראן ומעודד את האדם
להרגיש שהוא שווה ויכול ומגיע לו כל טוב .הפסוק הזה מבטיח לאדם שאלוהים
יעניק לו לבסוף והוא יהיה מרוצה .כשהאדם יודע זאת מדוע שלא יתאמץ? על
כן ,יפה נהגו היועצת והמורה לחינוך מיוחד שהשתמשו בפסוק זה מן הקוראן
כדי לעודד את הילד ולתת לו תקווה.
 .17כיצד נעודד אדם להתמודד עם הקושי ולא להישבר?

ﻟِﻴُﻨﻔِﻖْ ذُو ﺳَ ـﻌَـﺔٍ ﻣﱢﻦ ﺳَـﻌَـﺘِـﻪِ وَﻣَﻦ ﻗُـﺪِرَ ﻋَـﻠَﻴْـﻪِ رِزْﻗُـﻪُ ﻓَﻠْﻴُﻨﻔِﻖْ ﻣِ ـﻤﱠـﺎ آﺗَﺎهُ اﻟﻠﱠﻪُ ﻻَ
ﻳُﻜَﻠﱢﻒُ اﻟﻠﱠـﻪُ ﻧَﻔْـﺴـﺎً إِﻻﱠ ﻣَـﺎ آﺗَـﺎﻫَﺎ ﺳَـﻴَـﺠْـﻌَـﻞُ اﻟﻠﱠﻪُ ﺑَﻌْـﺪَ ﻋُـﺴْ ـﺮٍ ﻳُﺴْـﺮاً ) ﺳﻮرة
اﻟﻄﻼق  ,آﻳﺔ (7

יוציא כל אדם כפי יכולתו ,ואשר אמצעיו מצומצמים ,יוציא מאשר
העניק לו אלוהים; לא יטיל אלוהים על נפש יותר מאשר העניק לה,
ולאחר כל קושי יביא אלוהים הקלה )סורת הגיטין ,פסוק (7
בסמה הייתה אז בת שש–עשרה .נערה חכמה וחרוצה ,מלאת שמחה ואהבת
חיים .באחד הימים התבשרה מנהלת בית–הספר בשיחת טלפון שהוריה של
בסמה עברו תאונת דרכים והם מאושפזים בבית–החולים במצב קשה .המנהלת
התייעצה עם היועצת החינוכית ויחד הן הזמינו את בסמה לספר לה את הבשורה.
בסמה נכנסה לחדר כשהיא מחייכת כהרגלה .הן סיפרו לה את הידוע להם .בסמה
החלה לבכות והן ליוו אותה אל בית–החולים.
לאחר יומיים הלכו המנהלת ,היועצת ,המחנכת ותלמידי הכיתה לבקר את
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הוריה של בסמה בבית–החולים .הם מצאו את בסמה במצב קשה ,כשהיא בוכה
ללא הפסק ליד מיטת הוריה .כשראתה בסמה את כולם גבר בכייה והיא שאלה:
"למה אלוהים עשה לי את זה? למה דווקא ההורים שלי? מה יקרה לי עכשיו
ואיך אמשיך בחיי?"
ואז פתחה המחנכת את ספר הקוראן בסורת הגיטין ,פסוק  ,7והקריאה
לבסמה" :לא יטיל אלוהים על נפש יותר מאשר העניק לה ,ולאחר כל קושי
יביא אלוהים הקלה" .היא עודדה אותה והדגישה לפניה כמה היא ילדה חזקה
ואמיצה ושאלוהים לא דורש ממנה יותר מכפי יכולתה" .אלוהים בוחן אותך",
הוסיפה ואמרה" ,ולאחר מכן תבוא ההקלה".
שנים עברו ,ההורים של בסמה הבריאו ,התאונה כמעט נשכחה אבל בסמה
מעולם לא שכחה את הפסוק הזה מן הקוראן .היא נוהגת לומר אותו לעצמה בכל
פעם שהיא נתקלת בקשיים שעליה להתגבר עליהם.
הסבר :דומה שכולנו חייבים לזכור את הפסוק הזה ולשנן אותו מדי יום ביומו
כפי שעושה בסמה .כולנו נתקלים כל יום בקשיים והידיעה שמי שהטיל עלינו
קשיים אלה יודע מה הוא עושה ולא ידרוש מאתנו דבר שאין אנו יכולים לעמוד
בו היא מעודדת .חשובה גם הידיעה שלאחר כל קושי תבוא ההקלה .כלומר,
תמיד יש תקווה .הפסוק החשוב הזה מאפשר לכל אחד מאתנו להתמודד עם
קשיים גדולים במהלך חייו ולא להישבר .אנשים שלא מאמינים באלוהים עלולים
להישבר ברגעים אלה .לא יהיו להם תשובות לשאלותיה הנוקבות של בסמה,
"למה זה קרה דווקא לי? ומה יקרה לי עכשיו?" אלה הרגעים שגם מי שלא
האמין באלוהים עשוי לשוב אליו.
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 .1האם מותר לנסות דברים חדשים?

ﻳَﻮْمَ ﺗَﺄْﺗِﻲ ﻛُـﻞﱡ ﻧَﻔْﺲٍ ﺗُﺠَـﺎدِلُ ﻋَـﻦ ﻧﱠﻔْـﺴِ ـﻬَـﺎ وَﺗُﻮَﻓﱠﻰ ﻛُـﻞﱡ ﻧَﻔْﺲٍ ﻣﱠـﺎ ﻋَ ـﻤِﻠَﺖْ
وَﻫُﻢْ ﻻَ ﻳُﻈْﻠَﻤُﻮنَ ) ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ  ,آﻳﺔ (111

ביום ההוא תבוא כל נפש ותסנגר רק על עצמה ,ואז ישולם לכל נפש
מלוא שכר מעשיה ,והם לא יקופחו )סורת הדבורה ,פסוק (111
רים היא מורה חרוצה וטובת לב שאוהבת את תלמידיה ומשקיעה בהם רבות.
באופן מפתיע הזמין אותה המנהל לשיחה .תחושתה של רים לא הייתה טובה
משום שלא ידעה מדוע הוזמנה .כך הגיעה אל חדרו של המנהל ,התיישבה על
הכורסה בשקט ובראשה מחשבות רבות.
המנהל :שלום לך ,רים .אומר לך ישר ולעניין ,שמעתי שאת מלמדת בשיטה
שונה מן השיטה המקובלת בבית–הספר .ההורים מתלוננים.
תשמע ,אני יודעת מה אני עושה.
רים:
המנהל :אבל אין לך הרשות לעשות מה שאת רוצה.
כן ,אני מודעת לכול ,ואני לא עושה מה שאני רוצה .אני בודקת מה
רים:
מתאים לכיתה ואת זה אני עושה.
המנהל :תשמעי ,אני רוצה להזמין את היועצת .היא מכירה את העבודה והיא
ותיקה בבית–הספר ועליה אני סומך.
בסדר ,אין בעיה .להפך ,אני אוהבת להתייעץ עם אחרים — במיוחד עם
רים:
היועצת.
המנהל ורים פנו אל חדרה של היועצת .היא קיבלה אותם בשמחה והעניקה
להם את הכבוד לשבת בפינה היפה שלה הגדושה פרחים וספרים.
המנהל :אני מתלבט בין דבריה של רים לדבריהם של ההורים.
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היועצת :ספר לי בבקשה.
המנהל :רים מלמדת בכיתתה בשיטה שונה מן המקובל .היא נוהגת להפעיל את
התלמידים בקבוצות והיא עוברת בין הקבוצות ומנחה אותן .ההורים
מתלוננים על השיטה הזאת.
היועצת :ומה את אומרת ,רים?
אני לא בחרתי בשיטה הזאת סתם כך משום שבא לי .בחרתי בה כי
רים:
נוכחתי לדעת שהיא שיטה מתאימה שמעוררת יתר עניין בחומר הלימוד.
היועצת :מה אתה מחליט ,המנהל?
המנהל :אני לא יודע ,אני מאמין למורה ומזדהה אִתה ,אבל גם ההורים הם
חלק בתהליך הלימודי .אני לא יכול לעמוד מולם.
אבל אני יכולה להסביר להם למה אני עושה כך.
רים:
היועצת :אם אתה ,המנהל ,משוכנע לגמרי בעבודת המורה אני חושבת שעליך
לקבל את האחריות ולתמוך במה שאתה מאמין בו.
המנהל :כן ,אבל אני חושש.
אין ממה לחשוש .אני לצדך ואני מוכנה להסביר להורים כל דבר.
רים:
היועצת :הקשיבו בבקשה ,שניכם ,אני רוצה לקרוא לכם פסוק מן הקוראן
שמתאים למצב שאתם נמצאים בו .זהו פסוק  111מסורת הדבורה:
"ביום ההוא תבוא כל נפש ותסנגר רק על עצמה ,ואז ישולם לכל
נפש מלוא שכר מעשיה ,והם לא יקופחו".
המנהל :כן ,כפי שאומר הקוראן ,אני חייב לעמוד מול ההורים עם מה שאני
מאמין בו .ואני מאמין שרים היא מורה מצוינת שמחפשת שיטות
חדשות להוראה כדי לעניין את התלמידים .ייתכן שההורים נבהלים
מכל דבר שיש בו משום חידוש .הם רגילים לצורת ההוראה המוכרת
להם מן הזמן שהם היו תלמידים — המורה עומד במרכז הכיתה וכולם
צריכים להקשיב לו .אבל בחלוקה לקבוצות יכולים יותר תלמידים
להשתתף ולהביע את דעתם מאשר בכיתה גדולה ואם זה נעשה בצורה
הנכונה אזי זו דרך מרעננת מאוד לתלמידים .תודה לך.
באמת תודה.
רים:
הסבר :הרבה חידושים טובים ומרעננים הולכים לאיבוד משום שאנשים חוששים
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לעמוד על שלהם ולדבוק במה שהם באמת מאמינים בו .המנהל נזקק לפסוק
היפה מן הקוראן כדי לקבל את סגנון ההוראה השונה של המורה ,והנה הקוראן
מספר לנו שביום הדין כל נפש מלמדת זכות רק על עצמה ואז היא תישאר רק
עם האמת שלה .והאמת של המנהל שאותה עזר לו הקוראן לחשוף היא שמותר
וצריך לחפש שיטות הוראה חדשות כדי שחומר הלימוד יהיה מעניין יותר
לתלמידים .אבל לשם כך עליו לעמוד מול טענות ההורים ללא חשש וללא פחד
ולהסביר להם את השינוי ואת משמעותו .כדאי שהמנהל יזמין את ההורים ויפתח
את הפגישה אִתם בהקראתו של פסוק זה מן הקוראן .אז יגלה כל הורה בתוכו
את מה שגילה המנהל — שמותר לנסות דברים חדשים ,בייחוד אם הפרט מאמין
בהם.
 .2מהו ערך האדם?
وَآتِ ذَا اﻟْﻘُـﺮْﺑَﻰ ﺣَـﻘﱠ ـﻪُ وَاﳌِْﺴْﻜِﲔَ وَاﺑْﻦَ اﻟﺴﱠـﺒِـﻴﻞِ وَﻻَ ﺗُـﺒَـﺬﱢرْ ﺗَﺒْـﺬِﻳﺮاً ) ﺳﻮرة
اﻻﺳﺮاء ,آﻳﺔ (26

תן לקרוב המשפחה את החלק המגיע לו ,וגם לנזקק ולהלך בדרכים,
אך אל תהיה פזרן )סורת המסע הלילי ,פסוק (26
שריף ,תלמיד בכיתה ו' ,הוא בן למשפחה עשירה .ילד בכור שכל בקשותיו
נענות בחיוב .באחד הימים נסע שריף עם אביו להר הבית להתפלל במסגד
אל–אקצא .שריף אוהב לנסוע לירושלים ,לקנות שם כל מיני דברים ולהתפאר
בקניותיו בפני חבריו .לאחר התפילה הלכו הוא ואביו לשוק לקנות כמה דברים.
שריף התרשם מן האנשים העניים הלובשים בגדים קרועים ומוכרים חפצים
קטנים במחירים נמוכים מאוד .הוא החל ללעוג להם ואמר לאביו" ,תראה ,תראה
מה הם עושים?" השיב לו אביו" :בני היקר ,עכשיו היינו במסגד והתפללנו
שלכולם יהיה כסף ואושר .אלוהים נותן לכמה מן האנשים ולאחרים הוא לא
נותן .עלינו לכבד גם את אלה שאין להם ולא להתפאר בכספנו וודאי שלא לבזבז
אותו על דברי הבל .עלינו להוציא את כספנו בצורה נכונה כפי שכתוב בקוראן
בסורת המסע הלילי ,פסוק ' :26תן לקרוב המשפחה את החלק המגיע לו ,וגם
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לנזקק ולהלך בדרכים ,אך אל תהיה פזרן'"  .מאותו היום החליט שריף לכבד
את העניים ולעזור להם ולא לבזבז עוד כסף על שטויות.
הסבר :אחד הדברים היפים בקוראן הוא ערך האדם .לאדם יש ערך אם הוא
עשיר ואם הוא עני .הוא זכאי ליחס של כבוד ולעזרה .זו הדמוקרטיה של
הקוראן טרם היות הדמוקרטיה בסגנונה המערבי .אביו של שריף מחנכו על פי
פסוק זה מן הקוראן ועל כן הוא מקנה לו את ערך הצניעות .יתרה מזו ,אביו של
שריף מלמד את בנו שגם אם בעתיד ירד מנכסיו ולא יהיה לו כסף עדיין יהיה לו
ערך כאדם .אולי לא נוח להיות עני אבל אין זו בושה ,אומר האב לבנו .עכשיו
שריף מבין שהאדם חשוב ולא רכושו ,שהפנים חשוב יותר מן החוץ וגם ערכו
שלו כשריף יישמר תמיד .היש ביטחון גדול מזה?
 .3מה נאמר למי שמפרש טוב לב כחולשה?

وَإِذَا أَﻧْﻌَـﻤْﻨَﺎ ﻋَﻠَﻰ اﻹِﻧﺴَـﺎنِ أَﻋْـﺮَضَ وَﻧَﺄَى ﺑِﺠَـﺎﻧِﺒِـﻪِ وَإِذَا ﻣَـﺴﱠﻪُ اﻟﺸﱠـﺮﱡ ﻛَـﺎنَ
ﻳَﺆُوﺳﺎً ) ﺳﻮرة اﻻﺳﺮاء  ,آﻳﺔ (83

אם ניטה חסד לאדם ,יפנה עורף וימשוך בכתפו ,אך בפגוע בו רעה,
תיפול רוחו )סורת המסע הלילי ,פסוק (83
עאמר ,תלמיד בכיתה ה' ,איבד את אביו ואת אחיו בתאונת דרכים מחרידה לפני
כמה חודשים .המחנך הסביר לתלמידים שיהיה קשה לעאמר לעבור את התקופה
הקרובה ללא עזרתם .מאז תלמידי הכיתה מתייחסים אליו יפה במיוחד .אבל
למרבה הפלא נעשה עאמר בלתי נסבל .תחילה הפגין אלימות פיזית כלפי
הילדים החלשים בכיתה וכעת הוא מפרש דברים לא נכון .הוא אומר שכל
תלמידי הכיתה מפחדים ממנו ולכן הם קונים לו דברים ועוזרים לו .למשל,
כשיסף הביא לו סוכרייה הוא טען שיסף מפחד שאם לא ייתן לו סוכרייה הוא
יחטוף לו את הסוכרייה שלו ויכה אותו .השבוע היה השיא .עאמר התעלל בחִלְמִי
כיוון שלא רצה להעתיק בשבילו את החומר מן הלוח למחברת.
תלמידי הכיתה החליטו שהם לא מוכנים עוד לעשות דברים בשבילו והם
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רוצים ללמד אותו לקח על מעשיו .על כן ,בכל פעם שעאמר ביקש משהו מאחד
מתלמידי הכיתה סירב התלמיד .כשרצה לפגוע בו מילולית או פיזית התאחדה כל
הכיתה נגדו .כך נמשך המצב כחודש ימים .עאמר החל להבין שעשה מעשה שגוי
שגרם לקבוצה לדחות אותו .הוא חש רע עם עצמו ,דחוי ,הסתגר בביתו ולא יצא
לשחק עם חבריו .הוא החל לשקוע בדיכאון.
ואז ,יום אחד ,דפק מישהו בדלת .עאמר ענה בקול חלש ומיואש" ,היכנס".
זה היה סָאבֵּר ,חברו הטוב .כשראה אותו עאמר התנפל עליו" :מה קרה לך?! גם
אתה הפסקת להיות חבר שלי?! למה אתה לא בא אלי?!" סָאבֵּר השיב לו" ,בגלל
ההתנהגות שלך" .עאמר השיב שהוא אינו מבין למה הוא מתכוון .ואז אמר לו
סָאבֵּר" :אם ניטה חסד לאדם ,יפנה עורף וימשוך בכתפו ,אך בפגוע בו רעה,
תיפול רוחו" .סָאבֵּר הסביר לעאמר מדוע חבריו לכיתה מתנהגים אליו כך ומה
הייתה טעותו .ואז אחז עאמר בראשו וטלטל אותו כה וכה ואמר" :אוי ...כמה רע
הייתי .לפחות עכשיו אני יודע מה הייתה הטעות שלי ואיך אוכל לתקן אותה".
הסבר :לעאמר קרה אסון וחבריו נרתמו לעזור לו מתוך תקווה שידע להעריך
את עזרתם ולא יפרש את טוב לבם כחולשה ,כמו שעושים אנשים לעתים
קרובות .על כך מדבר הפסוק החשוב הזה מן הקוראן האומר שכשאנו נוטים
חסד לאדם פעמים רבות הוא פונה לנו עורף .ואולם כשרע לאדם ,ממשיך לספר
לנו הקוראן ,הוא מתקשה להבין מהיכן באה לו הרעה ושאולי היא קשורה
להתנהגותו .הוא פשוט שוקע בייאוש .יפה נהג סָאבֵּר שהסביר לעאמר במה טעה
ובכך אִפשר לו לשנות את התנהגותו ולחזור למוטב .יפה עוד יותר היא העובדה
שסָאבֵּר הבהיר לו את הדבר בעזרת משפט מן הקוראן.
 .4האם מותר לכפות דת?

