
 הרב מיכאל מלכיאור

 

 חברי� כל ישראל

 

 מבוא

 

משמעות החורגת בהרבה מ� המשמעות המילונית שנוטי� " חבר"יש למונח , בעולמה של תורה

או , שות� לעבודה או ללימוד, כאחד מבעלי המניות בחברה מסוימת, לייחס לו בעברית המודרנית

 . עמית וידיד, רע

 

וזיהו אותו ע� חסיד המדקדק בקיו� , בחרדת קודש" חבר"במורשת ישראל מתייחסי� לכינוי 

 .ושומר עצמו מכל דבר רע, מהדר בזהירות מכל מגע ע� טומאה, המצוות

 

. בבית הכנסת" חבר"פגשתי בפע� הראשונה במונח , בעודי ילד צעיר לימי�, כד הוינא טליא

, בדי הקהילה לעטר את נכ– כמנהג הקהילות יוצאי אשכנז –היה נהוג , בקהילה שבה התפללתי

ויו� טוב היו עושי� לאוהביה� בשעה שנתעטרו בתואר ". חבר"בתואר , שהיו נקיי כפיי� וברי לבב

וידעו הכל כי ראוי , "יעמוד החבר פלוני ב� פלוני"ומני אז והלאה היו מעלי� אות� לתורה עמו , זה

 .הוא העולה לכינוי שדבק בו

 

, וחבריו בעולמה של יהדות" חבר"ו של המונח בדברי� הבאי� נבקש לעמוד על מקצת משמעויותי

 .ולמוד מה� השלכותיה של התפישה היהודית בעניינו

 

 בתקופת המקרא

 

בי� א� פרטי� ובי� א� עמי� , איחוד וחיבור של שני גורמי�. ר.ב.בעול� המקרא מציי� השורש ח

 באזור י� מתאר הכתוב את קואליציית העמי� שביקשו להילח�, למשל, כ�. או עצמי� שוני�

ובדומה לכ� מכנה הנביא הושע את , )ג, בראשית יד" (כל אלה חברו אל עמק השדי�", המלח

 ). יז, הושע ד" (חבור עצבי� אפרי�", התדבקותו של שבט אפרי� בעבודה זרה

 

בתורה , מפליא ככל שיהיה. מכר ומודע, רע, ידיד, שמציי� קרוב, "חבר"משורש זה נגזר המונח 

א� הוא נזכר , )ראו להל�, "ֵרַע"לעומת המונח (ו נזכר במשמעות זו כלל ועיקר עצמה המונח אינ

ומכריז בקול ', משורר התהלי� משבח את יראי ה. כחמש עשרה פעמי� בדברי הנביאי� והכתובי�

 ). סג, תהלי� קיט" (חבר אני לכל אשר יראו�"

 

: הבת� שדל חבריו אליוומדגיש את א, משבח דוד את המל� הטוב, )ח, תהלי� מה(במקו� אחר 

, ופסוק זה שימש, "על כ� משח� אלקי� אלקי� שמ� ששו� מחבר�, אהבת צדק ותשנא רשע"

נמשחת , בר יוחאי"על , ג בעומר ובכל ימות השנה"כמקור לשיר המפורס� המושר בל, כידוע

 ".  שמ� ששו� מחברי�, אשרי�
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 ): יב&ט, קהלת ד(יש ומדג, משבח את יחסי החברות בי� שני אנשי�, ג� שלמה בנו

 

1ִי ִא� ) י. (ט*ִבי� ַה0ְַנִי� ִמ� ָהֶאָחד ֲאֶ-ר ֵי- ָלֶה� ָ+ָכר ט*ב ַ(ֲעָמָל�) ט(

�6ַ ) יא. (ִי2ֹל4 ָהֶאָחד ָיִקי� ֶאת ֲחֵבר* ְוִאיל* ָהֶאָחד ֶ-23ִ*ל ְוֵאי� ֵ-ִני ַלֲהִקימ*

ְוִא� ִיְתְקפ* ָהֶאָחד ַה0ְַנִי� ) יב. (ָחד ֵאיְ� ֵיָח�ִא� ִיְ-1ְב4 ְ-ַנִי� ְוַח� ָלֶה� 4ְלֶא

