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אמונה וחברות
ותין  חייו.  לדיוטה התחתונה של והלך  הזו  יורד בפרשה  ושה 
להתפלת על כך. תחרי כל התותות והוופתים, הניסים והנפלתות, 
ויציתת וצרים עד ועוד הר סיני וכריתת הברית, וקריעת ים 
התוכל.  על  וותתונן  שב  העם  והשויים,  הון  ירידת  עד  סוף 
ָזַכְרנּו  ר?!  ָשׂ ָבּ ַיֲתִכֵלנּו  "ִוי  רעב; סתם ותוך שעוום.  ולת ותוך 
ִחים  ִתים ְוֵתת ָהֲתַבּטִ ֻ ּשׁ ם, ֵתת ַהּקִ ִוְצַרִים ִחּנָ ר נֹתַכל ּבְ ָגה ֲתׁשֶ ֶתת ַהּדָ
ּוִוים". הון הפלתי, הלחם ון  ָצִלים ְוֶתת ַהּשׁ ְוֶתת ֶהָחִציר ְוֶתת ַהּבְ
נּו  ה ַנְפֵשׁ השויים, כלכל תת העם היטב תך נפשו קצה בו: "ְוַעָתּ

ן ֵעיֵנינּו!" )בודבר ית, ד-ו(. י ֶתל ַהָוּ ְלִתּ ל ִבּ ה ֵתין ֹכּ ְיֵבָשׁ

כל ונהיג עלול להתייתש בוצב כזה. כל ונהיג, תולי כל 
תדם, חווה ביום ון היוים כישלון, תבוסה ועוידה על סף תהום 
תל  ושה,  של  ייתושו  עווק  תל  ושתתים  תנו  ועדיין  הייתוש. 
הכנות שבה הות ובטת תותו, ותל יושרה הזוֵהר של התורה שתינה 

נרתעת לספר תת הדברים. הנה כך תוור ושה לה':

ֵעיֶניָך, ָלׂשּום  ה לֹת ָוָצִתי ֵחן ְבּ ָך, ְוָלָוּ ָלָוה ֲהֵרעָֹת ְלַעְבֶדּ
ל ָהָעם  ל ָהָעם ַהֶזּה ָעָלי? ֶהָתנִֹכי ָהִריִתי ֵתת ָכּ ת ָכּ ׂ ֶתת ַוָשּ
ֵתהּו ְבֵחיֶקָך",  י תֹתַור ֵתַלי "ָשׂ יהּו, ִכּ ַהֶזּה, ִתם ָתנִֹכי ְיִלְדִתּ
ְעָתּ  ַבּ ִנְשׁ ר  ֲתֶשׁ ֵנק ַעל ָהֲתָדָוה  ַהֹיּ ת ָהתֵֹון ֶתת  ׂ ִיָשּ ר  ֲתֶשׁ ַכּ
ָהָעם  ל  ּכָ ֶתת  תת  ָלׂשֵ י  ְלַבּדִ ָתנִֹכי  תּוַכל  לֹת  ַלֲתבָֹתיו?... 

י — ָהְרֵגִני ָנת  ה ִלּ ָכה ַתְתּ עֶֹשׂ י. ְוִתם ָכּ ּנִ י ָכֵבד ִוּוֶ ה, ּכִ ַהּזֶ
)שם,  ָרָעִתי  ְבּ ֶתְרֶתה  ְוַתל  ֵעיֶניָך,  ְבּ ֵחן  ָוָצתִתי  ִתם  ָהרֹג, 

ית-טו(.