ﻓَﻠِﺬَﻟِﻚَ ﻓَـﺎدْعُ وَاﺳْﺘَﻘِﻢْ ﻛَـﻤَﺎ أُﻣِـﺮْتَ وَﻻَ ﺗَﺘﱠﺒِﻊْ أَﻫْﻮَاءﻫُﻢْ وَﻗُﻞْ آﻣَﻨﺖُ ﺑِـﻤَﺎ أَﻧﺰَلَ
اﻟ ﱠﻠﻪُ ﻣِﻦ ﻛِﺘَﺎبٍ وَأُﻣِﺮْتُ ﻷَِﻋْﺪِلَ ﺑَﻴْﻨَﻜُﻢُ اﻟﻠﱠﻪُ رَﺑﱡﻨَﺎ وَرَﺑﱡﻜُﻢْ ﻟَﻨَﺎ أَﻋْﻤَﺎﻟُﻨَﺎ وَﻟَﻜُﻢْ
أَﻋْـﻤَـﺎﻟُﻜُﻢْ ﻻَ ﺣُـﺠﱠـﺔَ ﺑَﻴْﻨَﻨَـﺎ وَﺑَﻴْﻨَﻜُﻢُ اﻟﻠﱠﻪُ ﻳَﺠْـﻤَﻊُ ﺑَﻴْـﻨَﻨَﺎ وَإِﻟَﻴْـﻪِ اﳌَْﺼِـﻴـﺮُ ) ﺳﻮرة
اﻟﺸﻮرى ,آﻳﺔ (15
583

הקוראן לחינוך הילד

לכן ,קרא והישר לכת כאשר צווית ,ואל תיטה אחר משוגות לבם ,ואמור,
מאמין אני בכל ספר אשר הוריד אלוהים ממרומים ,וצוויתי לשפוט
ביניכם ביושר .אלוהים הוא ריבוננו וריבונכם ,ולנו מעשינו ולכם
מעשיכם ,ואין עוד צורך להחליף טענות בינינו .אלוהים יכנסנו יחדיו,
כי סוף כולם לשוב אליו )סורת המועצה ,פסוק (15
נביל התחזק לאחרונה בדת .הוא קורא הרבה בקוראן ובספרי דת אחרים ופונה
בכל שאלה אל השייח' במסגד .בכל פעם שהוא רואה את אחד מחבריו עושה
מעשה שנראה לו שאינו תואם את הדת כפי שהוא מבין אותה הוא כועס ומתחיל
לריב אתו .חבריו התרחקו ממנו משום שכל הזמן הוא מעיר להם הערות ומצטט
להם פסוקים מן הקוראן .בעבר לא התנהג כך .נביל השתנה מאוד בתקופה
האחרונה והתקרב לכמה חברים חדשים שגם הם מתחזקים בדת ומתווכחים על
כל מיני סוגיות דתיות .גם לבני משפחתו של נביל קשה אתו .הוא מעיר להם כל
הזמן הערות .בודק איך אחיותיו מתלבשות ,לא מוצא חן בעיניו שהן יוצאות
מהבית ואפילו לאמו כבר החל להעיר .לאחרונה קרא לו אביו לשוחח עמו .הוא
הקריא לו את פסוק  15מסורת המועצה" ,אלוהים הוא ריבוננו וריבונכם ,ולנו
מעשינו ולכם מעשיכם ,ואין עוד צורך להחליף טענות בינינו" .האב שאל את
בנו אם הבין את כוונתו .זאת הייתה הפעם הראשונה מזה זמן רב שנביל עצר
את שטף דיבורו והקשיב" .טעיתי" ,אמר" .על פי הקוראן אסור לי ללחוץ עליכם
ולריב אִתכם בנושאים האלה .כל אחד יישפט על פי מעשיו .לי כואב עליכם אבל
אני לא יכול לעזור לכם" .ואז חיבק אותו אביו ואמר לו שתשובתו מוצאת חן
בעיניו.
הסבר :לנביל מותר לבחור כיצד לממש את דתיותו אבל על פי הקוראן אסור לו
לכפות את דרכו על האחר .למעשה ,הקוראן ממליץ שלא להיכנס לוויכוחים
חסרי טעם על כך .כל אחד בשלו ,כל אחד אחראי למעשיו ובסופו של דבר
אלוהים ישפוט את כולם .יפה נהג אביו של נביל שהציג לפניו פסוק חשוב זה מן
הקוראן כדי ללמד אותו שאל לו לכפות את דתו ואת דעתו על האחר .בעולמנו,
שיש בו עימותים רבים על רקע דתי ,הפסוק הזה חשוב ביותר .הוא מזכיר
לכולנו שאין לכפות על האחר לא יתר דתיות ולא יתר חילוניות .הוא מזכיר לנו
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שאלוהים מצפה מן האדם שתהיה לו אחריות אישית למעשיו ולא שהאחר
בכפייתו יהפוך להיות אחראי למי שכפה עליו.
 .5האם מותר ללכלך את הרחוב?

إِنﱠ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ آﻣَﻨُﻮا وَﻋَـﻤِﻠُﻮا اﻟﺼﱠﺎﳊَِـﺎتِ إِﻧﱠﺎ ﻻَ ﻧُﻀِﻴﻊُ أَﺟْـﺮَ ﻣَﻦْ أَﺣْﺴَﻦَ ﻋَـﻤَﻼً
) ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ  ,آﻳﺔ (30
המאמינים ועושי הטוב — לא נגרע משכר המיטיבים )סורת המערה,
פסוק (30

סאמי קנה גלידה במכולת .הוא פתח את העטיפה והשליך אותה על הרצפה .ראה
אותו אחמד ואמר לו" :בבקשה תרים את הפסולת מהמדרכה .הרי מדרכה זו
שאנו הולכים עליה ומשחקים עליה היא ביתנו השני .ותזכור את הפסוק' :המאמינים
ועושי הטוב — לא נגרע משכר המיטיבים'" .אז התכופף סאמי ,הרים את
הנייר וזרק אותו לפח .מאז בכל פעם שסאמי רואה ילד שזורק לכלוך ברחוב
מבלי להתחשב בחבריו ובסביבה הוא אומר לו" ,עליך לשמור על סביבתך נקייה
משום שכתוב' :המאמינים ועושי הטוב — לא נגרע משכר המיטיבים'".
הסבר :אכן ,יש לחנך גם ילדים וגם מבוגרים לשמור שסביבתם תישאר נקייה.
רבים זורקים לכלוך ברחוב משום שהם מרגישים שאין זה ביתם ומותר להם
אפוא לנהוג ככל העולה על רוחם .הם אינם מתחשבים באחר .והנה בא הקוראן
ומלמד אותנו שכל מי שעושה טוב שכרו ישולם לו .שמירה על סביבה נקייה
פירושה לעשות דבר טוב משום שיש בכך דאגה לאחרים כדי שכולנו נחוש בנוח
במקומות שבהם אנו עובדים ,לומדים וחיים .יפה נהג אחמד שמצא פסוק מתאים
מן הקוראן ולימד בעזרתו את סאמי לדאוג לניקיון סביבתו.
 .6האם כל אחד יכול לקרוא בקוראן ולהבין אותו?

ﻓَـﺈِﻧﱠﻤَـﺎ ﻳَﺴﱠـﺮْﻧَﺎهُ ﺑِـﻠِﺴَـﺎﻧِﻚَ ﻟِﺘُـﺒَـﺸﱢـﺮَ ﺑِﻪِ اﳌُْﺘﱠـﻘِﲔَ وَﺗُـﻨﺬِرَ ﺑِﻪِ ﻗَـﻮْﻣـﺎً ﻟﱡﺪّاً ) ﺳﻮرة
ﻣﺮﱘ ,آﻳﺔ (97
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גילינו אותו בלשונך למען ייקל לך לבשר בו טובות ליראים ולהזהיר
בו אנשי מדון )סורת מרים ,פסוק (97
סמאהר בת החמש–עשרה תמיד מתווכחת עם אמה בענייני לבוש" .אני רוצה
לקנות בגדים חדשים חושפניים ,מודרניים ,כמו שקונות כל חברותי .אני לא
רוצה להיות שונה מהן" ,היא אומרת" .אני רוצה להציג את עצמי בצורה היפה
ביותר" ,היא ממשיכה להסביר לאמה ומוסיפה" :למה כל האמהות מרשות לבנות
שלהן ורק את עושה לי בעיות?" אמה מחפשת כל הזמן פסוקים מן הקוראן
המדברים על חשיבות הצניעות ומראה אותם לסמאהר" .אלוהים אוהב את
הבנות שמתלבשות בצניעות ולא את אלה שלובשות בגדים חושפניים" ,היא
מסבירה לה" .יש לנו מנהגים" ,היא מוסיפה .אבל סמאהר ממשיכה להתעמת עם
הוריה ופסוקי הקוראן לא משכנעים אותה לשנות את דרכה.
יום אחד ביקרה סמאהר אצל היועצת וסיפרה לה על הוויכוחים שמתנהלים
בבית סביב הבגדים שלה .ואז פתחה היועצת את ספר הקוראן והקריאה לסמאהר
את פסוק  97מסורת מרים" :גילינו אותו בלשונך למען ייקל לך לבשר בו
טובות ליראים ולהזהיר בו אנשי מדון"" .את מבינה מה אומר הפסוק הזה?"
שאלה אותה היועצת .סמאהר השיבה שהקוראן ניתן בערבית כדי שכולם יבינו
את מה שכתוב בו" .נכון" ,השיבה היועצת" .הנה ,גם את יכולה בדיוק כמוני
לקרוא כל פסוק בקוראן ולהחליט להתנהג על פיו .זה פשוט" .מאותו היום נגמרו
הוויכוחים בבית.
הסבר :פסוק חשוב זה אומר שכל אדם יכול לקרוא בקוראן ולהבין אותו .ואכן,
הקוראן הוא מדריך לחיים שאפשר להבינו בקלות יחסית .על כן הורים ומורים
יכולים לעודד את ילדיהם לקרוא בקוראן באופן קבוע ,להעלות שאלות הנוגעות
למה שקראו ולמצוא שם תשובות לרבות משאלותיהם .ואמנם ,בסופו של דבר,
נתן הקוראן לסמאהר כוח לעמוד מול כל חברותיה ולהתלבש כפי שהיא מוצאת
לנכון מבלי להיגרר אחריהן.
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 .7מהם יסודות התזונה הנכונה?

ﻛُﻠُﻮا ﻣِﻦ ﻃَﻴﱢ ـﺒَـﺎتِ ﻣَـﺎ رَزَﻗْﻨَﺎﻛُﻢْ وَﻻَ ﺗَﻄْﻐَ ـﻮْا ﻓِـﻴـﻪِ ﻓَـﻴَـﺤِﻞﱠ ﻋَﻠَﻴْـﻜُﻢْ ﻏَـﻀَـﺒِﻲ
وَﻣَﻦ ﻳَﺤْﻠِﻞْ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻏَﻀَﺒِﻲ ﻓَﻘَﺪْ ﻫَﻮَى ) ﺳﻮرة ﻃﻪ  ,آﻳﺔ (81

אכלו מן הדברים הטובים אשר שלחנו לפרנסתכם ואל תפרקו עול
בעטיים ,פן אשפוך חמתי עליכם .כל אשר אשפוך חמתי עליו יצנח
לתהום )סורת ט.ה ,.פסוק (81
היועצת החינוכית של בית–הספר מקיימת שיעורי בריאות .היא עוברת בין
הכיתות ומסבירה לתלמידים כמה חשוב לאכול אוכל בריא .הרבה פירות ,ירקות
ומוצרי חלב ,היא משננת להם .היא מסבירה להם על הנזק שגורמים לגוף
ממתקים מלאי סוכר וצבעי מאכל .היא מלמדת אותם כיצד לבדוק מהו המשקל
המתאים לכל אחד על פי נתוני גופו ,ומדגישה כמה חשוב לעסוק בפעילות
גופנית וכמובן מבהירה את נזקיהם של חומרים כמו ניקוטין ,סמים ואלכוהול.
היועצת פותחת את השיעור וגם מסיימת אותו במשפט הזה" :אכלו מן הדברים
הטובים אשר שלחנו לפרנסתכם ואל תפרקו עול בעטיים ,פן אשפוך חמתי
עליכם .כל אשר אשפוך חמתי עליו יצנח לתהום".
הסבר :אין ספק שהחיים בימינו ,שלא כימים עברו ,מצריכים משמעת רבה בכל
הנוגע להרגלי אכילה .ממתקים ואפילו מאכלים שנראים רגילים וטובים מלאים
לעתים בחומרים מזיקים ומסרטנים כמו צבעי מאכל ,חומרים סינתטיים ועוד.
הנוער של היום נחשף גם לסיגריות ,סמים ואלכוהול ,שנזקם הוא אדיר ,וגם
לכך מתכוון הפסוק .יפה נוהגת היועצת החינוכית שמלמדת את הילדים מגיל
צעיר את יסודות התזונה הנכונה בעזרת הקוראן.
 .8מה נאמר להורים שחיים בעולם העבר וכופים אותו על ילדיהם?