8ָ- לֹא ִבְמֵהָרה ִי7ֵָתק  .ַיַעְמד4 ֶנְג:* ְוַהח4ט ַהְמ-9

 

לקולה " חברי� מקשיבי�"ש, גיבורת המגילה, משבח שלמה המל� את הרעיה, ג� בשיר השירי�

 ). יג, שיר השירי� ח(

 

, גוזל אביו ואמו ואומר אי� פשע: "וקורא בקול, הפשעי�מגנה שלמה המל� את מכחישי , מנגד

 ). כד, משלי כח" (חבר הוא לאיש משחית

 

ביטוי . ולאוו דווקא חברות בחיי המציאות, התיאורי� שהובאו לעיל משקפי� אידיאלי�, אכ�

לאחר ההל� מהזוועה . בגבעה מצויה בסיפור הנורא על פילגש, מוחשי&לחברות בעול� הריאלי

ולהינק� בבנימי� על , מחליטי� כל הע� כאיש אחד בלב אחד לעשות מעשה, לעיניה�שנגלתה 

 ):שופטי� כ(המעשה הנורא שעשו 

 

ַו3ְִ-ְמע4 ְ(ֵני ִבְנָיִמ� 1ִי ָעל4 ְבֵני ִיְ+ָרֵאל ַהִ;ְצ2ָה ַו3ֹאְמר4 ְ(ֵני ִיְ+ָרֵאל ַ:ְ(ר4 ) ג(

3ַַע� ָהִאי- ַה8ִֵוי ִאי- ָהִא0ָה ַה7ְִרָצָחה ַו) ד. (ֵאיָכה ִנְהְיָתה ָהָרָעה ַה>ֹאת

מ4 ָעַלי ַ(ֲעֵלי ) ה. (ַו3ֹאַמר ַה6ְִבָעָתה ֲאֶ-ר ְלִבְנָיִמ� ָ(אִתי ֲאִני 4ִפיַלְגִ-י ָלל�4 ַו3ָק9

 :47 ַוָ=מֹתַה6ְִבָעה ַו3ָסֹ(4 ָעַלי ֶאת ַהַ(ִית ָלְיָלה א*ִתי ִ:;4 ַלֲהרֹג ְוֶאת 2ִיַלְגִ-י ִע

ָואֵֹחז ְ(ִפיַלְגִ-י ָוֲאַנְ=ֶחָה ָוֲאַ-8ְֶחָה ְ(ָכל ְ+ֵדה ַנֲחַלת ִיְ+ָרֵאל 1ִי ָע+4 ִזָ;ה ) ו(

 . ִה7ֵה כ8ְ9ֶכ� ְ(ֵני ִיְ+ָרֵאל ָהב4 ָלֶכ� ָ:ָבר ְוֵעָצה ֲהלֹ�) ז. (4ְנָבָלה ְ(ִיְ+ָרֵאל

 

ָחד ֵלאמֹר לֹא ֵנֵלְ� ִאי- ְל?ֳהל* ְולֹא ָנס4ר ִאי- ַו3ָָק� 1ָל ָהָע� 1ְִאי- ֶא) ח(

ְוָלַקְחנ4 ) י. (ְוַעָ=ה ֶזה ַהָ:ָבר ֲאֶ-ר ַנֲעֶ+ה ַל6ְִבָעה ָעֶליָה ְ(ג*ָרל) ט. (ְלֵבית*

ֲעָ+ָרה ֲאָנִ-י� ַלֵ;?ה ְלכֹל ִ-ְבֵטי ִיְ+ָרֵאל 4ֵמ?ה ָלֶאֶל� ְוֶאֶל� ָלְרָבָבה ָלַקַחת 

 . ה ָלָע� ַלֲע+*ת ְלב*?� ְלֶגַבע ִ(ְנָיִמ� 1ְָכל ַה7ְָבָלה ֲאֶ-ר ָעָ+ה ְ(ִיְ+ָרֵאלֵצָד

