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  )3201/נובמבר/2 , ד"תשע חשוו� 'טכ ,ד"נת תשעש 6 גליו�( "תולדות"גליו� 

  ה"ב

  ֵרע!תל הרשת החברתית מה בי� �  "תולדות"לפרשת  "נקודה טובה"

 ).ליי	�או	(מודרניי� ומקווני� מחוברי� ומקושרי� זה לזה באמצעי תקשורת  נוכול, בעיד	 המודרני
ציוצי , "�כול"יכר העיר ואת שיחות הנפש וכולנו שולחי� לרתיות החליפו את ההתקהלות בכהרשתות החב

  .ועוד...) אהבתי( LIKEאישורי , הצעות חברות, שיתופי מידע, קישורי פייסבוק, הודעות ווטסאפ, טוויטר

, או שמא ההיפ", ת לטובה ועמוקה יותרע�ת והרֵ הא� העזרי� הטכנולוגיי� הללו הופכי� את החבר�
  !?ורדודה שטוחה, לרחבה

 במרשתת" לייק"כל מי שעשית לו פע� . שבעיד	 המודרני המילי� איבדו מעט את עומק משמעות	, מתברר
הרבה לפני העיד	 של נפתלי " (אחי"פחה ולכינוי 'זוכה לצ, וכל זר למחצה, "חבר"הופ" פתאו� ל, )ברשת(

  ...).בנט

ני כ	 הוא שולח אותו להכי	 לו א" לפ. לבר" את בנו עשיואבינו רוצה יצחק  ,"תולדות"פרשת  �בפרשתנו 
  . סעודת בשר ציד טרי ודש	

  !?"על קיבה ריקה"אינו יכול או לא רוצה לבר" את בנו אבינו מדוע יצחק  .והדבר אומר דרשני

  ? הוא יהיה הגור� לברכה, הא� הסטייק העסיסי שעשיו יגיש לאביו

  !?כדי לבר" את בנו, שכזה" שוחד"זקוק לאבינו הא� יצחק 

  !לא ולא

 .של קרבה לבנוג' למצב לאווירה של שמחה וצרי" להגיע אבינו כדי לבר" את עשיו יצחק ש, התשובה היא
 ויבר", ההנאה בעת בנפשו קשורה נפשו שתהיה ממנו ליהנות רצה אבל" .והקרבה תיווצר על ידי הסעודה

ת יי	 וכנראה ישתי( גימהגדולה ל: כדברי רבי יוחנ	, )לד, כה, בראשית, 	"רמב(" של� ורצו	 מלא בחפ& אותו
   ).ב פרק שמות ]בובר[ אגדה מדרש( שמקרבת רחוקי�, )ג� הסעודה שסביבה

הוא רצה , ְ,ָרָכהכדי להגיע למצב נפשי עמוק של  ,אול�. אי	 ספק שיצחק אבינו היה קרוב לעשיו בנו
  .וסעודה זו היתה הכלי לכ" להתקרב אליו עוד יותר

  

  :ותובנות ה לקחי'אותנו כמ מלמדמעשה זה של יצחק 

  ).שכלית וריגשית(כל מעשה חשוב ומהותי דורש הכנה  •

  .גדולי� יותר, כוחו ועוצמתו, מעשה הבא מתו" קרבה •

  . היא מצב שאפשר וצרי" ליצור אותו, קרבה אישית •

  ...תמיד אפשר להתקרב עוד .זו למעלה מזו, בקרבה יש רמות שונות •

נוכל להבי	 , דרגותיה ההכנות איליה ואופ	 יצירתה, רוחניתעל קרבה , ידי� בתובנות אלהיכשאנו מצו, כעת
כחבר קרוב ואמיתי שאכ	 יעזור לנו בעת , וירטואלי" חבר"הוא אכ	 אח ולא הרי " אחי"שלא כל , ולהפני�

  .הצור"
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דנה בנושא בו אחת ההמלצות . ל תובנות והמלצות רבות לחיי� רוחניי� ראויי�"במסכת אבות כינסו חז
  ". אחר"ת קרבה ע� הביציר � עסקנו 

מעיד על מאמ& ארו" , קניי	השימוש בלשו	 של כאשר ). א, א..." (חבר ל* וקנה ...אומר פרחיה ב	 יהושע"
  .טובה יצירת ומיסוד מערכת יחסי�חיפוש אחר אד� ראוי לחברות והשקעה בטווח של 

  

  ?מי מתאי' להיות חבר

 נוסחא ,נת	 דרבי אבות( "עליו הוגנת שדעתו כל: "צרי" שהמועמד לחברות יהיה אד� ראוי והגו	, ראשית
  ).יח פרק ,ב

  

   ?חבר" קוני'"וכיצד 

מדברי� זה ( לזה זה ומשיחי� כאחד שניה� ושותי� אוכלי�"...? הִקְרָבהואופ	 יצירת " י	יקנ"ומהי דר" ה
  ).ש�(, )ומגלי� זה לזה את סודותיה�( "עליה� נסתריו את] לו[ ומגלה) ע� זה

  