وَﻟَﻘَﺪْ آﺗَﻴْﻨَﺎ إِﺑْﺮَاﻫِﻴﻢَ رُﺷْﺪَهُ ﻣِﻦ ﻗَﺒْﻞُ وَﻛُﻨﱠﺎ ﺑِﻪ ﻋَﺎﳌِﲔَ * إِذْ ﻗَﺎلَ ﻷَِﺑِﻴﻪِ وَﻗَﻮْﻣِﻪِ
ﻣَـﺎ ﻫَـﺬِهِ اﻟﺘﱠـﻤَـﺎﺛِـﻴﻞُ اﻟﱠﺘِﻲ أَﻧﺘُﻢْ ﻟَﻬَــﺎ ﻋَـﺎﻛِ ـﻔُـﻮنَ * ﻗَـﺎﻟُﻮا وَﺟَـﺪْﻧَـﺎ آﺑَﺎءﻧَﺎ ﻟَﻬَـﺎ
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ﻋَﺎﺑِﺪِﻳﻦَ * ﻗَﺎلَ ﻟَﻘَﺪْ ﻛُـﻨﺘُﻢْ أَﻧﺘُﻢْ وَآﺑَﺎؤُﻛُﻢْ ﻓِﻲ ﺿَﻠَﺎلٍ ﻣﱡﺒِﲔٍ

) ﺳﻮرة اﻻﻧﺒﻴﺎء  ,آﻳﺔ

(54-51

נתנו לאברהם בינה בטרם כל ,כי הכרנוהו .הוא אמר לאביו ולבני
עמו ,מה הפסלים הללו אשר תדבקו בהם? אמרו ,מצאנו את אבותינו
עובדים להם .אמר ,אתם ואבותיכם הייתם שרויים בתעייה גמורה
)סורת הנביאים ,פסוקים (54-51

מרים ,תלמידת כיתה ח' ,סיפרה למחנכת שהיא התארסה ובקיץ היא מתעתדת
להתחתן .על כן לא תמשיך בלימודיה בשנה הבאה .המחנכת הופתעה וניסתה
לשכנע את מרים שאין זה מעשה נכון לעזוב את בית–הספר .אבל מרים עמדה
על שלה ולא נכנעה .המחנכת הפנתה אותה אל המנהל והוא הזמין אותה אל
חדרו לשיחה .ואז סיפרה לו מרים שאמה מכריחה אותה להתחתן .היא אומרת
לה שגם היא התחתנה כשהייתה צעירה ,בת שלוש–עשרה.
המנהל הסביר למרים שלא כל דבר שאומרים ועושים הורינו הוא נכון .הוא
הסביר לה כמה הלימודים חשובים להתפתחות שלנו ושל ילדינו" .את חייבת
קודם לסיים את הלימודים ורק לאחר מכן להתחתן" ,אמר לה" .לכל דבר יש
עת ,עכשיו הזמן ללימודים וכשתגדלי יגיע הזמן לחתונה" .ואז הוציא את ספר
הקוראן ,פתח בסורת הנביאים ,פסוקים  ,54-51והחל להקריא לה" :נתנו לאברהם
בינה בטרם כל ,כי הכרנוהו .הוא אמר לאביו ולבני עמו ,מה הפסלים הללו
אשר תדבקו בהם? אמרו ,מצאנו את אבותינו עובדים להם .אמר ,אתם
ואבותיכם הייתם שרויים בתעייה גמורה"" .אכן" ,המשיך המנהל" ,הדורות
הקודמים היו שרויים בתעייה וחיתנו את הבנות בגיל צעיר מאוד .אבל היום אנו
יודעים שזה לא נכון ולא טוב .אני ממליץ לך לשוחח על כך עם הורייך ולהקריא
להם את הפסוק הזה מן הקוראן .אני גם מוכן לבוא אליכם הביתה כדי לשוחח
עם הורייך ולהסביר להם את חשיבות הלימודים בימינו אנו".
הסבר :אכן ,פער הדורות שמדבר עליו פסוק קוראני חשוב זה הוא עניין כאוב.
העולם הולך ומשתנה ,והורים רבים לא מצליחים להתאים את עצמם לעולם
החדש משום שהם גדלו בעולם אחר .בין ההורים האלה ישנם הכופים על
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ילדיהם את אורח החיים שהם הורגלו בו ושאינו מתאים עוד למציאות החדשה
בעולם .להורים האלה כוונות טובות אולם לעתים תוצאות מעשיהם אינן טובות.
אמה של מרים לא מבינה כמה חשובים הלימודים לאישה בעולם החדש .יפה נהג
המנהל שכדי לשכנע את מרים והוריה בחשיבות הלימודים השתמש בפסוק מן
הקוראן .אכן ,גם הקוראן מלמד אותנו שלעתים צודקים הילדים ולא ההורים,
ולעתים על ההורים לקבל את עמדת ילדיהם הצודקת והנכונה העומדת בניגוד
למסורת שגדלו עליה.
 .9מדוע יש לעשות שלום?

إِنﱠ ﻫَﺬِهِ أُﻣﱠﺘُﻜُﻢْ أُﻣﱠﺔً وَاﺣِﺪَةً وَأَﻧَﺎ رَﺑﱡﻜُﻢْ ﻓَﺎﻋْﺒُﺪُونِ

) ﺳﻮرة اﻻﻧﺒﻴﺎء  ,آﻳﺔ (92

זוהי האומה שעליכם להיות :אומה אחת ,ואני הוא ריבונכם ,על כן
עבדוני )סורת הנביאים ,פסוק (92
בכיתה ז' בבית–הספר "השלום" רבים מן הסכסוכים בין התלמידים מתפתחים
לכדי אלימות .היריבויות הן בין הבנים לבנות ,בין בני העיר לבני הכפר ובין
הבדווים לפלאחים .המחנכת יזמה פעילות כדי להרגיע את הכיתה ולעודד את
התלמידים להיות חברים טובים ,לשתף פעולה ולעזור זה לזה .בפתח הפעילות
כתבה המחנכת על הלוח באותיות גדולות את פסוק  92מסורת הנביאים" :זוהי
האומה שעליכם להיות :אומה אחת ,ואני הוא ריבונכם ,על כן עבדוני"  .היא
שאלה את התלמידים מה משמעות הפסוק .התלמידים דיברו על הצורך לכבד
איש את רעהו ,על חשיבות הגיבוש הכיתתי ועל סליחה ומחילה הדדית .המחנכת
ערכה פעילויות לעידוד הקשר בין התלמידים )משחקים ,תחרויות ועוד( .בסיכום
הפעילות היא שבה והזכירה להם שהם בני אומה אחת ומאמינים באל אחד .ואז
חזרה והקריאה להם את הפסוק שעל הלוח.
הסבר :כוחו של אלוהים וסמכותו מאחדים את כל מאמיניו לאומה אחת .פסוק
חשוב זה מן הקוראן יכול להשכין שלום בכיתת הלימוד בין משפחות וחמולות
יריבות ובין עמים שמאמינים באותו אל .באופן דומה סמכותו של אבי המשפחה
היא שמקרבת בין האחים ומעודדת אותם לקבל אחריות ולדאוג איש לאחיו.
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עכשיו ,כשכולם תחת קורת גג אחת ,לא נותר להם אלא לאהוב איש את אחיו.
יפה נהגה המחנכת שמצאה את הפסוק המתאים מן הקוראן המצווה על כולנו
לחיות בשלום זה עם זה משום שכולנו אחים.
 .10מה נאמר למי שעושה פרוטקציה לבן משפחה?

ﻓَـﺈِذَا ﻧُﻔِﺦَ ﻓِﻲ اﻟﺼﱡـﻮرِ ﻓَﻠَﺎ أَﻧـﺴَـﺎبَ ﺑَﻴْﻨَﻬُﻢْ ﻳَﻮْﻣَـﺌِـﺬٍ وَﻻَ ﻳَﺘَـﺴَـﺎءﻟُﻮنَ * ﻓَﻤَﻦ
ﺛَﻘُﻠَﺖْ ﻣَـﻮَازِﻳﻨُﻪُ ﻓَـﺄُوْﻟَـﺌِﻚَ ﻫُﻢُ اﳌُْﻔْﻠِﺤُـﻮنَ * وَﻣَﻦْ ﺧَـﻔﱠﺖْ ﻣَـﻮَازِﻳـﻨُﻪُ ﻓَـﺄُوْﻟَﺌِﻚَ
اﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﺧَﺴِﺮُوا أَﻧﻔُﺴَﻬُﻢْ ﻓِﻲ ﺟَﻬَﻨﱠﻢَ ﺧَﺎﻟِﺪُونَ ) ﺳﻮرة اﳌﺆﻣﻨﻮن  ,آﻳﺔ (103-101

בהישמע תרועת השופר ,לא עוד ייחשבו קשרי דם ביניהם ביום
ההוא ,ולא יפנו זה אל זה .אשר מאזניו כבדים יהיו ,אלה אנשי חיל.
אשר מאזניו קלים יהיו ,אלה המיטו אבדון על עצמם ,ובגיהינום יהיו
לעולמי–עד )סורת המאמינים ,פסוקים (103-101
היום הוא יומה הראשון של יסמין ,המורה למדעים ,בבית–הספר היסודי הזה
ובעבודה בהוראה בכלל .כשנכנסה לכיתה עברו בראשה שאלות רבות" :מה
יחשבו עלי התלמידים?" "מה ישאלו?" "איך יתייחסו אלי?"
עכשיו ניסתה להיזכר בדרכי ההוראה שלמדה ומצאה את עצמה מתלבטת
באיזו שיטה תשתמש ,לפי איזו תאוריה תעבוד ומה הכי מתאים לתלמידיה
החדשים .היא ניסתה להרגיע את עצמה" :קודם עלי להכיר אותם כדי לדעת
מאיפה להתחיל .לאחר מכן אתאים להם את השיטה המיטבית."...
"בוקר טוב ,תלמידים" ,אמרה להם בחיוך נעים ,והמתינה שיענו לה .אולי
התשובה הראשונה תאמר לה מיהם תלמידיה...
"בוקר טוב ,המורה .את המורה החדשה ,נכון? את המורה למדעים?"
"כן" ,אישרה יסמין.
"וקוראים לך יסמין ,נכון?"
"כן" ,אישרה שוב המורה החדשה והמשיכה" :כמה יפה מצדכם שאתם
שואלים לשמי ומתעניינים .גם אני רוצה להכיר אתכם".
עכשיו היא מתחילה לשמוע את שמותיהם לפי הסדר עד שהיא מגיעה לילד
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אחד שיש לו מה להוסיף" :קוראים לי יסף ,ואני בנו של מנהל בית–הספר".
"נעים מאוד" ,והיא ממשיכה בסבב השמות.
לאחר כמה ימים הכירה יסמין את תלמידיה .היא ערכה אבחון כדי למפות את
יכולתם וגילתה שיש פערים ביכולות של התלמידים ושהכיתה היא הטרוגנית.
לכן החליטה לחלק את הכיתה לקבוצות ולקדם כל קבוצה על פי הקצב שלה.
החלוקה נעשתה על פי ציוני התלמידים בתהליך האבחון ועל פי עבודות שנתנה
להם לעשות .בסוף השיעור קם תלמיד ואמר לה:
"סליחה ,המורה ,אני בקבוצה השנייה ,אבל אני לא רוצה להיות בקבוצה
הזאת."...
זה היה יסף .יסמין שיבצה אותו בקבוצה הבינונית והוא מבקש להימנות עם
הקבוצה החזקה .יסמין שבה והסבירה כיצד חילקה את הקבוצות והוסיפה שבעוד
כחודשיים תשנה את חלוקת הקבוצות על פי הישגי התלמידים.
למחרת קרא המנהל ליסמין" :את יודעת מה עשית?" ,אמר לה .יסמין הייתה
מופתעת מנימת דיבורו של המנהל .הוא לא הניח לה להשיב והמשיך" :למה לא
נתת ליסף להיות בקבוצה הראשונה? את לא יודעת שהוא הבן שלי?!"
עכשיו ,כששמעה יסמין את השאלה ,היא נרגעה .היא הסבירה למנהל שהיא
אכן יודעת שיסף הוא בנו אבל החלטתה הייתה לחלק את התלמידים על פי
ציוניהם ויכולתם ולא על פי ייחוסם המשפחתי.
המנהל הופתע" :את נותנת לי הסברים ומתווכחת אתי במקום לומר לי שהבן
שלי יהיה בקבוצה הראשונה??" ויסמין השיבה" :אני לא יכולה להעביר אותו
משום שהדבר יזיק לו ולא יקדם אותו .אני אעבוד עם כל תלמיד לפי הקצב שלו.
תאמין לי שאני עובדת לפי תוכנית מסודרת שמבטיחה קידום לכל תלמיד ואני
מאמינה שהתוצאות יהיו טובות".
"אני המנהל כאן ואני מחליט .המילה שלי היא המילה האחרונה .ממחר יסף
עובר לקבוצה הראשונה".
"אבל ברשותך ,המנהל ,היום אתה דואג לבן שלך ובוחר בשבילו באיזו
קבוצה יהיה .אבל בעוד שנה הוא יהיה בבית–ספר אחר ושם הוא לא יהיה בנו
של המנהל .תתאר לעצמך מה זה יעשה לו?! תן לבן שלך להיות שווה בין שווים
כדי שיתקדם בזכות עצמו" .עכשיו הוציאה יסמין מתיקה את ספר הקוראן,
פתחה אותו בסורת המאמינים ,פסוקים  ,103-101והקריאה למנהל" :בהישמע
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תרועת השופר ,לא עוד ייחשבו קשרי דם ביניהם ביום ההוא ,ולא יפנו זה
אל זה .אשר מאזניו כבדים יהיו ,אלה אנשי חיל .אשר מאזניו קלים יהיו,
אלה המיטו אבדון על עצמם ,ובגיהינום יהיו לעולמי–עד".
"כל הכבוד לך ,יסמין" ,השיב המנהל" .המילים שלך שוות זהב .חזרי לכיתה
שלך ואני סומך על החלטתך .תמשיכי בתוכנית שלך".
הסבר :אכן ,פרוטקציות והטבות לבני משפחה הן תופעה מקובלת בעולם .וכי מי
לא רוצה לעזור לבן משפחתו? ואולם הנזק של התנהגות זו רב מאוד לכולם.
ראשית ,החברה מפסידה מכך משום שלא הטובים ביותר זוכים בתפקידים
החשובים אלא אלה שיש להם קשרים .זאת ועוד ,לעתים הנפגע הוא האדם
שזכה בפרוטקציה .למשל ,אם יסף יושם בקבוצה שאינה מתאימה לו הוא ייפגע
משום שלא יבין את החומר ,שלא לדבר על כך שילמד שאביו מסדר לו את
העניינים ולא הוא צריך להצליח בכוחות עצמו .תשובה נוקבת נתנה יסמין
למנהל כששאלה אותו מה יהיה על יסף כשילמד בבית–ספר שבו אביו לא יהיה
המנהל .והנה בא הקוראן ובסמכותו הרבה נלחם בתופעה הזאת של פרוטקציות
והעדפת קרובי משפחה ההורסת את החברה .יפה נהגה יסמין שהשתמשה בפסוק
הקוראני החשוב הזה כדי להשיב את המנהל אל הדרך הנכונה.
 .11מה נאמר למי שמפיץ שמועות שקר?