 .ְ�ִאי� ֶאָחד ֲחֵבִרי�ַו3ֵ?ֵס� 1ָל ִאי- ִיְ+ָרֵאל ֶאל ָהִעיר ) יא(

 

היה מקור למונח שנשתרש בלשו� , "כאיש אחד חברי�.. ויאס� כל איש ישראל", ביטוי אחרו� זה

כל ישראל ): "יהודית&הצרפתית" אליאנס"ולימי� א� הפ� להיות סיסמתה של תנועת (ית העבר

 ".חברי�

 

ושגור הימנו המונח הקרוב אליו , אינו נפו@ במקרא בצורתו זו" חבר"כאמור לעיל המונח , אכ�

ומבטא את יחסי האימו� , מופיע במקרא כמאתיי� פע�, על הטיותיו השונות, מונח זה ".ֵרַע"

 . ה שבי� הרעי�והקרב
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רעהו "מתוארת חברות� של יהודה ו, למשל, כ�. מופיע כבר בתורה, "חבר"בניגוד ל, מונח זה

 ). יב, בראשית לח(היורדי� תמנתה לגזוז את הצא� " העדולמי

 

כמו , שמלמד אותנו, "ואהבת לרע� כמו�"אחת הדוגמאות המפורסמות ביותר לו היא הפסוק 

אלא בעיקר חובה , זכות, שחברות אינה רק פריבליגיה, ינ� רעותמרבית המקורות האחרי� שעני

חובות , ומצווה הוא כלפיו בחובות מיוחדות, חייב לסייע לרעהו לבל ייכשל, חבר אמיתי. ומצווה

 . עשה וחובות לא תעשה

 

, "רע"מדגישה התורה את חומרת העבירה דווקא ביחס ל, לא ייפלא שבעשרות מקרי�, ממילא

, )יז, דברי� כז"  (ארור מסיג גבול רעהו"נאמר , למשל, כ�. ימונו ובוטח  ביושר�שנות� ב� את א

 ). כד, ש�" (ארור מכה רעהו בסתר"ובסמו� לו 

 

, שאינה לש� שמי�" חברות"נית� למצוא במקרא ג� , שלש� שמיי� כוונתה, לצד חברות זו

 ". הלשמ"ולא חברות , שתכליתה השגת מטרה או תועלת מסוימת, חברות לשעה

 

 . אחת הדמויות הטרגיות ביותר בעולמו של מקרא, דוגמא בולטת לכ� עשוי לשמש סיפורו של איוב

 

" וסר מרע, וירא אלוקי�, ת�: "כליל המעלות, בראשית הדר� מופיע לעינינו איוב כדמות מופלאה

 לו שבעה ויוולדו. "משפחה לתפארת, נכסי�, עושר. שעתידו לפניו, מייד מא� מוצלח&סל�). איוב א(

ויהי , ועבדה רבה מאד... ויהי מקנהו שבעת אלפי צא� ושלושת אלפי גמלי�, בני� ושלוש בנות

לתהילה ולתפארת בעיני כל , עד מהרה היה האיש ומעשיו לש�". האיש ההוא גדול מכל בני קד�

, רעיניי� הייתי לעיוו... ולב אלמנה ארני�, ברכת אובד עלי תבא: "כפי שהעיד על עצמו, האר@

 ).טז,יג, איוב כט" (אב אנכי לאביוני�, וגלי� לפיסח אני

 

 .וחשבו עצמ� לחבריו, לא יהא זה מופרז א� נשער שרבי� ביקשו את קרבתו, במציאות זו

 

רכושו , בניו ובנותיו נהרגו. קיבל השט� רשות לפגוע בכל אשר לו, משנתהפ� עליו גלגל מזלו, והנה

, כל אלפי החברי� והחסידי� והמתחנפי� נותרו רק שלושהמ. והוא חלה בשחי� בכל גופו, נשדד

לימי� הצטר� אליה� ג� אליהו ב� . בלדד השוחי וצופר הנעמתי, אליפז התימני. שלושת הרעי�

 ). יג, ב" (כי ראו כי גדל הכאב מאד, ואי� דובר אליו דבר: "לא יכלו לנחמו, ג� אלה). ב, לב(ברכאל 