  !?מדוע ולמה � חבר . מי בכלל צרי* חבר: ושאלת השאלות

 � חבר של תועלתיש ). א פרק, אבות, המשנה פירוש(� "אומר הרמב, בחברות יש סוגי� שוני� וגווני� רבי�
חבר של ויש ג�  .נהני� יחדשאיתו  �  חבר של הנאהיש . שכל אחד מפיק ממנה תועלת, מעי	 שותפות הדדית

חבר שכי. לשוחח איתו . בידיעה שהוא שומר את סודותי" לבטח ,שאיתו מתייעצי�, חבר קרוב � ביטחו�
  .ולהיות בחברתו

לעשות "וברצו	 , ג� שותפות בתפיסת העול� ובדר", יחפש מעל כל אלה, "בעל ָמֲעָלה"ומי שמחפש חבר 
שאד' שאי� לו חבר כדברי חכמי המוסר שאמרו  ,"המשלי' של*"וכ" הופ" החבר להיות בעצ� ". טוב

  ). ש�, בית הבחירה למאירי( ללא יד ימי�, שמאל הרי הוא כיד

  ?מסייע לי, )היד השניה(כיצד החבר  �ומה� תפקידיו של החבר 

, הבודד �וכוח� של השניי� גדול בדר" כלל מכוחו של היחיד " טובי� השניי� מ	 האחד"מאחר ו •
מחזור (עדיו לסיוע ביישו� מטרותיו וי, יזכה האד� מחברו, הרי שבעזרת האחווה והחברות הזאת

  ).סימ	 תכה, ויטרי

ויסייע לנו , ישמש לנו 2ְַמְר0ה, הוא ג� האיש ממנו אנו מצפי� שיעיר לנו על דרכינו, החבר הקרוב •
  ).ש�, רבינו יונה(בתיקו	 מעשינו 

הינו , ללמד" שהחבר). א, תענית כג" ()מוות( או מיתותא, )שות./חבר( או חברותא: "ל ואמרו"הגדילו חז
  "...מת"הוא משול כ, וללא חבר קרוב. חייו הרוחניי� והאיכותיי� של האד� חלק ממארג

  

   :טובה ליצירת חברות ומערכת יחסי', כמה עצות של חכמי ישראל לדורותיה', להל�

 אל, תתחבר כאשר", אלא. לא רק לצרכי" ולתפיסת עולמ"את מערכת היחסי� יש להתאי�  . א
 פרק אבות מסכת �"לרמב המשנה פירוש( "חבר* דותמי לפי התחבר אלא, מידותי" לפי תתחבר

  ).א
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על , בחברות טובה". חברו רצו	 להשלי�"מהחברי� היא  אחד כל כוונתחברות טובה היא כאשר .  ב
  ).ש�(את חברו , אלא ג� ובעיקר, האד�  לראות לא רק עצמו

תהלי" של יצירת חברות כדי ללמד אותנו שב, תר�חבֵ בנוגע ל 'קני�'ל בלשו	 "לא בכדי השתמשו חז.  ג
  ). ש�, ברטנורא(וזמ	 כס.  �משאבי� צרי" ג� להשקיע , טובה

על נכו	 , ...)משמעותה מחובר, המילה חבר, אכ	( יצירת חיבור בי� חברי'על כא	 אי	 ספק שכל מה שנאמר 
כדברי , אשתוע'  � החברה הגדולה מכול� של האד' החיבור וחיי הזוגיות ע' לגבי  ,אחת כמה וכמה

  ).יד, מלאכי ב( "4ְִריֶת*ָ  ְוֵא2ֶת ֲחֶבְרְ/*ָ  ְוִהיא: "הנביא

  .תוק.חשיבות מקבלי� הדברי� משנה , לצערנו, בו אחוז הגירושי	 הול" ועולה כל הזמ	, ובעיד	 שלנו

בי	 , המתאר את ָהֵרע�ת שהתקדשה בד�, )סשה ארגוב: לח	, חיי� גורי: מילי�( "ָהֵרע!ת 2ִיר"נחתו� ב
  .בימי קרבות הדמי� של מלחמת העצמאות והשחרור, "יפי הבלורית והתואר"הלוחמי� 

  ,ִמ7ִי' 4ְִלי *אנ!6ַ נְ  ָהֵרע!ת...

  .ְו92ֶתֶקת ַעְק2ִָנית ֲאפָֹרה

  ,ַהְ:ד9ִלי' ָהֵאיָמה ִמ7ֵיל9ת

  ...ְוד9ֶלֶקת 4ְִהיָרה נ9ַתְרָ/  ;ְ/ 

 .חיי� של הטיית כת. ועזרה לזולת, ברק ותהילהחסרת . תהינה אפורה ושותק, יו��ת של חיי היו�ע�הרֵ 
 , יו� יו�במעשי� הקטני�  ונשא אותה בלי מילי' "אפורי�"ת בימי� הע�מי שבנה את יסודות הרֵ , אול�
   ).ע"ל( בלילות האימה הגדולי' � ימי� הקשי�ב, שעת נסיו	ג� ב, מפירותיה" ליהנות"יוכל 

ג� בימי� , ושנדע לבנות חברות וֵרע�ת ...שכאלהקשי� עלינו עוד ימי�  שלא יבואו, בתקווה ובתפילהנסיי� 
  ...יו��של שלו� ושל סת� יו�
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