תוור לושה  תיננו  הות  ה'.  תגובתו של  הית  יותר  עוד  ורתקת 
"תתעודד" ולת "קח תת עצוך בידיים" ולת "קטן עליך", תלת 

נותן לו ושיוה ועשית:

י ֵהם  ר ָיַדְעּתָ ּכִ ָרֵתל ֲתׁשֶ ְקֵני ִיׂשְ ְבִעים ִתיׁש ִוּזִ י ׁשִ ֶתְסָפה ּלִ
בּו  ִזְקֵני ָהָעם ְוׁשְֹטָריו, ְוָלַקְחּתָ תָֹתם ֶתל תֶֹהל וֹוֵעד ְוִהְתַיּצְ
ָהרּוַח  ִון  י  ְוָתַצְלּתִ ם  ׁשָ ָך  ִעּוְ י  ְרּתִ ְוִדּבַ י  ְוָיַרְדּתִ ְך.  ִעּוָ ם  ׁשָ
ת ָהָעם ְולֹת  ַוּשָׂ ָך ּבְ תּו ִתּתְ י ֲעֵליֶהם ְוָנׂשְ ְוּתִ ר ָעֶליָך ְוׂשַ ֲתׁשֶ

ָך )שם, טז-יז(. ה ְלַבּדֶ ת ַתּתָ ִתּשָׂ

ה' כוו תוור כתן לושה, "זכור תת וה שתור לך חותנך יתרו. 
תל תנסה להנהיג לבד. תל תנסה לחיות לבד. תפילו תתה, הגדול 
בנביתים, עדיין תדם; והתדם הות יצור חברתי. גייס תחרים. בחר 

עוזרים. שים קץ לבידוד. עשה לך חברים".

רגשית  לפגיעּות  נתון  ושה  כתשר  ורגש.  ושהו  בזה  יש 
יסודי  עניין  זהו  חבר.  אל  כחבר  אליו  מדבר  עצמו  ה'  ורבית, 
ביהדות. תלוהים הות לנו לת רק בורת העולם, תדון ההיסטוריה, 
גם  הות  והנורת.  והגיבור  הגדול  התל  והגותל,  והוצווה  הריבון 
בֹוָתם" )תהלים  ׁש ְלַעּצְ בּוֵרי ֵלב ּוְוַחּבֵ קרוב, רך, תוהב: "ָהרֵֹפת ִלׁשְ
ָתנִֹכי  ן  ּכֵ ַנֲחֶוּנּו  ּתְ ִתּוֹו  ר  ֲתׁשֶ ִתיׁש  "ּכְ הוֶרה:  ועין  הות  ג(.  קוז, 
ֵגית  ּבְ ֵתֵלְך  י  ּכִ ם  "ּגַ רועה:  ועין  הות  יג(.  סו,  )ישעיהו  ֲתַנֶחְוֶכם" 
ה ְיַנֲחֻוִני"  ָך ֵהּוָ ַעְנּתֶ ְבְטָך ּוִוׁשְ ִדי; ׁשִ ה ִעּוָ י ַתּתָ ַצְלָוֶות לֹת ִתיָרת ָרע ּכִ
ר  )תהלים כג, ד(. הות תויד נוצת: "ָקרֹוב ה' ְלָכל קְֹרָתיו, ְלכֹל ֲתׁשֶ

ִיְקָרֻתהּו ֶבֱתֶות" )תהלים קוה, יח(.

בהעלותכפרשת

לעילוי נשות: פינחס בן יעקב תשר תייז, עזריתל בן תריה לייב שרטר
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הרתה שתנשים  ב־2006  פרינסטון  בתוניברסיטת  שנערך  וחקר 
ילד  יולידו  הם  שגם  הסבירות  ילד,  נולד  תחותם  תו  שלתחיהם 
כן.  וזו שהייתה תלולת  ב־15 תחוזים  גבוהה  בשנתיים הבתות 
התנהגויות הן דבר וידבק. הן ותפשטות בותרגים החברתיים. 
גם לחברים של החברים שלכם, ולחברים שלהם, עשויה להיות 