 

ויהי לו שבענה בני� ... ויהי לו ארבעה עשר אל� צא�", ראשיתואת איוב מ' בר� ה, בסופו של דבר

: הישני�" חברי�"ועמה מגיעי� כמוב� כל אלפי ה, חזרה עטרה ליושנה). יג&יב, מב" (ושלוש בנות

 ). יא, ב" (וינודו לו וינחמו אותו... וכל יודעיו לפני�, ויבואו אליו כל אחיו וכל אחיותיו"

 

היכ� היו כאשר ? היכ� היו עד עכשיו? "כל אחיו וכל אחיותיו"? "לפני�כל יודעיו : "איזו אירוניה

ועוד מתהדרי� בכתר ? עכשיו את� באי�? מוכה  שחי� מכ� רגל ועד ראש, שכב מתפלש בעפר

 ? "יודעיו לפני�"
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מה בי� . מה בי� חבר של אמת לבי� חבר לשעה, בצורה סרקסטית חריפה, מעשה איוב מלמדנו

 . עמוסת שיקולי� זרי�, לבי� חברות לש� תכלית,  אינטרסי�נטולת, חברות לשמה

 

 

 בעולמ� של חכמי�

 

של אד� המדקדק , משמעות מיוחדת" חבר"נצטרפה למונח , בעולמ� של חכמי�, כאמור לעיל

 שמירה –המקבל עליו דברי חברות "ש, וכ� אמרו. ונזהר במיוחד בענייני טומאה וטהרה, במצוות

והוסיפו והיללו את ). ג, משנה דמאי ב" (אינו מוכר לע� האר@ לח ויבש –על דיני טומאה וטהרה 

, פסחי� ט" (חזקה על חבר שאינו מוציא מתחת ידו דבר שאינו מתוק�"ואמרו עליו ש', חבר'ה

 ). א"ע

 

, "כל ישראל חברי�"אמרו ש, ומדקדקי� לטהר עצמ� קוד� לכ�, ועל ישראל שעולי� לרגל

עיר שהיא , )ג, תהלי� קכב" ( יחדיושחוברה להשלי� הבנויה כעיר ירו"והוסיפו ודרשו את הפסוק 

 !עושה כל ישראל חברי�

 

, למשל, כ�. נעשה שימוש ג� בתקופות מאוחרות יותר, לתלמיד החכ�" חבר"שבי� ה, בזהות זו

 ". חבר"את נציג הדת היהודית ה, "ספר הכוזרי", מכנה רבי יהודה הלוי בספרו הנודע

 

וכ� .  אחוה ורעות, של ידידות, � על נס את ער� החברות במשמעותה הפשוטההעלו חכמי, לצד זה

 ). ו, אבות א" (וקנה ל� חבר, עשה ל� רב: "ציוו חכמי� ואמרו

 

, "הבאת שלו� בי� אד� לחברו"הוא , שאחד מ� הדברי� שאי� לו שיעור, חכמי� הוסיפו ואמרו

, דווקא" מצוות שבי� אד� לחברו", ודומה שלא לחינ� כינו את המצוות שאינ� בי� אד� למקו�

שעלי� לנהוג בו כפי שאד� , "חבר"אלא ב, חסר פני�, ללמדנו שלא מדובר כא� בעמית נייטרלי

 . נוהג בידידו

 

הרבה למדתי : "שעשויה היא לתרו� רבות לשותפיה, חכמי� עמדו ג� על סגולותיה של החברות

  ).א"ע, תענית ז!" (ומחבריי יותר מרבותיי, מרבותיי

 

 קנה ל� חבר

 

נתפרש יפה בדברי , תוכנו של קניי� חברות זו? אותה" קוני�"וכיצד " חברות"בר� מהי ה

 ): פרק ח( באבות דרבי נת�, הברייתא
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וישתה , שיאכל עמו, מלמד שיקנה אד� חבר לעצמו? וקנה ל� חבר כיצד

, ויגלה לו כל סתריו, וייש� עמו, עמו] ילמד[=וישנה , ויקרא עמו, עמו

 . רי תורה וסתרי דר� אר@סת

 