إِذْ ﺗَﻠَـﻘﱠـ ـﻮْﻧَـﻪُ ﺑِﺄَﻟْﺴِـﻨَﺘِﻜُـﻢْ وَﺗَﻘُـ ــﻮﻟُﻮنَ ﺑِـﺄَﻓْـ ـﻮَاﻫِـﻜُﻢ ﻣﱠ ــﺎ ﻟَـﻴْﺲَ ﻟَـﻜُﻢ ﺑِﻪِ ﻋِـﻠْﻢٌ
وَﺗَﺤْﺴَﺒُﻮﻧَﻪُ ﻫَﻴﱢﻨﺎً وَﻫُﻮَ ﻋِﻨﺪَ اﻟﻠﱠﻪِ ﻋَﻈِﻴﻢٌ ) ﺳﻮرة اﻟﻨﻮر  ,آﻳﺔ (15

הן לשונותיכם מסרו ושפתיכם אמרו את אשר לא ידעתם אל–נכון,
וחשבתם כי נקל הדבר ,ואולם בעיני אלוהים הוא חמור )סורת האור,
פסוק (15

אסמא ושָאמָה הן שתי חברות מתבגרות שמספרות זו לזו את סודותיהן .הן
משתפות זו את זו באהבות כמוסות שהדמיון בהן רב על המציאות .הכול כדי
להרשים ולמשוך תשומת לב כפי שנוהגת נערות רבות בנות גילן.
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באחד הימים רבו אסמא ושָאמָה על עניין פעוט כמו שקורה לעתים לשתי
חברות טובות .ואז החלה אסמא להפיץ שמועות על שָאמָה שהיא יוצאת עם
בחורים ועל כן היא רבה אִתה ואינה רוצה להיות חברתה עוד.
השמועות שהפיצה אסמא הגיעו לאוזניה של חברה אחרת .זו מיהרה וסיפרה
על כך למחנכת הכיתה משום שחששה לגורלה של שָאמָה .היא ידעה שמשפחתה
יכולה במקרה הטוב להפסיק את לימודיה ובמקרה הרע לרצוח אותה בגין חילול
כבוד המשפחה .המחנכת פעלה במהירות כדי לעצור את השמועה .היא הזמינה
את אסמא ,שהפיצה את השמועה ,והסבירה לה מה היא עלולה לגרום .ואז
הוציאה את ספר הקוראן והקריאה לה את פסוק  15מסורת האור" :הן לשונותיכם
מסרו ושפתיכם אמרו את אשר לא ידעתם אל–נכון ,וחשבתם כי נקל הדבר,
ואולם בעיני אלוהים הוא חמור"  .לסיום שאלה אותה המחנכת איך הייתה
מרגישה היא אילו הפיצו עליה שמועות שקר .אסמא התביישה והבטיחה להתנצל
בפני שָאמָה ,הבטיחה להודות בפני כל מי שסיפרה לו שקרים שדבריה לא היו
אמת ולסיום גם הבטיחה שלעולם לא תחזור עוד על מעשים אלה.
הסבר :אין נזק גדול יותר לאדם ולחברה מהפצת שמועות שקריות .הנוהג הזה
מביא אנשים להתהלך בפחד פן יפיצו עליהם דברי כזב ,והדבר נותן כוח בידיהם
של אנשים לא ישרים ומניפולטיבים לפגוע בחבריהם .הוא מרחיק את כולנו מן
האמת ואנו נאלצים לחיות בעולם דמיוני שלא היה ולא נברא .אסמא עשתה זאת
משום שהפצת שמועות אלה נותנת לה כוח .עכשיו היא מייצגת את המוסר ואילו
חברתה היא העבריינית .והנה בא הקוראן ואומר לנו שמעשים אלה הנם חמורים
ביותר .וכבר היו דברים מעולם ובנות נרצחו על רקע חילול כבוד המשפחה אף
שלא הייתה בכך כל אמת .יפה נהגה המחנכת שהשתמשה בסמכותו של הקוראן
כדי להמחיש לאסמא את חומרת מעשיה .טוב הייתה עושה המחנכת אילו נוסף
על הפעולה שנקטה הייתה פותחת את הנושא לפני כל הכיתה כדי שכולם ילמדו
כמה יש להיזהר בענייני שמועות ולא להאמין להן כל עוד אין בידינו ראיות
מוצקות .הרי אסמא השתמשה בחברה כדי לפגוע בחברתה ועל כן ראוי לפתוח
את הדברים לפני כל הכיתה כדי שכולם יהיו שותפים לבקשת הסליחה ולציוויו
של הקוראן בעניין חשוב זה.
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 .12מה נאמר לחמולות שרבות?

ﻣُﻨِﻴ ـﺒِﲔَ إِﻟَـﻴْ ـﻪِ وَاﺗﱠﻘُــﻮهُ وَأَﻗِ ـﻴ ـﻤُـﻮا اﻟـﺼﱠﻠَﺎةَ وَﻻَ ﺗَﻜُﻮﻧُﻮا ﻣِﻦَ اﳌُْـﺸْـﺮِﻛِﲔَ * ﻣِﻦَ
اﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﻓَ ـﺮﱠﻗُــﻮا دِﻳﻨَﻬُـﻢْ وَﻛَـﺎﻧُﻮا ﺷِ ـﻴَ ـﻌ ـﺎً ﻛُﻞﱡ ﺣِ ـﺰْبٍ ﺑِﻤَــﺎ ﻟَﺪَﻳْﻬِﻢْ ﻓَ ـﺮِﺣُــﻮنَ
)ﺳﻮرة اﻟﺮوم ,آﻳﺔ (32-31
שובו אליו והיו יראים אותו וקיימו את התפילה ואל תהיו במשתפים* ,
אשר פילגו את דתם והיו סיעות סיעות .כל מחנה עלץ בשלו )סורת בני
ביזנטיון ,פסוקים (32-31

כל כמה שנים ,כשקרב מועד הבחירות למועצה ,מתחלק הכפר לחמולות ומתחילות
המריבות בין האנשים .היום בא פאזי אל בית–הספר כשהוא עצוב ואין לו חשק
ללמוד .כשפנתה אליו המחנכת ושאלה אותו מה קרה ,הוא פרץ בבכי וסיפר לה
שהוריו עומדים להתגרש" .למה? אני יודעת שההורים שלך מסתדרים טוב אחד
עם השני" ,השיבה .ואז סיפר לה פאזי שהוריו רבים משום שכל אחד מהם הוא
בן לחמולה אחרת ולכל אחת מן החמולות נציג אחר בבחירות למועצה" .אימא
לא רוצה לוותר וגם אבא לא רוצה לוותר" ,מספר פאזי" .כל אחד רוצה
שהנציג שלו ינצח .המשפחה של אמי מעודדת אותה לתמוך בנציג של המשפחה
וכך גם משפחתו של אבי .ואני ואחי באמצע".
המחנכת הזמינה את ההורים לשיחה ואמרה להם" :אתם ,כל אחד מכם שמח
בחמולה שלו ובנציג שלו ושכחתם את ילדיכם .גם אותם אתם רוצים לחלק?"
המחנכת פתחה את ספר הקוראן בסורת בני ביזנטיון ,פסוק  ,32והקריאה להם:
"ואל תהיו במשתפים ,אשר פילגו את דתם והיו סיעות סיעות .כל מחנה עלץ
בשלו".
כשיצאו ההורים מחדרה של המחנכת הם לא דיברו עוד על הבחירות ,אלא
רק שאלו זה את זה איך הם יכולים לעזור לפאזי להרגיש טוב יותר.
הסבר :בחברות מסורתיות–קולקטיביות ,כשיש עימות לעתים קרובות נקרעים
בני הזוג בין נאמנות לבן זוגם או לבת זוגם ובין נאמנות למשפחת המקור.
בחברה מערבית מקובל שבני הזוג בונים תא משפחתי חדש ובדרך כלל נאמנותם
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ניתנת למשפחה החדשה שבנו .בעת בחירות נוהגים בני חמולה מסוימת להצביע
למועמד שלהם כך שמועמד החמולה הגדולה יותר זוכה בדרך כלל בבחירות.
מובן שגישה זו אינה דמוקרטית משום שהפרט לא בוחר על פי שיקול דעתו אלא
על פי אילוצי נאמנות משפחתית .וכך מי שנבחר הוא לאו דווקא המועמד הראוי
אלא בן החמולה הגדולה ביותר הוא הזוכה .עצם ההנחה ששני בני הזוג צריכים
להצביע למועמד אחד היא שגויה ,משום שמותר שלבני זוג יהיו דעות שונות
בעניינים שונים .לעתים זהו אפילו מצב רצוי שכן כך יוכלו להעשיר זה את זה.
שאם לא כן נקבל קול אחד ללא אפשרות ביטוי נוספת .יפה נהגה המחנכת
שהקריאה להורים את הפסוק המתאים מן הקוראן המדגיש את חשיבות ההסכמה
הרחבה ולא את הפילוג.
 .13מה נאמר למי שטוען שאין שוויון בין נשים לגברים?

إِنﱠ اﳌُْﺴْﻠِـﻤِﲔَ وَاﳌُْﺴْﻠِﻤَ ــﺎتِ وَاﳌُْﺆْﻣِﻨِﲔَ وَاﳌُْﺆْﻣِـﻨَﺎتِ وَاﻟْﻘَــﺎﻧِﺘِﲔَ وَاﻟْـﻘَــﺎﻧِﺘَــﺎتِ
وَاﻟﺼﱠـ ــﺎدِﻗِـﲔَ وَاﻟﺼﱠـ ــﺎدِﻗَـ ــﺎتِ وَاﻟﺼﱠـ ــﺎﺑِﺮِﻳﻦَ وَاﻟـﺼﱠـ ــﺎﺑِﺮَاتِ وَاﳋَْـ ــﺎﺷِ ـ ـﻌِﲔَ
وَاﳋَْــﺎﺷِ ـﻌَــﺎتِ وَاﳌُْﺘَ ـﺼَ ـﺪﱢﻗِﲔَ وَاﳌُْﺘَ ـﺼَ ـﺪﱢﻗَـﺎتِ وَاﻟـﺼﱠــﺎﺋِﻤِﲔَ وَاﻟﺼﱠــﺎﺋِﻤَــﺎتِ
وَاﳊَْـﺎﻓِﻈِﲔَ ﻓُـﺮُوﺟَـﻬُﻢْ وَاﳊَْـﺎﻓِﻈَﺎتِ وَاﻟـﺬﱠاﻛِـﺮِﻳﻦَ اﻟﻠﱠﻪَ ﻛَـﺜِـﻴـﺮاً وَاﻟﺬﱠاﻛِـﺮَاتِ
أَﻋَﺪﱠ اﻟﻠﱠﻪُ ﻟَﻬُﻢ ﻣﱠﻐْﻔِﺮَةً وَأَﺟْﺮاً ﻋَﻈِﻴﻤﺎً ) ﺳﻮرة اﻻﺣﺰاب ,آﻳﺔ (35

המתמסרים והמתמסרות ,והמאמינים והמאמינות ,והאדוקים והאדוקות,
ואנשי האמת ,ונשות האמת ועזי הרוח ,ועזות הרוח ,והענווים והענוות,
והנותנים צדקה והנותנות צדקה ,והצמים והצמות ,והשומרים
והשומרות על תומת ערוותם ,והמרבים והמרבות להזכיר את שם
אלוהים — להם הכין אלוהים מחילה ושכר כביר )סורת המחנות ,פסוק (35
ניבין בת החמש–עשרה פנתה אל אמה ושיתפה אותה בדאגותיה .חברותיה
בבית–הספר אומרות שלא חשוב כמה תשתדל האישה המוסלמית לנהוג על פי
הדת והמסורת ,על פי הקוראן והסונה ,תמיד ייפול שכרה משכרו של הגבר
המוסלמי .היא הוסיפה ואמרה לאמה שקשה לה מאוד לקבל את העובדה שהדת
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המוסלמית מפלה בין גברים לנשים והיא מתקשה להסביר זאת לתלמידים
בכיתתה שאינם מוסלמים.
אמה של ניבין צחקה וחיבקה את בתה .היא פתחה את ספר הקוראן בסורת
המחנות ,פסוק  ,35והקריאה לבתה" :המתמסרים והמתמסרות ,והמאמינים
והמאמינות ,והאדוקים והאדוקות ,ואנשי האמת ,ונשות האמת ועזי הרוח,
ועזות הרוח ,והענווים והענוות ,והנותנים צדקה והנותנות צדקה ,והצמים
והצמות ,והשומרים והשומרות על תומת ערוותם ,והמרבים והמרבות להזכיר
את שם אלוהים — להם הכין אלוהים מחילה ושכר כביר" .עכשיו צחקה גם
ניבין .למחרת הופיעה בכיתתה כשהיא מצוידת בספר הקוראן והראתה לבני
כיתתה בגאווה את הפסוק המפורש המראה שאין אפליה בין נשים לגברים.
הסבר :פסוק חשוב זה ,מעבר לפירוט הקיים בו ,מעביר תחושה ברורה לחלוטין
שאין הקוראן מפלה את הגבר לטובה ביחס לאישה בנוגע לשכר קיום המצוות.
גמולם של דוברי האמת ואפילו של אלה השומרים על צניעותם המינית ,אם הם
גברים ואם נשים ,הוא שווה .ישנם היום ויכוחים רבים בשאלה אילו מן הפערים
בין נשים לגברים הם פערים מולדים ואילו הם תוצר של חינוך .למשל ,מוסכם
על כולם שבדרך כלל גברים חזקים מנשים פיזית וזהו פער מולד .לעומת זאת,
יש מחלוקת אם העובדה שבנים בדרך כלל אוהבים לשחק משחקי מלחמה ובנות
אוהבות לטפל בבובות היא תוצר של גנטיקה או תוצר של חינוך .היבטים
אחרים ,כמו בחירת מקצוע ,הם בוודאי חינוכיים באופן מובהק .יפה נהגה אמה
של ניבין שהציגה בפני בתה את הפסוק הקוראני החשוב המדבר על שוויון
בשכר לא עקב התנהגות זהה כי אם עקב התכוונות זהה ,משום ששוויון
בהתנהגות אינו אפשרי.
 .14מהי דמוקרטיה במשפחה?

وَﻻَ ﺗَﺰِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُﺧْ ـﺮَى وَإِن ﺗَﺪْعُ ﻣُ ـﺜْـﻘَـﻠَﺔٌ إِﻟَﻰ ﺣِ ـﻤْﻠِﻬَــﺎ ﻻَ ﻳُﺤْـﻤَـﻞْ ﻣِﻨْﻪُ
ﺷَﻲْءٌ وَﻟَـﻮْ ﻛَــﺎنَ ذَا ﻗُـ ـﺮْﺑَﻰ إِﻧﱠﻤَ ــﺎ ﺗُﻨـﺬِرُ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﻳَـﺨْ ـﺸَـ ـﻮْنَ رَﺑﱠﻬُﻢ ﺑِـﺎﻟﻐَـ ـﻴْﺐِ
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وَأَﻗَـﺎﻣُــﻮا اﻟﺼﱠﻠَﺎةَ وَﻣَﻦ ﺗَﺰَﻛﱠﻰ ﻓَ ـﺈِﻧﱠﻤَـﺎ ﻳَﺘَ ـﺰَﻛﱠﻰ ﻟِﻨَﻔْـﺴِ ـﻪِ وَإِﻟَﻰ اﻟﻠﱠﻪِ اﳌَْﺼِ ـﻴـﺮُ
) ﺳﻮرة ﻓﺎﻃﺮ ,آﻳﺔ (18

נפש עמוסה לא תעמוס את משא זולתה ,ואם תבקש הנפש הנושאת
בנטל העוון כי אחרים יישאוהו תחתיה ,לא יישאו ולו שמץ ממנו,
ולו גם יהיו הם קרובי משפחה )סורת היוצר ,פסוק (18
שאדי הוא הבן השני במשפחה קטנה .האב עורך דין במקצועו והאם מזכירה
בבית–ספר יסודי .האח הגדול לומד בכיתה י"ב והאח הקטן לומד בכיתה ה'.
שאדי הוא תלמיד כיתה ט' .הוריו של שאדי הם אנשים עסוקים מאוד ומחלקים
את זמנם בין עבודתם ובין גידול ילדיהם ,שהם משקיעים בהם את כל אהבתם
ומרצם .מאחר שלאם קשה להשתלט לבדה על כל עבודות הבית החליטה
המשפחה לערוך חלוקת תפקידים .כל יום יעזור אחד הילדים לאם בעבודות
הבית .הבן הבכור נענה לכל בקשות אמו באותו היום .הוא עזר לה בהגשת
האוכל ובסידור הבית ,הלך למכולת ועוד .גם הבן הצעיר הקשיב לאמו ומילא
אחר הוראותיה.
אבל ביום ששאדי היה צריך לעזור לאמו סבלו כולם ,משום שהבית לא היה
מסודר כראוי והאוכל לא היה מוכן בזמן .כל בני המשפחה התלוננו על שאדי
ואילו הוא ביקש שיעזרו לו במטלות.
ההורים הסבירו לו" :אתה יודע שלכל אחד יש יום שבו הוא עוזר בבית.
בימים האחרים אתה חופשי לצאת ולעשות כרצונך .אחיך עושים את העבודה
כפי שצריך .וכשאתה לא עוזר להם הם לא מתלוננים כפי שאתה נוהג עכשיו.
לכן הם לא חייבים לעזור לך .זה היום שלך ואתה חייב להשלים את העבודה
שלך ואף אחד לא יעשה את זה במקומך" .לסיום פתח אביו את ספר הקוראן
בסורת היוצר ,פסוק  ,18והקריא לשאדי" :נפש עמוסה לא תעמוס את משא
זולתה ,ואם תבקש הנפש הנושאת בנטל העוון כי אחרים יישאוהו תחתיה,
לא יישאו ולו שמץ ממנו ,ולו גם יהיו הם קרובי משפחה".
שאדי מבין עכשיו את משמעות הדברים .גם בתוך המשפחה כל אחד אחראי
למעשיו ולחלקו במטלות .מאותו היום הוא עושה את עבודתו בשמחה משום
שהוא יודע שמחר ינוח ולא יהיה חייב לעזור...
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הסבר :הקוראן מצווה עלינו לערוך חלוקה צודקת גם בין בני אותה משפחה.
לעתים קרובות אנו רואים שאח גדול מנצל אח קטן או להפך ,הקטן והמפונק
הוא שינצל את אחיו הגדול .כך עלול לקרות כמובן גם בין בנות .שאדי הוא
כנראה עצלן יותר מאחיו ויפה נהגו הוריו שלא ויתרו לו .כל ויתור היה לא צודק
משום שהוא היה בא על חשבון אחיו .כמו כן ,יפה נהג האב שמצא את הפסוק
הקוראני המדבר על הצורך בשוויון גם בתוך המשפחה והקריא אותו לשאדי.
ההורים לא אמרו לילדים" ,או שאתם מסתדרים ביניכם או שאנו מענישים את
כולכם" .הורים רבים נוקטים גישה זו אך לעתים קרובות היא אינה טובה.
ההורים אמנם רוצים שקט לעצמם בכך שילדיהם יפתרו את הבעיה אולם פעמים
רבות הילדים קטנים מכדי לפתור את הבעיות והם זקוקים לעזרת ההורה.
כשעזרה זו מבוששת לבוא עלול להיווצר מצב של ניצול משום שאין יד גדולה
מכוונת .על ההורים להתערב במקרים כאלה וללמד את ילדיהם מהם צדק
ושוויון משום שהם לבדם לא יודעים .תפקידם לא רק לדאוג שהמשפחה תתפקד
כלפי חוץ כגוף אחד אלא גם שכל ילד ירגיש טוב והצדק ייראה וגם ייעשה .זו
הדמוקרטיה הביתית הכל כך חשובה לגדילה ,שבה נשמרות זכויותיו של כל ילד
ללא הבדל גיל ומין.
 .15מה נאמר למי שהוזהר שלא להעתיק בבחינה ונתפס שוב כשהוא מעתיק?