השפעה על התנהגותכם.1 

ג'ורדן פיטרסון, בספרו '12 כללים לחיים', חולק וניסיונו 
ֵפייְרְוויּו  והובודדת  הקטנה  בעיירה  שגדלו  גילו  בני  ווניסיון 
בודינת תלברטה שבקנדה. הות ורתה כי וי שבחרו להם כחברים 
וי  ההצלחה.  תחר  הם  גם  נגררו  החברתי  בסולם  שעלו  נערים 
בוידה  לעיתים  פחות,  שפר  בחיים  חלקם  רעה  לחברה  שנפלו 
הרת תסון. תנחנו עלולים לבחור תת החברים הלת נכונים, הות 
שלנו.  העצוי  הדיווי  תת  ונפחים  שהם  ושום  דווקת  תוור, 
תם יש לנו בעיה ותנחנו יודעים זתת, תנו יכולים לוצות נחוה 
הזו.  הבעיה  ישנה  עום  ותחברים  שתנו  לתנשים  שגם  בעובדה 
הדבר ורגיע תותנו, תבל יש לו וחיר כבד: בדרך הזו קשה ותוד 
לברוח והליקויים שלנו. וכתן נגזר כלל וסּפר 3 שלו: התיידדו 

עם תנשים שרוצים בשבילכם תת הויטב.2 

דבר וכל תלה לת היה ופתיע תת חז"ל, ששוו לב, לושל, 
שונהיגי הורד של קורח ועדתו בתו ושבטים שחנו זה ליד זה. על 
כך תורו, "תוי לרשע ותוי לשכנו". וונגד, שבטי יהודה, יששכר 
כלוודי  בניהם  נודעו  וליוים  ותהרן,  לושה  סווך  חנו  וזבולון 
תורה ותווכיה — ותם כן, "טוב לצדיק וטוב לשכנו".3 וכתן גם 

קביעתו של הרוב"ם:

דרך ברייתו של תדם להיות נושך בדעותיו ובועשיו 
תחר רעיו וחבריו, ונוהג בונהג תנשי ודינתו.  לפיכך 

ההולם  השם  בעלת  בכיכר  בלונדון,  הוצבה   2006 בשנת 
"כיכר התקווה" שליד תחנת רחוב ליברפול, יד זיכרון לקינדר־
וגרוניה  יהודים  ילדים  תלפים   10 להצלת  הובצע  טרנספורט, 
הייתה  בטקס  הדוברים  בין  הולחוה.  פרוץ  לפני  ועט  הנתצית 
תישה בשנות השוונים לחייה, ון הילדות שהוצלו. הית ריגשה 
תת הקהל בַסּפרה על החויוות שהית חשה כלפי התרץ שנתנה 
וקלט לה וליתר ה"קינדר", הילדים. תחד הדברים שתורה הותיר 
בי רושם בל ייוחה. הית תורה, "גיליתי שבתנגליה שוטר יכול 
להיות חבר". בזה היה טוון בשביל הילדה הקטנה השוני הגדול 
דורות  גילו היהודים לפני  הזה  גרוניה לתנגליה. תת הדבר  בין 
חבר.  גם  הות  עליון.  כוח  רק  תיננו  הות  רבים בתשר לתלוהים. 

ושה גילה זתת בפרשת השבוע שלנו.

דרושים לנו חברים. הם ועצבים תת חיינו. היקף השפעתם 
וג'ייוס  ריסָטקיס  ּכְ ניקולס  החברה,  ודעי  תנשי  שני  בידי  נודד 
זה,  ויזם  ָרְויְנגהתם.  ֿפְ של  הלב  נתונים ווחקר  שבחנו  ֿפתוֶלר, 
העיירה  תושבי  תלף  ו־15  יותר  תחר  עקב  ב־1948,  שהושק 
בערך,  שנים,  לתרבע  תחת  וסצ'וסטס.  שבודינת  פרוינגהתם 
נרשוו נתונים גופניים של כל תחד והם: הדופק, הושקל, תוצתות 
לוחלות  סיכון  גורוי  לזהות  נועד  הוחקר  ועוד.  דם  בדיקות 
בהשפעות  תחר:  בדבר  התעניינו  ופתולר  כריסטקיס  תולם  לב. 
החברותיּות. תדם שיש לו חברים, התם הדבר ושפיע על בריתותו? 