 : שעשויה היא להציל את האחד משגגת תלמוד, מבואר יתרונה של חברות זו, בהמש�

 

או , וטעה אחד מה� הלכה או ראש הפרק, שני� שיושבי� ועוסקי� בתורה

ועל אסור מותר ועל מותר , שיאמר על טמא טהור או על טהור טמא

 . חבירו מחזירו, אסור

 

שנאמר ? זירו וקורא עמו יש לה� שכר טוב בעמל�ומני� שכשחבירו מח

 ). ט, קהלת ד(טובי� השני� מ� האחד אשר יש לה� שכר טוב בעמל� 

 

, "עשה ל� רב וקנה ל� רב", � על חילו� הלשו� במשנת אבות"עומד הרמב, בפירושו למשנה זו

מ@ מכיוו� שהחברות דורשת השקעת מא, בחבר" קנייה"ומסביר שלא לחינ� נאמרה לשו� 

 :בדומה לנכס שאד� קונה, ומשאבי�

 

', ל� חברעשה ': ולא אמר, קנייה הוציאו בלשו� &  וקנה ל� חברואמרו

 . וכיוצא בזה',  לחברי�התחבר': או

 

כדי שייתקנו בו כל , והכוונה שראוי לאד� שיקנה לעצמו חבר על כל פני�

 .!]או חברות או מוות" [=אי חברא אי מיתותא: "כמו שאמרו, עניניו

 

ואפילו ימשכהו לחברות תחילה עד ,  צרי� להשתדל בו&וא� לא מצאו 

כמו שיאמרו , עד שיחזק חברותו, ולא יסור מלכת אחר רצונו, שיהיה חבר

אלא התחבר לפי , אל תתחבר לפי מידותי�, כאשר תתחבר: אנשי המוסר

 . מידות חבר�

 

 כל אחד תהיה כוונת, וכאשר יסמו� כל אחד משני החברי� על זה הציווי

 . ותהיה כוונת שניה� דבר אחד בלא ספק, מה� להשלי� רצו� חברו

 

 ". אחר שהוא אתה&החבר : "ומה טוב מאמר אריסטו

 

 :� את שלושת סוגי החברי�"מפרט הרמב, בהמש� דבריו

 

 . וחבר מעלה, וחבר נחת, חבר תועלת:  שלושה מיני�&והחברי� 
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, בעסק מסחרי[=תפי� הרי הוא כחברות שני השו, אמנ� חבר התועלת

 . וחברות המל� וחייליו, )הא ותו לא, וזוהי שותפות של אינטרסי�

 

 . וחבר בטחו�, חבר הנאה: הרי הוא שני מיני�, ואמנ� חבר הנחת

 

 . הרי הוא כחברות הזכרי� לנקבות וכיוצא בה, אמנ� חבר ההנאה

 

לא , הרי הוא שיהיה לאד� חבר שתבטח נפשו בו, ואמנ� חבר הבטחו�

הנאה מה� , ויגלה לו כל ענייניו, ישמר ממנו לא במעשה ולא בדיבור

לא אצלו ולא אצל , מבלי חשש ממנו שישיגהו בכל זה חסרו�, והמגונה

 תמצא רוב נחת &כי א� יגיע לנפש בטחו� באיש עד לזה השיעור . זולתו

 . בשיחתו ובחברותו

 

ללא שיקול תועלתני , ש� חברותחברות ל, "חבר המעלה"היא , המדרגה המעולה ביותר בחברות

 : או שיקול זר אחר

 

: והיא, הוא שתהיה תאוות שניה� וכוונת� למטרה אחת, ואוהב המעלה

וזה . וירצה כל אחד להעזר בחברו בהגיע הטוב ההוא לשניה� יחד, הטוב

 . והוא כחברות הרב לתלמיד והתלמיד לרב, הוא החבר אשר ציוה לקנותו

  

מפרט בפירושו למשנת אבות פ� אחר במהותה של , רבנו יונה מגירונדי, �חכ� אחר ב� ימי הביניי

 : חברות

 