وَأَﻗْـﺴَ ـﻤُـﻮا ﺑِﺎﻟﻠﱠﻪِ ﺟَـﻬْ ـﺪَ أَﻳْﻤَـﺎﻧِﻬِﻢْ ﻟَﺌِـﻦ ﺟَـﺎءﻫُﻢْ ﻧَﺬِﻳﺮٌ ﻟﱠﻴَﻜُـﻮﻧُﻦﱠ أَﻫْﺪَى ﻣِﻦْ
إِﺣْﺪَى اﻷُْﻣَﻢِ ﻓَﻠَﻤﱠﺎ ﺟَﺎءﻫُﻢْ ﻧَﺬِﻳﺮٌ ﻣﱠﺎ زَادَﻫُﻢْ إِﻻﱠ ﻧُﻔُﻮراً ) ﺳﻮرة ﻓﺎﻃﺮ  ,آﻳﺔ (42

הם נשבעו באלוהים בהן צדק ,כי אם יבוא אליהם מזהיר ,יישירו
לכת יותר מאשר אחת האומות .ואולם משבא אליהם מזהיר ,לא
הוסיף להם הדבר בלתי אם תיעוב )סורת היוצר ,פסוק (42
עאמר הוא תלמיד כיתה י"ב .הוא מעתיק דרך קבע בבחינות וגם עבודות הוא
נוהג להעתיק מן האינטרנט .לפני כל בחינה הוא משקיע אנרגיה רבה בארגון
חומר ההעתקה בזמן שבאותו מאמץ היה יכול ללמוד את החומר יפה .המורים
כבר העירו לו פעמים רבות שאין זו דרך מוסרית ועליו להתאמץ ככולם וללמוד
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את החומר .רבות מן הבחינות והעבודות שהגיש נפסלו אך הוא בשלו ,מעולם
לא הפסיק לרמות" .כאילו הוא לא מכיר דרך אחרת" ,אמר אחד המורים.
בבחינת הבגרות בהיסטוריה שמר עליהם המורה להיסטוריה ,אחד המורים
הישרים והקפדנים בבית–הספר .כשראה שעאמר מעתיק ניגש אליו ,לקח את דף
הבחינה ,מעך אותו וזרק היישר לפח.
בצר לו פנה עאמר אל יועצת בית–הספר ,שהכירה היטב את מעלליו .היא רק
הקריאה לו פסוק אחד" :הם נשבעו באלוהים בהן צדק ,כי אם יבוא אליהם
מזהיר ,יישירו לכת יותר מאשר אחת האומות .ואולם משבא אליהם מזהיר,
לא הוסיף להם הדבר בלתי אם תיעוב" .עאמר חזר לכיתה והתנצל לפני המורה
אבל המורה לא סלח לו משום שרצה שילמד לקח אחת ולתמיד.
הסבר :כמה פעמים מוטלת עלינו החובה להזהיר אדם לפני שנעניש אותו? אם
לא הזהרנו כלל הרי לא נתנו לאדם אפשרות לתקן את דרכיו .אם הזהרנו מעט
מדי הרי אולי אם נזהיר שוב בכל זאת נוכל להימנע מעונש שאיש אינו רוצה בו.
אם נזהיר יותר מדי ולא נעניש הרי נהפוך למאיימים ולא מקיימים ולמילותינו
לא יהיה כל ערך .האדם יתרגל לאיומים ולאזהרות וימשיך בשלו .כך שאם
מרבים לרחם על האדם אין הדבר לטובתו .האמת היא כמובן באמצע .יש
להזהיר לפני העונש אך אם לא נקיים את איומנו ,בין מתוך חשש לקיימו ובין
מתוך רחמים על האדם ,הרי אין אנו מקדמים את חינוכו .יפה נהגה היועצת
שהסבירה לעאמר בפסוק קוראני אחד מדוע חמורים מעשיו ויפה נהג המחנך
שלא סלח לו.
תופעת ההעתקות בבית–הספר היא חמורה משום שאנו רוצים לגדל ילד
שיודע לחשוב בכוחות עצמו ,שסומך על עצמו ,שיודע להתמודד עם חומר חדש
ללא חשש והנה אנו מגדלים ילד שלומד שבעולם אפשר להסתדר באמצעות
רמאות .לימודים הם האמת ,היכולת של האדם לסמוך על עצמו ולחשוב בעצמו,
ואם את המסר הזה אנו לא מעבירים הרי חטאנו בגדול.
 .16מה נאמר למי שצודק אך צדקתו טרם יצאה לאור?

وَأَﺷْﺮَﻗَﺖِ اﻷَْرْضُ ﺑِﻨُﻮرِ رَﺑﱢﻬَـﺎ وَوُﺿِﻊَ اﻟْﻜِﺘَﺎبُ وَﺟِﻲءَ ﺑِﺎﻟﻨﱠﺒِﻴﱢﲔَ وَاﻟﺸﱡـﻬَﺪَاء
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وَﻗُـﻀِﻲَ ﺑَﻴْﻨَﻬُﻢ ﺑِﺎﳊَْﻖﱢ وَﻫُﻢْ ﻻَ ﻳُﻈْﻠَﻤُـﻮنَ * وَوُﻓﱢـﻴَﺖْ ﻛُﻞﱡ ﻧَﻔْﺲٍ ﻣﱠـﺎ ﻋَـﻤِﻠَﺖْ
وَﻫُﻮَ أَﻋْﻠَﻢُ ﺑِﻤَﺎ ﻳَﻔْﻌَﻠُﻮنَ ) ﺳﻮرة اﻟﺰﻣﺮ  ,آﻳﺔ (70-69

אז תוצף הארץ באור ריבונה ,והספר יוצג ,ויביאו את הנביאים ואת
העדים ,וישפטו ביניהם בצדק ולא יקופחו :לכל נפש ישולם מלוא
שכרה על מעשיה .הוא מיטיב לדעת את אשר עשו )סורת החבורות,
פסוקים (70-69

מרואן הוא בחור בן עשרים ,סטודנט למשפטים באוניברסיטה .רק עתה החל
במסע החיפוש אחר עצמו ואחר זהותו .הוא זוכר את היום ההוא כפי שהוא זוכר
את שמו .יום חורפי סוער לפני שתים–עשרה שנים עת פרצו שוטרים לביתם
ולקחו את אביו .שלושה חודשים לאחר מכן הורשע האב ברצח וקיבל מאסר
עולם .מרואן לא היה היחיד שלא האמין שאביו לא היה מסוגל לרצוח את חברו
שאתו בילה את הלילה האחרון לחייו .אבל כל הראיות הצביעו על אביו.
מאותו היום נשבע מרואן שהוא לא ירפה עד שתתגלה חפותו של אביו
והצדק יצא לאור .המקרה הזה הוא שהביא את מרואן ללמוד משפטים כדי
שיוכל להתייצב ביום מן הימים מול השופט שהרשיע את אביו ולהוכיח לו כי
טעה בשיקוליו .מרואן גם הקים את עמותת "צדק" ,המורכבת ממרצים בפקולטה
למשפטים ,עורכי דין וסטודנטים למשפטים ומטרתה להעלות את מודעות הציבור
בנוגע לחובות והזכויות של הפרט במדינה ולתת ייעוץ משפטי לנזקקים.
בדף הבית של אתר האינטרנט של עמותת "צדק" נכתב" :אז תוצף הארץ
באור ריבונה ,והספר יוצג ,ויביאו את הנביאים ואת העדים ,וישפטו ביניהם
בצדק ולא יקופחו :לכל נפש ישולם מלוא שכרה על מעשיה .הוא מיטיב
לדעת את אשר עשו".
הסבר :מי מאתנו לא חווה פעמים רבות בחייו את תחושתו של מרואן — שהוא
צודק אך אין מי שיצדיק אותו .הרי כולנו מבינים שצדק לא רק צריך להיעשות,
הוא גם צריך להיראות כדי שתהיה תחושה של צדק בכל מקום .ועל כן ,יפה
הפסוק הקוראני המתאר את הארץ מוצפת באור כדי שכולם יראו את הצדק
הנעשה .פסוק חשוב זה מבטיח לכל המקופחים שיום הדין יגיע ושכרם ישולם
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להם במלואו והוא נותן תקווה לאנשים רבים כל כך בעולמנו .פסוק זה מתאים
כמובן לכותבו בבתי–המשפט ובכיתות הלימוד משום שכולנו זקוקים לתקווה
הזאת.
 .17מדוע חשובה כל כך הסמכות כדי לעשות שלום?

وَإِن ﻃَﺎﺋِﻔَﺘَﺎنِ ﻣِﻦَ اﳌُْﺆْﻣِﻨِﲔَ اﻗْـﺘَﺘَﻠُﻮا ﻓَﺄَﺻْﻠِﺤُﻮا ﺑَﻴْﻨَﻬُﻤَﺎ ﻓَـﺈِن ﺑَﻐَﺖْ إِﺣْﺪَاﻫُﻤَﺎ
ﻋَﻠَﻰ اﻷُْﺧْـﺮَى ﻓَـﻘَـﺎﺗِـﻠُﻮا اﻟﱠﺘِﻲ ﺗَﺒْـﻐِﻲ ﺣَـﺘﱠﻰ ﺗَﻔِﻲءَ إِﻟَـﻰ أَﻣْـﺮِ اﻟﻠﱠﻪِ ﻓَـﺈِن ﻓَـﺎءتْ
ﻓَ ـﺄَﺻْﻠِﺤُـﻮا ﺑَﻴْـﻨَﻬُـﻤَــﺎ ﺑِﺎﻟْﻌَ ـﺪْلِ وَأَﻗْـﺴِﻄُﻮا إِنﱠ اﻟـﻠﱠﻪَ ﻳُﺤِﺐﱡ اﳌُْﻘْ ـﺴِﻄِﲔَ ) ﺳﻮرة
اﳊﺠﺮات ,آﻳﺔ (9

בפרוץ סכסוך בין שתי סיעות מאמינים ,פייסו ביניהן ,ואם תתנכל
האחת לאחרת ,הילחמו במתנכלת עד אשר תסכים לפנות לפסק אלוהים.
וכאשר תסכים ,פייסו ביניהן ביושר ועשו צדק .אלוהים אוהב את
עושי הצדק )סורת החדרים ,פסוק (9
שתי משפחות בכפר אחד מסוכסכות ביניהן .ילדיהן לומדים באותו בית–ספר וגם
באותה כיתה ,כך שהמריבות נמשכות גם בכיתת הלימוד .לאחר שהסלימו
הסכסוכים בין הילדים לכדי אלימות קשה הכוללת שימוש במקלות ושרשראות
ברזל ,החליט מנהל בית–הספר לשים סוף למריבה .הוא הזמין נציגים משתי
המשפחות אליו לחדר המנהל לבירור .החשבונות בין המשפחות הלכו אחורה
הרבה שנים ולמנהל היה ברור שבדרך זו הוא לא יוכל לעשות צדק משום שאין
לו זמן ויכולת להיכנס לכל פרטי הסכסוך .תחת זאת הוא דרש מהם לבדוק
בתיקי ילדיהם לפני צאתם אל בית–הספר ולוודא שאין בהם סכינים ,מברגים,
פטישים או כל מכשיר שעלול לפגוע באחר .הוא הזהיר את שתי המשפחות
שהוא לא יסבול שום אלימות בבית–הספר ותלמיד שייתפס כשהוא משתמש
באלימות יורחק מיד מבית–הספר לשבוע .בפעם השנייה יורחק לצמיתות" .עכשיו
אני רוצה להקריא לכם את פסוק  9מסורת החדרים" ,אמר לסיום" ,כדי שתבינו
בדיוק מה אני מציע לכם' :בפרוץ סכסוך בין שתי סיעות מאמינים ,פייסו
ביניהן ,ואם תתנכל האחת לאחרת ,הילחמו במתנכלת עד אשר תסכים לפנות
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לפסק אלוהים .וכאשר תסכים ,פייסו ביניהן ביושר ועשו צדק .אלוהים אוהב
את עושי הצדק' .אני מתכוון לנהוג בדיוק על פי הפסוק .אני מציע לכם לערוך
סולחה יפה ולהתפייס ולשכוח את העבר ולפתוח דף חדש בין שתי המשפחות.
לשם כך אפשר להזמין מכובדים שיערכו את הסולחה ויבדקו קודם כול אם אחת
המשפחות חייבת משהו למשפחה האחרת .אבל אם אחת המשפחות לא רוצה
שלום ותמשיך להילחם באחרת אני אלחם בה .אני אכפה עליכם את הצדק ולא
אתן לאחת המשפחות לפגוע באחרת".
הסבר :יפה הפסוק הקוראני ויפה נהג המנהל .אילו נהגו כולם כפי שמצוה
בקוראן וכפי שנהג המנהל היו הרבה פחות סכסוכים בעולמנו .כששני אחים
קטנים רבים יש בדרך כלל אבא גדול שעושה סדר ודואג שהם ישלימו ויהיו
חברים טובים .לעתים כדי לעשות שלום צריך כוח חיצוני חזק שיכול לכפות את
השלום ורק אז ייהנו ממנו שני הצדדים ויקטפו את פירותיו .בסכסוכים בין
מדינות לצערנו אין מישהו גדול שיכול לכפות שלום ועל כן כך נראה עולמנו.
המנהל הבין יפה את הפסוק החשוב הזה מן הקוראן המציע לפייס בין המשפחות
היריבות .ואולם אם אחת המשפחות פשוט לא מוכנה להתפייס ורוצה לפגוע
באחרת יש להילחם בה ולעצור אותה .כזה הוא טבעו של האדם :לעתים יש
לעצור אותו בכוח לפני שיבין שהמעשה לטובתו וגם הוא זקוק לשלום .כעת ,אם
יתפוס המנהל שלנו את אחד הילדים כשהוא בא לבית–הספר חמוש בנשק קר
משמעו שמשפחתו לא שמרה עליו ולא מנעה זאת ממנו והיא נושאת באחריות.
אז לא יהסס המנהל להעניש את הילד .ואכן ,כוחו ועוצמתו של המנהל עשויים
להשכין שלום בסכסוך של שנים רבות .לולא הפעיל המנהל את סמכותו ורק
ניסה לפשר בין הצדדים כמתווך הוגן סביר להניח שהתוצאות היו הרבה פחות
טובות.
 .18כיצד נלמד אדם שלא מוצאו הוא שחשוב אלא איזה אדם הוא באמת?