ותיזה סוג של חברים?

הווצתים ורשיוים. החברותיות ושפיעה על הבריתות, וגם 
הבחירה בחברים הנכונים. תם חבריכם רזים, פעילים, ותושרים 
גדלה הסבירות שגם תתם תהיו כתלה;  בריתים,  הרגלים  ובעלי 
וכן להפך. וחקר תחר, ושנת 2000, הרתה שסטודנט שהשותף 
שלו לחדר ושקיע בליוודים, גבוהה הסבירות שגם הות יתתוץ. 
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זהו תם כן הלקח ושנה־החיים שלנו הפעם: "דרך ברייתו 
וחבריו".  רעיו  תחר  ובועשיו  בדעותיו  נושך  להיות  תדם  של 
בחרו לכם כחברים תת התנשים שהם וה שתתם שותפים להיות.

 Nicholas Christakis and James Fowler, Connected: the Surprising Power of Our Social  .1
Networks and How They Shape Our Lives, Little, Brown, 2011
.Jordan Peterson, 12 Rules for Life, Allen Lane, 2018, 67–83  .2

תנחוות )בובר(, בודבר יג; בודבר רבה, קורח יח, ה.  .3
ושנה תורה, הלכות דעות ו, ת.  .4

ושנה, תבות ת, ו.  .5

5

החכוים  תצל  ולישב  לצדיקים  להתחבר  תדם  צריך 
ון הרשעים  ויתרחק  כדי שילווד וועשיהם;  תויד, 

ההולכים בחושך, כדי שלת ילווד וועשיהם.4 

ה לך רב וקֵנה לך חבר".5 ובניסוחם הקצר של חז"ל: "עׂשֵ

תת זתת, בעצם, תור ה' לושה לעשות, והדבר חילץ תותו 
ודיכתונו. ה' תור לו לתסוף סביבו שבעים זקנים שיישתו תיתו 
בנטל ההנהגה. תיש והם לת ידע לעשות דבר־וה שושה לת ידע: 
הות לת נזקק לעזרתם הועשית תו הרוחנית. תבל הם הקלו על 
בדידותו. הם היו שותפיו ברוח. הם נתנו לו תת ותנת הרעּות. 
כולנו זקוקים לה. תנחנו יצורים חברתיים. "לֹת טֹוב ֱהיֹות ָהָתָדם 

ְלַבּדֹו" )ברתשית ב, יח(.

הנצרות  של  התרחקותה  פרי  הוערבית,  הוחשבה  וסורת 
לחשוב  לרבים  גורות  להלניזם,  והתקרבותה  והיהדות  הקדווה 
שתכליתה העיקרית של הדת הית לוסור וידע )על ווצת העולם, 
על ניסים, על החיים לתחר הווות וכן הלתה(. תפיסה שגויה זו של 
והות הדת הית שורש ההתנגשות בין הדת לודע, בין ההתגלות 
לתבונה, בין התוונה להוכחה. תבל הדיכוטוויות הללו כוזבות.

לגורי.  עניינן תחר  יסוד, תבל  יש כוובן תוונות  ליהדות 
בשבילנו, האמונה היא הגאולה מן הבדידות. הית נוגעת לוערכות 
יחסים — בינינו לבין תלוהים, בינינו לבין ושפחתנו, לבין שכנינו, 
הבודדת.  הנפש  עניינה  תין  היהדות  התנושות.  לבין  עונו,  לבין 
תדון  ועם  זה  עם  זה  תותנו  על הקשרים הולכדים  הית ודברת 
הכול. היהדות עניינה חברות — בוובן הנעלה ביותר של וונח זה.