 . לשלשה דברי� צרי� אד� אל החבר הטוב

 

הרבה למדתי מרבותי ומחברי יותר 'לדברי תורה כמו שאמר , האחד

 . 'מרבותי

 

ופעמי� שג� הוא עושה , והשני למצוות שא� כשאי� חבירו חסיד ממנו

הנה בדבר עושה העבירה אבל אי� חפצו ורצונו אשר לא כדת כשהוא נ

. וכמו שאמרו ואי� אד� חוטא ולא לו. שחברו יעשנה כי אי� לו הנאה בזה

 . כל אחד על פי חברו. נמצאו שניה� חוזרי� בתשובה

 

והשלישי לעני� העצה שיקחנו להיות לו מעיר לעזור בכל ענינו ולקחת 

מו בברית ולא יגלנו ממנו עצה טובה ולהיות ב� סודו אחר היותו ע

כי צורת , וא� לא לנראי� אליו כאוהבי�, לאחרי� לבל יפרו מחשבתיו

 .האהבה ניכרת על פניה�
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הפר מחשבות באי� סוד וברוב ) "כב, משלי טו(ה "ועל זה אמר שלמה ע

 ". יועצי� תקו�

 

ייקחנו ,ומה שאמר וקנה ל� חבר בלשו� נקיה שא� לא ימצאנו בחנ�

או שיקנהו בפיוס דברי� ,  כדי להשיג אל חבר טובבכספו ויבזבז נכסיו

ובלשו� רכה ולא יקפיד בדבריו ויסבול אמרי פיהו א� כשיאמר דבר כנגדו 

שבלא כ� לא יישאר באהבה שהדעות חלוקי� ה� , אל ישיבהו מענה

ופעמי� יבקש דבר אוהבו כנפשו יאמר ראי זה לא אכשר וא� לא יעשה כ� 

 .חבילהויעבירהו על כל פני� תיפרד ה

 

מכסה פשע מבקש אהבה ושנה ) "ט, משלי יז(ה "וזהו שאמר שלמה ע

המכסה כשיפשע חברו מבקש אהבה כי : רוצה לומר, "בדבר מפריד אלו�

א� חברו אומר , ושנה בדבר, על ידי זה תתקיי� אהבת� שיסבול פשעיו

" מפריד אלו�", כנגדו וחוזר אותו ואומר ראו מה אמר פלוני מה דיבר עלי

 . אוהבו: רוצה לומר,  כל פני� מפריד אלופו ממנו על&

 

אלא חובה המחייבת את האד� , החברות אינה אפוא רק זכות, בעיניה� של חכמי� הראשוני�

את , חס וחלילה, ולא שתולי�, ולדאוג לכ� שתוצאותיה יהיו חיוביות בלבד, להשקיע בחברות

 .השותפי� לה לחברות לדבר עבירה

 

ארחות "עמד בעל ספר המוסר , למשל, כ�. ת פיתחו ושכללו רעיו� זהבספרות המוסר היהודי

 :    חסרונותיה של חברות רעה–וכנגדו , על מעלותיו של החבר הטוב, בשער האהבה, "צדיקי�

 

כדי שלא ילמד , וצרי� מאד להיזהר מחיבור בני אד� שאינ� מהוגני�

 . ולהתרחק ממושב לצי�, ממעשיה�

 

התחבר ע� , ה בלבב� להתחבר ע� בני אד�כי יעל: ואמר החכ� לבנו

, משלי ט(ונאמר , "הול� את חכמי� יחכ�): "כ, משלי יג(כדכתיב , חכ�

, שא� תחכ� יפאר� ולא יחלוק על חכמת�, "ת� לחכ� ויחכ� עוד): "ט

 &יהדרוהו ,  יכבד�&א� יכבדוהו . ואז תדע שתוכל לסמו� על חכמת�

 &א� תכעוס ,  יצדיק�&תאמר ומה ש,  יעזר�&א� תצטר� לעזרתו , יהדר�

 . ותלמד ממעשיו הטובי�. יסבל�

 