ﻳَﺎ أَﻳﱡﻬَـﺎ اﻟﻨﱠﺎسُ إِﻧﱠﺎ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎﻛُﻢ ﻣﱢﻦ ذَﻛَـﺮٍ وَأُﻧﺜَﻰ وَﺟَﻌَﻠْـﻨَﺎﻛُﻢْ ﺷُﻌُـﻮﺑﺎً وَﻗَﺒَـﺎﺋِﻞَ
ﻟِﺘَ ـ َﻌــﺎرَﻓُــﻮا إِنﱠ أَﻛْ ـﺮَﻣَﻜُﻢْ ﻋِﻨـﺪَ اﻟﻠﱠﻪِ أَﺗْﻘَــﺎﻛُﻢْ إِنﱠ اﻟﻠﱠـﻪَ ﻋَﻠِﻴﻢٌ ﺧَ ـﺒِ ـﻴ ـﺮٌ ) ﺳـﻮرة
اﳊﺠﺮات ,آﻳﺔ (13
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הוי האנשים ,בראנו אתכם מתוך זכר ונקבה ,וחילקנו אתכם לעמים
ושבטים למען תבחינו ביניכם .ואולם הנכבד מכולכם אצל אלוהים
הוא הירא שבכם .אלוהים יודע ומכיר כל דבר לפני ולפנים )סורת
החדרים ,פסוק (13

רנין מתגאה בהוריה העשירים שנותנים לה כל דבר שהיא רק רוצה .ילדי הכיתה
יודעים שכל בגד חדש שתבקש היא תקבל מיד .המחברות שלה גם הן המחברות
היפות ביותר ולאחרונה גם קנו לה תיק חדש יקר מעור .רנין מביטה בחבריה
לכיתה בהתנשאות ולא משחקת אִתם .היא צמודה כל הזמן לבת דודתה ,שלבושה
כמוה ומתנהגת כמוה .ושתיהן כאילו לא צריכות אף אחד .מחנך הכיתה החליט
לטפל בנושא והזמין את רנין ואת בת דודתה לשיחה .הוא פתח והקריא להם את
פסוק  13מסורת החדרים" :הוי האנשים ,בראנו אתכם מתוך זכר ונקבה,
וחילקנו אתכם לעמים ושבטים למען תבחינו ביניכם .ואולם הנכבד מכולכם
אצל אלוהים הוא הירא שבכם .אלוהים יודע ומכיר כל דבר לפני ולפנים".
לאחר מכן שוחח אִתן שיחה ארוכה שמטרתה להסביר להן שמה שחשוב בחיים
הוא לא מאיזו משפחה באת אלא מי אתה .ובמקרה שלהן באיזו מידה הן
מתחברות לשאר ילדי הכיתה ,באיזו מידה הן עוזרות לאחרים ,באיזו מידה הן
תורמות לכלל ועוד" .זה מה שחשוב לאלוהים" ,אמר" ,ולא כמה כסף יש
למשפחה שלך ,שגם את זה קיבלתם מאלוהים".
השיחה הזאת השפיעה מאוד על רנין ועל בת דודתה .הן החלו לבוא אל
בית–הספר בלבוש צנוע יותר ,הפסיקו להשוויץ במה שיש להן והחלו להתחבר
לשאר ילדי הכיתה .כשכמה ילדים התקשו לשלם בעבור הטיול השנתי ,הן
ביקשו מהוריהן שיעזרו לאותם ילדים והוריהן נעתרו לבקשתן.
הסבר :דומה שכל תוספת לפסוק היקר הזה גורעת .הנה מספר לנו הקוראן שלא
חשוב אם אתה אדון או משרת ,גברת או עוזרת בית ,מורה ,חייל או פקיד — מה
שחשוב הוא מי אתה .לא חשוב מאיזה עם אתה ומאילו עדה ,שבט או משפחה,
לא חשוב מה צבע עורך ,לא חשוב מינך וגם לא חשובה דתך כל עוד אתה ירא
את אלוהים .כלומר ,מה שחשוב הוא אישיותך ,אם אתה אדם טוב העוזר לזולת
או שהנך איש ריב ומדון .יפה נהג המחנך שהסביר לבנות עניין חשוב זה בעזרת
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פסוק מן הקוראן שהשפיע עליהן באופן עמוק .על כולנו לזכור שאלוהים שואל
מי אתה ולא לאיזו קבוצה אתה שייך.
 .19כיצד נעודד את קבלת השונה?

وَﻟَﻮْ ﺷَـﺎء اﻟﻠﱠﻪُ ﳉَـﻌَـﻠَﻬُﻢْ أُﻣﱠـﺔً وَاﺣِـﺪَةً وَﻟَﻜِﻦ ﻳُﺪْﺧِﻞُ ﻣَﻦ ﻳَـﺸَـﺎءُ ﻓِﻲ رَﺣْـﻤَـﺘِـﻪِ
وَاﻟﻈﱠﺎﳌُِﻮنَ ﻣَﺎ ﻟَﻬُﻢ ﻣﱢﻦ وَﻟِﻲﱟ وَﻻَ ﻧَﺼِﻴﺮٍ ) ﺳﻮرة اﻟﺸﻮرى  ,آﻳﺔ (8

לו רצה אלוהים ,היה עושה את כולם אומה אחת ,ואולם הוא פורש
את רחמיו על אשר יחפוץ ,ובני העוולה לא ימצאו מגן או מושיע
)סורת המועצה ,פסוק (8

פאדי ,תלמיד כיתה ו' ,הוא ילד חריג מבחינה פיזית וגם מבחינה שכלית .מסיבות
למיניהן הוא נשאר ללמוד בכיתה של ילדים רגילים ולא הועבר לבית–ספר
מיוחד .פאדי נמצא בתחילת גיל ההתבגרות וגופו משתנה כמו גופם של חבריו.
על כן מוגבלותו וחריגותו בולטים יותר .תנועתו המסורבלת ודיבורו הלקוי
ניכרים יותר בגופו הגדול ובקולו העבה .הילדים צוחקים לאופן הליכתו ולצורת
דיבורו .כשהוא מדבר כולם מסתכלים זה על זה ועושים סימנים .יש כאלה
שהולכים אחריו ומחקים את הליכתו .כשהילדים צוחקים על פאדי הוא בוכה
בשקט ולא אומר לאיש דבר .עלבונות ופגיעות הוא מבין ,ובעיקר מרגיש ,לא
פחות מכל אחד אחר.
מורי בית–הספר היו ערים לבעיה והחליטו לערוך פעילות בכיתה שתעזור
לתלמידים לקבל את החריג והשונה .הפעילות נפתחה בהקראת פסוק  8מסורת
המועצה" :לו רצה אלוהים ,היה עושה את כולם אומה אחת ,ואולם הוא
פורש את רחמיו על אשר יחפוץ ,ובני העוולה לא ימצאו מגן או מושיע".
לאחר מכן התקיים דיון בכיתה על הבדלים בין התלמידים ובין אנשים בכלל ועל
כך שאלוהים יגמול טובה למי שמקבל את השונה ולא למי שבז לו ופוגע בו.
הסבר :פסוק נפלא זה חשוב שייכתב על קירות כל כיתה בכל בית–ספר .בכל
כיתה יש תלמידים מוכשרים ותלמידים מתקשים ,תלמידים שטובים בספורט
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ואחרים שטובים בלימודים ,כאלה שיש להם הרבה חברים והם מקובלים חברתית
וכאלה שהם דחויים ובודדים ,שלא לדבר על חריגויות קיצוניות יותר .את כולם
ברא אלוהים והקוראן מצווה עלינו לקבל ולכבד אותם .מובן שהפסוק הזה גם
מצווה עלינו לקבל אנשים ממשפחות אחרות ,שבטים אחרים ,עמים ודתות
אחרים ולכבדם ,משום שכולם ילדיו .ומי שלא ינהג כך ייענש בידי אלוהים .יפה
נהגו המורים שערכו בכיתה פעילות חשובה זו ופתחו אותה בפסוק היקר הזה מן
הקוראן.
 .20האם מותר לכפות דעה?

ﻓَﻠِﺬَﻟِﻚَ ﻓَـﺎدْعُ وَاﺳْﺘَﻘِﻢْ ﻛَـﻤَﺎ أُﻣِـﺮْتَ وَﻻَ ﺗَﺘﱠﺒِﻊْ أَﻫْﻮَاءﻫُﻢْ وَﻗُﻞْ آﻣَﻨﺖُ ﺑِـﻤَﺎ أَﻧﺰَلَ
اﻟ ﱠﻠﻪُ ﻣِﻦ ﻛِﺘَﺎبٍ وَأُﻣِﺮْتُ ﻷَِﻋْﺪِلَ ﺑَﻴْﻨَﻜُﻢُ اﻟﻠﱠﻪُ رَﺑﱡﻨَﺎ وَرَﺑﱡﻜُﻢْ ﻟَﻨَﺎ أَﻋْﻤَﺎﻟُﻨَﺎ وَﻟَﻜُﻢْ
أَﻋْﻤَـﺎﻟُﻜُﻢْ ﻻَ ﺣُـﺠﱠﺔَ ﺑَﻴْﻨَﻨَﺎ وَﺑَﻴْﻨَﻜُﻢُ اﻟـﻠﱠﻪُ ﻳَﺠْﻤَﻊُ ﺑَﻴْﻨَﻨَﺎ وَإِﻟَﻴْـﻪِ اﳌَْﺼِﻴـﺮُ ) ﺳﻮرة
اﻟﺸﻮرى ,آﻳﺔ (15

לכן ,קרא והישר לכת כאשר צווית ,ואל תיטה אחר משוגות לבם ,ואמור,
מאמין אני בכל ספר אשר הוריד אלוהים ממרומים ,וצוויתי לשפוט
ביניכם ביושר .אלוהים הוא ריבוננו וריבונכם ,ולנו מעשינו ולכם
מעשיכם ,ואין עוד צורך להחליף טענות בינינו .אלוהים יכנסנו יחדיו,
כי סוף כולם לשוב אליו )סורת המועצה ,פסוק (15
אמיר וסאמי הם תלמידי כיתה י"ב .באחד הימים העלה המחנך לדיון את השאלה
מה מותר ומה אסור לאכול ולשתות על פי הדת .תלמידי הכיתה ביטאו את
עמדתם ופרץ ויכוח בין סאמי לאמיר.
סאמי :מה פתאום שאני ,בן אדם שברא אותו אלוהים ,אגע במאכלים ובמשקאות
שאלוהים אוסר? עלי להודות לאדוני שברא אותי בצורה הכי טובה.
אמיר :מה שאתה אומר הוא נכון אבל אל תשכח שאלוהים גם ברא את החזיר
והאלכוהול ...זה אומר שהוא נתן לנו הזדמנות לטעום גם מאלה .אחרת
למה ברא אותם?!
סאמי) :החל להתעצבן( מה פתאום אתה אומר דברים כאלה שמנוגדים לדת?
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אמיר :אל תתעצבן .רק רציתי להראות לך צד אחר שלא חשבת עליו .אני
כמוך לא נוגע בדברים האסורים אבל הבאתי לך טענה ששמעתי מאנשים
אחרים .אני מכיר מישהו בגילנו ששותה יין ולא אכפת לו כלום.
אז פנה המחנך לכל התלמידים ואמר להם" ,לא כל דבר שאנו מאמינים בו
אפשר לשכנע גם את האחר להאמין בו .אתם ודאי מכירים את פסוק  15מסורת
המועצה ,האומר' :אלוהים הוא ריבוננו וריבונכם ,ולנו מעשינו ולכם מעשיכם,
ואין עוד צורך להחליף טענות בינינו' .עליכם לסמוך על עצמכם ועל אמונתכם
ועל דרככם ובעיקר על האמת שלכם ,ואלוהים ישפוט כל אדם על פי מעשיו.
ועל כן ,לעתים אין טעם להתווכח ולריב עם מי שאי–אפשר לשכנע אותו".
הסבר :האם מותר לכפות את חוקי הדת על האדם? האם אפשר להכריח מישהו
לקיים את המצוות הכתובות בקוראן? מה נאמר למי ששותה יין או אוכל חזיר
ומסרב לשנות את דרכיו? מה נאמר למי שלא נוהג כשורה בעוד הרבה עניינים
אחרים? יפה עשה המחנך שהשיב לתלמידיו באמצעות הקוראן .הוא מלמד אותם
שאלוהים ישפוט ביניהם .הוא מלמד אותם שכל אדם אחראי למעשיו ועל פיהם
יישפט וחבל על כל הוויכוח .בעולם שבו אנשים כופים זה על זה חילוניות או
דתיות ולעתים רוצחים זה את זה בשל עניינים אלה פסוק זה מן הקוראן הוא
חשוב ויקר.
 .21מה נאמר לילד שהכו אותו ,להחזיר או שלא?

وَﳌَﻦِ اﻧﺘَـﺼَـﺮَ ﺑَﻌْـﺪَ ﻇُﻠْﻤِـﻪِ ﻓَﺄُوْﻟَﺌِﻚَ ﻣَـﺎ ﻋَﻠَﻴْـﻬِﻢ ﻣﱢﻦ ﺳَـﺒِـﻴﻞٍ * إِﻧﱠﻤَـﺎ اﻟﺴﱠﺒِـﻴﻞُ
ﻋَﻠَﻰ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﻳَﻈْﻠِﻤُـﻮنَ اﻟﻨﱠﺎسَ وَﻳَﺒْـﻐُﻮنَ ﻓِﻲ اﻷَْرْضِ ﺑِـﻐَﻴْـﺮِ اﳊَْﻖﱢ أُوْﻟَﺌِﻚَ ﻟَﻬُﻢ
ﻋَﺬَابٌ أَﻟِﻴﻢٌ * وَﳌََﻦ ﺻَـﺒَﺮَ وَﻏَـﻔَـﺮَ إِنﱠ ذَﻟِﻚَ ﳌَِﻦْ ﻋَﺰْمِ اﻷُْﻣُـﻮرِ

) ﺳﻮرة اﻟﺸﻮرى,

آﻳﺔ (43-41

כל הנפרע מהגורמים לו עוול ,אין לדרך להאשימו .אין להאשים
בלתי אם את הגורמים עוול לאנשים ואת הפורעים בארץ בלא צדק.
אלה ,צפוי להם עונש כבד .ואשר יבליג ויסלח — זוהי הנחישות
הראויה )סורת המועצה ,פסוקים (43-41
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מהא ומונה ,תלמידות כיתה ה' ,יושבות זו ליד זו ועם תום הלימודים הן חוזרות
יחד הביתה משום שהן שכנות .יום הספורט השנתי קרב ,וכל צוות המורים
והתלמידים משתתפים בו .ההכנות הארוכות והמורכבות החלו לפני זמן רב .כל
התלמידים ,מכיתה א' ועד ו' ,קיבלו תפקיד .מהא מונתה על ניקיון החצרות.
מונה ממונה על התחנות .עליה להביא מים לתחנת המים ,לדאוג לחבלי קפיצה
בתחנת הקפיצה וכדומה .מונה שמחה מאוד משום שהתפקיד שקיבלה הוא
לדעתה חשוב מאוד .היא הרגישה חשובה ומיוחדת .לעומת זאת מהא לא חשה
טוב עם התפקיד שקיבלה והרגישה שקיפחו אותה .מהא החלה להציק למונה.
היא טענה שמחנך הכיתה לא חילק את התפקידים באופן הוגן .מונה פנתה אל
מחנך הכיתה וסיפרה לו שמהא מציקה לה בגלל התפקיד שקיבלה .המחנך ייחד
את אחד השיעורים לשיחה עם התלמידים על התפקידים שקיבלו .הוא עבר על
כל תפקיד ותפקיד ,הראה כמה הוא חשוב ותורם לכלל ,הסביר לתלמידים שלא
כדאי לאבד חברים בגלל תפקיד ביום הספורט והדגיש כמה חשוב שיתוף
הפעולה בין כולם כדי שהם ייהנו יחד .אבל מהא לא השתכנעה והמשיכה להציק
למונה.
ביום הספורט ניגשה מהא אל מונה בעת שישבה בצד וחיכתה לתלמידים
שיגיעו לתחנה שלה והחלה לריב אִתה .היא צעקה עליה ופתאום נתנה לה סטירה
חזקה .מונה החזירה למהא סטירה חזקה והחלה מהומה גדולה .מחנך הכיתה רץ
להפריד בין השתיים ,צעק עליהן והכניס אותן לחדרה של היועצת .אחר כך חזר
ליום הספורט .היועצת הזמינה את מהא וגם את מונה לשבת .כל אחת מהן ישבה
בצד אחר של החדר והן לא הסתכלו זו על זו.
יועצת :איך קרה שאתן מכות זו את זו?
מונה :היא התחילה ,אני לא עשיתי כלום.
מהא :את גאה בעצמך?
מונה :אני בחיים לא עשיתי לה כלום .בחיים לא הייתי אלימה אִתה .אני רק
הגנתי על עצמי )בוכה( .לא רציתי להכות אותה ,פשוט התפוצצתי.
יועצת) :פותחת את ספר הקוראן( אני רוצה להקריא לכם את פסוקים 42-41
מסורת המועצה משום שהם מתאימים בדיוק למקרה שלכן' :כל הנפרע
מהגורמים לו עוול ,אין לדרך להאשימו .אין להאשים בלתי אם את
הגורמים עוול לאנשים ואת הפורעים בארץ בלא צדק .אלה ,צפוי
607