, אשר יביאו� לעבודת הבורא, והתחבר ע� כל אד� שתלמד ממנו דברי�

וא� יודה ל� ,  הכעיסהו&כשתרצה לחבר ע� אד� : ואמרו חכמי�. יתבר�

אלא תבחר לחבר .  עזוב אותו&וא� לאו ,  התחבר לו&האמת בשעת כעסו 

 . אי� טוב בחכמתו, ומי שאינו מכיר את עצמו, ומי שיכיר ער� עצמ
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, והמלמד� לעשות הטוב, קנה ל� חבר המוכיח אות� בעשות� שלא כהוג�

אבל חבר המחני� .  וזהו חבר� הנאמ�&והעוזר אות� בנפשו ובממונו 

 הסתלק &והמנח� אות� על מעשי� הרעי� , והמיישר ל� טעות� ושגגת�

 &יזיק� היזק גדול עבור הנאה מועטת וכ� חבר שיקח ממ� צרכו ו. מעליו

 . מהר וסור מעליו

 

לא תאמרו ): "ישעיה ח יב(שנאמר , ואל תתחבר למסכימי� על העוולה

ואסור להתחבר ע� רשע בעסקי ". קשר לכל אשר יאמר הע� הזה קשר

את ' בהתחבר� ע� אחזיהו פר@ ה): "דברי הימי� ב כ לז(שנאמר , העול�

 ". מעשי�

 

אל ): "משלי ג לא(שנאמר , וה אסור להתחבר לרשעואפילו לדבר מצ

אבות דרבי נת� (ואמרו חכמי� , "תקנא באיש חמס ואל תבחר בכל דרכיו

ורבו דרכי מות ".  ואפילו לדבר מצוה&אל תתחבר לרשע ): "פרק ט

 . הנמצאי� בחברת הרשעי�

 

 ושימת לב כלפי דאגה. השקעה, אחריות": קניי�"היא דורשת . החברות אינה יכולה לבוא מעצמה

 . היא תובעת יחס מתמש�, היא דורשת זמ�. חברות אמת אינה נוצרת ב� רגע. אד� אחר

 

באה לביטוי במשנה מפורסמת נוספת , המעלה על נס את ער� החברות והֵרעות, ל"גישה זו של חז

? איזוהי דר� ישרה שידבק בה האד�: "המדברת בשבח הדר� הראויה לאד�, )ט, ב(בפרקי אבות 

 ".חבר טוב: בי יהושע אומרר

 

 משמעותה של חברות בעול� המודרני

 

העול� . מקבל משמעות מיוחדת בימינו, המקו� החשוב שמייחסת תורת ישראל לער� החברות

 . אובד� הסולידריות בי� פרטיו השוני� הוא מסממניו המובהקי�. המודרני מתאפיי� בזרות וניכור

 

ומעמידה , דוגלת לרוב בקפיטליז�, ס את ער� האד�מעלה על נ, החברה הליברלית המערבית

הדגשה זו מביאה לכ� שעל חשבו� העצמתו של . במרכז את חירותו של הפרט והאוטונומיה שלו

ולא , צופה תועלת, והחברות הופכת להיות דבר תכליתי, היחיד הול� ומידרדר ערכה  של החברה

 . ער� עצמאי

 

ֶחְבָרה שאינה מסוגלת ". ָחֵבר"מתקשר לשורש " ֶחְבָרה"ח המונ, בלשו� העברית, ודומה שלא לחינ�

לא תוכל , " זאב–אד� לאד� "חברה שבה . לא תיכו�, לקיי� יחסי אחווה ורעות בי� יחידיה

 . וסופה שתתפורר, להחזיק מעמד לאור� ימי� ושני�
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א רק חברה  שהסולידריות הי. מסוגלת להתפתח ולצמוח, " אד�–אד� לאד� "רק חברה שבה 

 . תארי� ימי�, ממרכיביה הבסיסיי�

 

חבר טוב אינו מסכי� לכל , לא אחת: להפ�. חברות טובה אי� פירושה הסכמה: למע� הסר ספק

זהו שיח . תוכל להגיע אל האמת, דווקא באמצעות השיח והשיג שבינ� לבי� חבר�. אשר תאמר

 . א שיח למטרות זרותשיח לש� לשמי� ול. פנימי, שיח אמיתי. שיוצא מ� הלב ונכנס אל הלב

אלא ביכולת להאזי� ולהקשיב לדעתו , ביכולת לא רק לדבר. חברות אמיתית מאופיינת בסובלנות

 . 'אחר'של ה

 

 .לתיקונו של עול�, חברות של אמת היא ערובה לקיומה של חברה

 

 אפילוג

 

 . את טליהמקרוב ר יהכזכיתי ללא , לצערי

 

שאות� , רמי וגיסתה רנית'אחיה גה� מפי , ילי� ומוריס מר,הוריה היקרי� ה� מפי –מפי השמועה 

אפיינה את שומופלאה על אותה תכונה מיוחדת  למדתי –מקרוב שני� רבות מכיר מוקיר ואני 

 . חברות לש� שמי�. תר4חֵב: טליה

 

תה י הי,אליו הגיעהשבכל מקו� . ילדה חברותיתמה� למדתי כי כבר משחר נעוריה הייתה טליה 

 .  עוד ועוד לבבות&בדיבורה הר� , מזגה הקלילב, חיוכה העדי�ב –טליה כובשת 

 

משל היו אלה פרפרי לילה הנמשכי� אל האור , צירפה אליה עוד ועוד חברי�, בזה אחר זה

מאמצת אות� אל חו� , אט אט, שטרחה ללקט בתשומת לב, או פרחי� בשדה, שִהְקִריָנה מתוכה

 . לבה

 

כ� .  הותיקי�החברילמחויבותה הקפידה טליה לַשֵמר את , בד בבד ע� החברי� החדשי� שרכשה

, בני רקע שונה, היו אלה חברי� בני גילאי� שוני�. והתרחב מרגע לרגעה הל� מאגר החברי� של

שמחת . שהחוט המקשר שלו הייתה דמותה של טליה, רבגוני, פסיפס עשיר.  והסוגי�ל המיני�מכ

 . � מה�החיי� שלה הייתה לחלק משגרת יומ� של רבי

 

באות� שעות עמדה . א� לא פחות בעת צרה, של טליה לחבריה ניכרה בעת שמחהמחויבותה 

נוסעת , לא פע� מצאה את עצמה ערה בשעה שלא מ� היו� ולא מ� הלילה. למבח� אמיתי ויכלה לו

מכינה הפתעה , להבדיל, או, ברכבה בשלוש לפנות בוקר בדרכה לסייע לחבר שנקלע למצוקה

 . לחברה טובה

 

, חבריה של טליה, את�להכיר עד כמה זכית� למדתי  ,בחוברת זובאו מהסיפורי� שחלק� 

 . אכפתית, רגישה, בַחֵבָרה טובה
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 . החברי� הקרובי�, טליה תחסר לכ�. בני המשפחה, טליה תחסר לכ�

 

 . ג� למי שלא הכיר אותה. לכולנו, א� טליה תחסר ג� לנו

 

נשמעת , סולידריות,בימי� שבה� , רק שיר ַע� נשכח, רבי�במקרי� , נותרת" הרעות"בדור שבו 

 . חסרי� אנו דמויות כמו טליה, רק כשמה של תנועה פוליטית מפולי� הרחוקה

 

, הלבבית והכובשת, הישירה, בדרכה הפשוטה, חסרי� אנו אותה רעות אמיתית שהקרינה טליה

 .בכל עת ובכל שעה, בכל יו�

 

 .הסולידריות, האכפתיות, להגביר את תחושת האחריות, יהמי יית� ונדע ללכת בדרכה של טל

 

האכפתיות , ונשכיל לַשֵמר את החברות והרעות, מסוד קסמה של טליה, ולו משהו, מי יית� שנדע

 . כמטרה ותכלית, כאתגר, והסולידריות כער�

 

סכת התופס מקו� מרכזי במ, זהו ער� יהודי, א� לא פחות מכ�. זהו ער� אנושי. זהו ער� טבעי

 .  ערכיה של תורת ישראל ובעולמה של יהדות