הקוראן לחינוך הילד

להם עונש כבד .ואשר יבליג ויסלח — זוהי הנחישות הראויה'.
הקוראן מלמד אותנו שאם מישהו תקף את האחר זכותו של האחר
להתגונן על נפשו .האם שתיכן מסכימות שזה מה שהיה?
מהא :כן ,אני נתתי לה סטירה ראשונה משום שלא יכולתי להתאפק.
מונה :גם אני לא יכולתי להתאפק אבל אני סולחת לה.
יועצת :זכרו ,זכותו של האדם להגן על עצמו .אבל זכות גדולה יותר היא
היכולת להבליג ולסלוח.
הסבר :פסוק יפה זה של הקוראן מסכם התלבטויות רבות של הורים ומורים מה
לייעץ לילד לעשות כשילד אחד מכה אותו .יש הורים שאומרים לילד שבשום
מקרה אין לנהוג באלימות .אם האירוע התרחש בכיתה למשל ,על הילד לפנות
אל המחנך ולהתלונן ולסמוך עליו שיטפל בבעיה .אולם מניסיוננו אנו יודעים
שלא תמיד מורים מטפלים בבעיות ואם הם מטפלים לא תמיד נעשה הדבר
בצורה הנכונה והילד שהתאפק ופנה אל המורה במקום להגן על עצמו יוצא לא
אחת פגוע .לחלופין ,יש הורים שאומרים לילד מיד להשיב מכה משום שעליו
ללמד את הילד המכה לקח שאתו לא מתעסקים .גם בכך למרבה הצער יש
היגיון .עלינו ללמד את ילדינו להגן על עצמם .אם הם לא יעשו זאת לא בטוח
שמישהו אחר יעשה זאת במקומם .בא הקוראן ומשלב את שתי התשובות גם
יחד .מותר לאדם להגן על עצמו והאשמה לא תיפול על המגן כי אם על זה
שתקף .עם זאת ,מי שמצליח להתאפק הרי יש בכך גדולה .יפה נהגה היועצת
שהצליחה להעביר את הפתרון הצודק לשתי הבנות בכמה פסוקים חשובים מן
הקוראן.
 .22האם על ההורה והמורה לברר מי הקורבן ומי התוקפן?

وَﳌَﻦِ اﻧﺘَـﺼَـﺮَ ﺑَﻌْـﺪَ ﻇُﻠْﻤِـﻪِ ﻓَﺄُوْﻟَﺌِﻚَ ﻣَـﺎ ﻋَﻠَﻴْـﻬِﻢ ﻣﱢﻦ ﺳَـﺒِـﻴﻞٍ * إِﻧﱠﻤَـﺎ اﻟﺴﱠﺒِـﻴﻞُ
ﻋَﻠَﻰ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﻳَﻈْﻠِﻤُـﻮنَ اﻟﻨﱠﺎسَ وَﻳَﺒْـﻐُﻮنَ ﻓِﻲ اﻷَْرْضِ ﺑِـﻐَﻴْـﺮِ اﳊَْﻖﱢ أُوْﻟَﺌِﻚَ ﻟَﻬُﻢ
ﻋَﺬَابٌ أَﻟِﻴﻢٌ * وَﳌََﻦ ﺻَـﺒَﺮَ وَﻏَـﻔَـﺮَ إِنﱠ ذَﻟِﻚَ ﳌَِﻦْ ﻋَﺰْمِ اﻷُْﻣُـﻮرِ
آﻳﺔ (43-41
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כל הנפרע מהגורמים לו עוול ,אין לדרך להאשימו .אין להאשים
בלתי אם את הגורמים עוול לאנשים ואת הפורעים בארץ בלא צדק.
אלה ,צפוי להם עונש כבד .ואשר יבליג ויסלח — זו הנחישות הראויה
)סורת המועצה ,פסוקים (43-41

אביו של חסן התקשר אל מחנכת הכיתה וביקש לשוחח אִתה .היא ניאותה
להקשיב אולם הוא רצה להיפגש אִתה פנים אל פנים .הוא סיפר לה שאתמול
הכה אחד הילדים את בנו ואיש מצוות בית–הספר לא התערב .המחנכת השיבה
לו שידוע לה המקרה .אביו של חסן כעס ושאל אם גם היא ,המחנכת ,נותנת יד
למעשים שכאלה .המחנכת השיבה שהיא אינה נותנת יד למעשים שכאלה אולם
הילד שהכה אינו אשם כלל" .איך הוא לא אשם ,הוא הרביץ לבן שלי!" השיב
האב" .הילד לא הרביץ כי אם התגונן" ,הסבירה המחנכת" .חסן הוא שתקף אותו
תחילה" .לאחר המקרה ,סיפרה המחנכת לאב ,הזמינה את חסן וחברו ושאלה
אותם מה בדיוק קרה .החבר סיפר שחסן החל להציק ולהפריע לו ועוד הכה
אותו" .לאחר שתקף אותי הכיתי אותו" ,הסביר .המחנכת שאלה את חסן אם זה
מה שקרה והוא אישר את הדברים .ואז פתחה המחנכת את ספר הקוראן הנמצא
דרך קבע על שולחנה והקריאה לנוכחים את פסוקים  43-41מסורת המועצה:
"כל הנפרע מהגורמים לו עוול ,אין לדרך להאשימו .אין להאשים בלתי אם
את הגורמים עוול לאנשים ואת הפורעים בארץ בלא צדק .אלה ,צפוי להם
עונש כבד .ואשר יבליג ויסלח — זו הנחישות הראויה"" .על פי הקוראן בנך
הוא האשם ולא חברו" ,הסבירה המחנכת לאב" .משום שבנך תקף וחברו
התגונן" .בסיום השיחה עם שני הנערים פנתה המחנכת אל חברו של חסן
ואמרה" :דע לך שאילו הבלגת ,היית זוכה לשכר גדול".
הסבר :הרבה הורים והרבה מורים רוצים חיים קלים .כששני ילדים רבים הם
לעתים מענישים את שניהם ולא מבררים מי הראשון שתקף .הם רוצים שקט.
ישנם אחרים שמתעצלים להיכנס לפרטי המריבה ודורשים" ,בלי ידיים" .כלומר
לא חשוב מה קרה ,בשום פנים ואופן אסור להרביץ .והנה בא הקוראן ומעביר
להורים ולמורים את המסר הכל כך חשוב :תפקידכם לברר מה בדיוק קרה ומי
פתח במריבה ולא לעשות לעצמכם חיים קלים .לעתים כל אחד מן הצדדים
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יאשים את רעהו ויאמר שהוא התחיל .לעתים ההתחלה הייתה לפני זמן רב.
ואולם יש לנסות ככל האפשר להבחין בין הקורבן לתוקפן ,מלמד אותנו הקוראן.
ובעיקר הוא מלמד אותנו שמותר לאדם להגן על עצמו והאשם הוא זה שפתח
במריבה .ורק לבסוף מוסיף הקוראן ומדבר על ההבלגה שהיא מצווה גדולה.
 .23מדוע העדפת קרובי משפחה הוא נגע חמור כל כך?
ﻟَﻘَﺪْ ﺟِﺌْﻨَﺎﻛُﻢ ﺑِﺎﳊَْﻖﱢ وَﻟَﻜِﻦﱠ أَﻛْﺜَﺮَﻛُﻢْ ﻟِﻠْﺤَﻖﱢ ﻛَﺎرِﻫُﻮنَ ) ﺳﻮرة اﻟﺰﺧﺮف  ,آﻳﺔ (78
הבאנו לכם את האמת ,ואולם רובכם מאסתם באמת )סורת עיטורי הזהב,
פסוק (78

רלָא היא בתה של המורה נאדיה ,רכזת החשבון בבית–הספר .רלָא תמיד רבה
עם בנות כיתתה ותמיד יוצאת מן המריבה בעונש קל משום שהיא הבת של
המורה .איש מן התלמידים לא רוצה להסתבך עם אמה ,שעלולה להתנקם בו
ציון בחשבון .בתקרית האחרונה דחפה רלָא את סמירה משום שהיא עמדה
לפניה בתור לנדנדה שכולם רוצים להתנדנד בה .רלָא באה ונעמדה לפני סמירה
בתור ללא שום בושה .בכל פעם שמדווחים לנאדיה על התנהגות בתה היא
אומרת" ,רלָא ילדה טובה .אני לא מאמינה שהיא עושה דברים כאלה".
ההורים של סמירה החליטו לקחת את הענייניים בידיים וביקשו להיפגש עם
היועצת ועם נאדיה .בשיחה סיפרו הוריה של סמירה כמה רלָא היא ילדה
אלימה שמסתכסכת עם כולם .ונאדיה כרגיל בשלה ,מספרת כמה הבת שלה היא
ילדה טובה ולא יכול להיות שהיא עושה דברים כאלה .אז פתח אביה של סמירה
את ספר הקוראן שלו והקריא לנוכחים מסורת עיטורי הזהב את פסוק :78
"הבאנו לכם את האמת ,ואולם רובכם מאסתם באמת"" .את ,נאדיה ,בהיותך
מורה בבית–הספר את חייבת לעודד את האמת ולא את השקר .את חייבת לעזור
לבת שלך לחדול מהאלימות שלה ולא להגן עליה כשאת יודעת שאין זו האמת".
עכשיו שרר שקט בחדר ואיש לא היה צריך להוסיף דבר.
הסבר :לצערנו ,פרוטקציות או קשרים שבזכותם מעדיפים בן משפחה על פני
האחר שכיחים מאוד בעולמנו .ואולם יש חברות שבהן העדפה משפחתית היא
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ממש מחלה .אי–אפשר להשיג שום דבר ללא קשרים מתאימים .זאת מחלה
משום שהתנהגות כזאת פוגעת קשות בחברה ועל כן בכולנו .אנשים מוכשרים
ונאמנים ודוברי אמת לא משיגים תפקידים חשובים משום שאין להם הקשרים
המתאימים ואילו אנשים שאינם מתאימים לתפקידים חשובים משיגים משרות
אלה רק משום שהם קרובים של מישהו .המחלה הזאת מידבקת משום שכשמישהו
רואה שזו הדרך להשיג עמדה ומעמד הוא נוטה לנהוג באותו האופן וכך
מתפשטת לה המחלה .ההתנהגות הזאת לא רק מחלישה את החברה ,יש בה
משום מעילה באמונם של אנשים שמשלמים מסים למדינה ,משום שאנשים בעלי
השפעה מנצלים את הכסף הזה כדי למנות את מקורביהם לתפקידים ובכך הם
צוברים יותר כוח .למשל ,במקרה שלפנינו תפקידה של נאדיה לתת ציון הוגן
במקצוע שהיא מלמדת .היא מקבלת את משכורתה ממשרד החינוך ,שמקבל את
כספיו מן המסים שכולנו משלמים ,גם הוריה של סמירה .מדוע צריכה אפוא
סמירה לחשוש להתלונן על רלָא? מחר אולי תקבל רלָא ציונים גבוהים שאינה
ראויה להם ושוב תקודם בחברה על חשבון הטובים באמת .יפה נהג אביה של
סמירה שהשתמש בפסוק המתאים מן הקוראן האומר לנאדיה שהציגו לפניה את
האמת אולם היא דוחה אותה .נקווה שסמכותו של הקוראן תשכנע אותה לשנות
את דרכיה.
 .24איך עושים שלום?

إِﻧﱠﻤَ ــﺎ اﳌُْﺆْﻣِـﻨُﻮنَ إِﺧْـ ـﻮَةٌ ﻓَـ ـﺄَﺻْﻠِﺤُ ــﻮا ﺑَﻴْـﻦَ أَﺧَـ ـﻮَﻳْﻜُﻢْ وَاﺗﱠﻘُ ــﻮا اﻟـﻠﱠﻪَ ﻟَﻌَﻠﱠـﻜُﻢْ
ﺗُﺮْﺣَﻤُﻮنَ ) ﺳﻮرة اﳊﺠﺮات  ,آﻳﺔ (10

המאמינים אחים הם ,על כן פייסו בין אחיכם והיו יראים את אלוהים,
למען תרוחמו )סורת החדרים ,פסוק (10
ג'אנם ושאדי הם חברים טובים מאוד .הם גדלו באותה שכונה ,והם מבקרים
תדיר זה בביתו של זה ובעצם נמצאים רוב הזמן יחד .גם הוריהם מבקרים
לעתים אלה בביתם של אלה .ג'אנם ושאדי לא שייכים לאותה חמולה אבל
הקשר בין המשפחות התהדק כאשר ג'אנם ביקש את ידה של שארה ,אחותו של
שאדי .הוא ראה אותה כשביקר את חברו והיא מצאה חן בעיניו מאוד.
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באחד הימים פרץ סכסוך בין החמולה של ג'אנם לחמולה של שאדי .החברים
השתדלו שלא להתערב בסכסוך ולא לפגוע זה בזה ונמנעו מביקורים הדדיים.
בינתיים הלך הסכסוך והתעצם ,ושארה ומשפחתה נפגעו ממשפחת ג'אנם וכשהוא
לא בא לבקרה ביקשו ממנו לעזוב את בתם.
ג'אנם הרגיש שהוא בין הפטיש לסדן .מצד אחד הוא אוהב את שארה ולא
רוצה לוותר עליה ומצד אחר הוא לא רוצה להתבדל ממשפחתו ולוותר עליה.
במצב היחסים בין שתי החמולות חלה הסלמה והוא הגיע לכדי יריות ושרפת
בתים ומכוניות ,והצעירים הזועמים משני הצדדים איימו ברצח.
לבסוף התערב בסכסוך שייח' ידוע ומכובד ממשפחה שלישית בכפר וניסה
לערוך סולחה בין שתי המשפחות .במעמד הפתיחה הוא פתח ספר קוראן
והקריא לנוכחים את הפסוק" ,המאמינים אחים הם ,על כן פייסו בין אחיכם
והיו יראים את אלוהים ,למען תרוחמו" .אחר כך סיפרו משתתפי הסולחה
שהצדדים התפייסו והגיעו לפשרה בזכות אותו פסוק קוראני יקר שהזכיר לכולם
שהם אחים ושינה את כל האווירה במפגש.
הסבר :בפסוק החשוב הזה מן הקוראן אפשר להשתמש כדי להשכין שלום בין
כל שני צדדים נִצים .אפשר להזכיר להם שהם אחים ושניהם ילדים של אלוהים
וזה מה שמאחד ביניהם .הפחד מאלוהים שעליו מדבר הפסוק אף הוא גורם
חשוב בהשכנת שלום .כששני הצדדים חוששים מסמכותו של אלוהים וזקוקים
לרחמיו הם לא יעזו לעשות ככל העולה על רוחם .הם יישארו צנועים ומאופקים
יותר בתגובותיהם .יפה נהג שייח' הכפר שהשתמש בפסוק הזה מן הקוראן כדי
להשרות אווירה של שלום מהרגע הראשון של הסולחה .מכאן עולה ההבנה
שלעתים על הורה ומורה להיות סמכותיים כדי להשכין שלום בין שני ילדים
שרבים .סמכות ההורה או המורה מאחדת את המשפחה או את הכיתה ואין צורך
לחשוש מהפעלת הסמכות כדי להשכין שלום .כשאין סמכות כזאת ,כפי שקורה
בין מדינות ,אזי הרבה יותר קשה להשיג את השלום משום שהוא חייב להיות
מונע על ידי הרצון הפנימי של כל צד ,ולעתים אין הצדדים בשלים לכך או
שאינם יכולים לשלוט ברגשותיהם.
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 .25כיצד נסביר לאדם שלא די בכוונה ויש גם לעשות מעשה?

وَأَن ﻟﱠﻴْﺲَ ﻟِﻠْﺈِﻧﺴَﺎنِ إِﻻﱠ ﻣَﺎ

ﺳَﻌَﻰ ) ﺳﻮرة اﻟﻨﺠﻢ  ,آﻳﺔ (39

ועל כי לזכותו של אדם יעמדו רק המעשים שעשה )סורת הכוכב ,פסוק
(39

עבאס הוא אב לשלושה בנים ושלוש בנות וסב לשלושה–עשר נכדים .את סיומו
של חודש רמדאן ההוא לא ישכח כל עוד הוא חי .עם תום חודש הצום כשכל
בניו ,בנותיו ,חתניו ,כלותיו ונכבדיו התכנסו אצלו לארוחה מיוחדת לכבוד איד
אל–פיטר ,כשעה לפני שהמואזין קרא לתפילת הערב ולשבירת הצום ונשות
המשפחה כבר כמעט סיימו לארגן את הארוחה ,נחתה המכה.
נכדו בן השתים–עשרה של עבאס פנה אל סבו בנוכחות כולם ושאל" :סבא,
איך זה שמבין כל הסבים שאני מכיר אתה היחיד שלא צם ברמדאן ,לא מתפלל
בבית ואפילו לא במסגד?!!! אתה לא מפחד מהגיהינום?" זה היה הנכד הסקרן
בִּלאל ,שחייב לדעת כל דבר .שני הוריו היו מזועזעים והסמיקו מאוד .הסב החל
לגמגם ולחפש אחר תשובה .לבסוף ענה" :נכדי היקר ,מאז שנולדתי חונכתי
חינוך טוב .אני אדם מאוד ישר ,הגון ,חברותי ,טוב לב ,עוזר לכולם וכולם
אוהבים אותי ...ואני לא זוכר שאי פעם חטאתי ...וחוץ מזה ,מי אמר שכל
המתפללים והצמים ייכנסו לגן–עדן?"
בִּלאל ענה" :אני לא חולק על הדברים שאמרת .אבל בכל זאת ,אלוהים הורה
עלינו לצום ולהתפלל ,אלו דברים מעשיים .לא מספיק להאמין באלוהים באופן
תאורטי ולהזניח את המעשים .אתה ודאי מכיר את סורת הכוכב ,פסוק ' :39ועל
כי לזכותו של אדם יעמדו רק המעשים שעשה'".
שנה עברה מאז אותו הערב ,המשפחה שוב התאספה באחד הערבים של
חודש הרמדאן ,אבל הפעם שברו הסב ,הבנים והנכדים את צומם בתמר ומים
והלכו אל המסגד להתפלל.
בִּלאל ושאר הנכדים התגאו בפני שאר הילדים בכך שסבא שלהם עולה
השנה לרגל למכה והוא הבטיח להביא להם מתנות משם.
הסבר :ראשית ,חובה עלינו לדבר בשבחו של עבאס משום שהיה מוכן ללמוד
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משהו מבִּלאל ,נכדו הקטן .לא כל אדם מוכן ללמוד מילדו או מנכדו .רק אדם
בעל אישיות מיוחדת מוכן להקשיב לקטן ולצעיר ממנו ולהביא בחשבון שאולי
הוא צודק .זו ממש אצילות נפש שמעידה כמה צדק עבאס כשתיאר את עצמו
כאדם טוב .הרבה הורים וסבים היו מענישים את הילד על התנהגות כזאת .הם
היו חווים את דבריו כעלבון והשפלה אל מול כל המשפחה .ואולם הסב בהתנהגותו
המיוחדת לא הפחיד את הילד כי אם עודד אותו לשאול שאלות ובעיקר לחשוב
באופן עצמאי .עבאס העניק לנכדו בסופו של דבר את הכבוד הגדול ביותר ,הוא
השתנה עקב הערתו של נכדו ושוב ,הדבר מעיד על גדולתו כאדם .יפה נהג
בִּלאל שהציג את דבריו בעזרת פסוק מן הקוראן שבו הסביר לסב שלא רק
הכוונה חשובה בדת אלא גם המעשה .כלומר ,התפילה ,הצום והעלייה לרגל
למכה .ייתכן שהסב אכן עושה הרבה מעשים טובים כפי שהעיד על עצמו אולם
ההתייחסות היפה לנכדו מעידה על אצילות נפשו יותר מכול.
 .26כיצד אפשר לעשות שינויים מרחיקי לכת בנועם?

ﻻَ ﻳَﺴْـﻤَـﻌُـﻮنَ ﻓِـﻴﻬَـﺎ ﻟَﻐْﻮاً وَﻻَ ﺗَﺄْﺛِﻴـﻤـﺎً * إِﻻﱠ ﻗِـﻴـﻼً ﺳَﻠَﺎﻣﺎً

ﺳَﻠَﺎﻣﺎً ) ﺳﻮرة

اﻟﻮاﻗﻌﺔ ,آﻳﺔ (26-25
לא ישמעו שם לזות שפתיים ונאצות ,רק אמרי שלום ,שלום )סורת
המאורע ,פסוקים (26-25

"הציפורים" ,כך הן מכנות את עצמן ,קבוצת חברות בכיתה י"א .ואכן ,הן
כציפורים קטנות ,חמודות ומתוקות התורמות לחברה שהן חיות בתוכה .הן
דוגלות בקבלת האחר והשונה ,בהקשבה ובסובלנות .הן יזמו פרויקט ,עזרה
לתלמידים שזקוקים לעזרה בלימודים .הן עושות זאת בחינם ומעודדות עוד בנות
להצטרף אליהן .הציפורים שמו לעצמן למטרה למנוע נשירה מוקדמת של בנות
מן הלימודים עקב חתונה .בכפר שלהן זוהי תופעה נפוצה ,ההורים מחתנים את
הבנות כשמלאו להן שש–עשרה ומפסיקים את לימודיהן .הן משוחחות עם
התלמידות ועם הוריהן ,מעודדות אותן להשקיע בלימודים ולרכוש השכלה
ומקצוע לחיים .הן גם מעודדות בנות להיות חברות בוועד בית–הספר ולהשתתף
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בקבלת החלטות באורח דמוקרטי .מטרתן להעצים את בנות בית–הספר שלא
יחששו להשתתף בחיים דמוקרטיים ,תחילה בתוך בית–הספר ואחר כך מחוצה
לו .כמה מורות תומכות בהן ומעודדות אותן ,כך גם המנהלת החדשה ,שמבקשת
מהן כל שבוע לבוא ולספר לה מה עשו .לאחרונה נכנסה גם היועצת לתמונה
והעבירה סדנאות בכמה נושאים שהמליצו עליהן "הציפורים" .השבוע נבחרה
סיסמת "הציפורים" בהצבעה דמוקרטית בין החברות .הוחלט לבחור את פסוקים
 26-25מסורת המאורע" :לא ישמעו שם לזות שפתיים ונאצות ,רק אמרי
שלום ,שלום".
הסבר :בנות קבוצת "הציפורים" עושות ללא ספק מעשה גדול .לא רק שהן
עוזרות לתלמידים בלימודים ,לא רק שהן מעודדות את הבנות להמשיך בלימודיהן
את ההורים לתמוך בבנותיהם כדי שיהיה להן מקצוע מכובד בעתיד ,הן גם
משמשות דוגמה לפעילות למען הקהילה ללא חשש ומתוך ניסיון לקדם את
הבנות כדי שיהיו שותפות מלאות באורח חיים דמוקרטי .הן אמנם עושות הכול
בנועם וברוח טובה אבל הן גם בנות אמיצות מאוד .הן לא חוששות ממה שיגידו
עליהן שכן אולי במעשיהן יש איום על הגברים .הן כנראה יודעות שהעצמת
האישה היא המתנה היפה ביותר שאפשר לתת גם לגברים .וכי איזה גבר לא
רוצה אישה שתגדל לו ילדים חזקים ונבונים משום שכזאת היא אמם? על כן,
יפה נהגו בנות קבוצת "הציפורים" שבחרו לעצמן פסוק יפה מן הקוראן המתאר
את אופיין ואת דרך עבודתן.
 .27כיצד נעודד אדם לעמוד על שלו?

ﻳُﺜَ ـﺒﱢﺖُ اﻟﻠّﻪُ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ آﻣَﻨُـﻮاْ ﺑِﺎﻟْﻘَـﻮْلِ اﻟﺜﱠــﺎﺑِﺖِ ﻓِﻲ اﳊَْـﻴَــﺎةِ اﻟﺪﱡﻧْﻴَـﺎ وَﻓِـﻲ اﻵﺧِـﺮَةِ
وَﻳُﻀِﻞﱡ اﻟﻠّﻪُ اﻟﻈﱠﺎﳌِﲔَ وَﻳَﻔْﻌَﻞُ اﻟﻠّﻪُ ﻣَﺎ ﻳَﺸَﺎءُ ) ﺳﻮرة اﺑﺮاﻫﻴﻢ  ,آﻳﺔ (27

אלוהים יציב איתן את המאמינים כאשר ייתן להם מילים אמיצות
בעולם הזה ובעולם הבא .את בני העוולה יתעה אלוהים ,ואלוהים יעשה
את אשר יחפוץ )סורת אברהם ,פסוק (27
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חמזה התחבר לפני כחודש עם שני חברים חדשים ,עאמר וסאמר .הם מבוגרים
ממנו בשנה ולומדים בכיתה י"א אבל נראים הרבה יותר גדולים .בתחילה חשב
שהם כבר סיימו את כיתה י"ב .לשניהם יש רישיון נהיגה באופנוע והם יכולים
לקחת אותו לטייל בלילה ,דבר שהוא אוהב מאוד .חמזה מעריץ את חבריו,
שמסוגלים לנוע ממקום למקום בדרכים עוקפות ולברוח מהמשטרה מבלי להיתפס.
היום התהלך חמזה כשהוא זעוף משום שהוא רב עם חברו הטוב אכרם ,שאמר
לו שלחברים החדשים שלו יש שם רע .חמזה השיב לו שהוא סתם מקנא שיש לו
חברים בעלי רישיון נהיגה ושהוא יכול לטייל אִתם ובעיקר ,לצאת סוף–סוף
מהכפר בלי השגחת הוריו.
כחודש לאחר מכן דפקו שוטרים על דלת ביתו של חמזה וביקשו ממנו
להתלוות אליהם אל תחנת המשטרה .ההורים המופתעים שאלו את השוטר מה
עשה בנם .השוטר השיב שחמזה מואשם בגנבה יחד עם עאמר וסאמר .חמזה
נשבע שהוא לא עשה כלום .השוטר השיב שהוא יצטרך להתעמת עם חבריו,
שהעידו שגם הוא השתתף בגנבה .חמזה פרץ בבכי ואמר לאביו" ,אל תאמין
להם .אתה מכיר אותי ,בחיים לא לקחתי משהו שהוא אינו שלי .הם רוצים לסבך
אותי יחד אִתם" .ואז צייד אביו של חמזה את בנו בספר הקוראן וציווה עליו
לקרוא את פסוק  27מסורת אברהם" :אלוהים יציב איתן את המאמינים
כאשר ייתן להם מילים אמיצות"" .עכשיו אין לך ממה לפחד" ,הוסיף.
הסבר :נכון שחמזה לא היה צריך לחבור מלכתחילה אל חברים אלה אבל
בהנחה שדבריו אמת והוא לא גנב דבר הרי יפה נהג אביו שהעניק לו את כוח
הקוראן שיסייע לו לדבוק באמת ולעמוד על שלו .פעמים רבות בחיים אנשים
נקראים לעמוד על שלהם לנוכח האשמות שאין להן שחר .ברגעים אלה קיימת
סכנה שאדם יודה בדבר שלא עשה או שלא יאמר את האמת שלו די בתקיפות.
והנה בא הקוראן ומצווה על המאמינים לנהוג באומץ ולעמוד על האמת שלהם
ולא לוותר משום שזה רצונו של אלוהים.
 .28מה נאמר למי שעשה עבודה יפה לטובת הכלל?

وَﻗَــﺎﻟُﻮا اﳊَْ ـﻤْ ـﺪُ ﻟِـﻠﱠﻪِ اﻟﱠﺬِي ﺻَ ـﺪَﻗَﻨَـﺎ وَﻋْ ـﺪَهُ وَأَوْرَﺛَﻨَﺎ اﻷَْرْضَ ﻧَﺘَ ـﺒَ ـﻮﱠأُ ﻣِـﻦَ اﳉَْﻨﱠﺔِ
ﺣَﻴْﺚُ ﻧَﺸَﺎء ﻓَﻨِﻌْﻢَ أَﺟْﺮُ اﻟْﻌَﺎﻣِﻠِﲔَ ) ﺳﻮرة اﻟﺰﻣﺮ  ,آﻳﺔ (74
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יגידו ,התהילה לאלוהים אשר קיים נאמנה את אשר הבטיח ,והוריש לנו
את הארץ .נשב בגן עדן באשר נאבה .מה טוב הוא שכר העמלים )סורת
החבורות ,פסוק (74

מוחמד החליט לנצל את מעמדו כמורה בכיתה י' ואת העובדה שהתלמידים
חייבים לעשות עבודת התנדבות וגייס אותם לצבוע את המרפאה של היישוב.
הרבה זמן חיכה להזדמנות הזאת והנה סוף–סוף הוא לא צריך לשלם בעבור
העבודה .וצבע הוא בטוח שיצליח להשיג .כל פעם שהוא נכנס למרפאה הוא
מרגיש את ההזנחה ואיש לא עושה דבר .בפעמים הרבות שפנה אל המועצה
קיבל תמיד את אותה התשובה" ,אין כסף" .לאחר כמה שיחות טלפון עם חברות
צבעים הוא הצליח להשיג תרומה של צבע .הוא ארגן את התלמידים והודיע להם
שבחודש הבא הם יעבדו בצביעה כל יום שישי.
כך הלכה והתקדמה העבודה משבוע לשבוע והקירות נראו נקיים יותר.
מוחמד גייס עוד שתי תלמידות בעלות כישרון ציור והן קישטו בציוריהן את
פינת הילדים .אנשי הכפר שמחו מאוד למראה עיניהם ושייח' הכפר פנה אל
מוחמד ואמר לו" ,כל הכבוד" .הוא הוסיף ואמר" ,מה טוב הוא שכר העמלים".
הסבר :יוזמה זו של תרומה לכלל חסרה במקומות רבים .הרבה אנשים יכולים
לקבל על עצמם את האחריות וליזום עשייה מסוג זה באופן שכולם ירוויחו מכך
אולם רק מעט נוהגים כמוחמד .כדי להתנהג כמוהו על הפרט להאמין שהוא יכול
להזיז דברים בכוחות עצמו ולא להיכנע לתחושת חוסר האונים השולטת במקומות
רבים .יוזמות רבות היו יכולות לצאת אל הפועל ולהועיל לחברה אילו האמינו
אנשים הרבה יותר בכוחם להזיז דברים ולשנות ולא היו חוששים להיות יוצאי
דופן .יפה נהג שייח' הכפר שבירך את מוחמד בפסוק המתאים מן הקוראן.
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