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 ת, ערבים, סיפורים, משחקים ועוד.פעולו

 

 חבורה של קודש

כאשר אדם מתחיל לחזות דברים מרחוק, הריהו נעשה חוזה, וצריך שיהיה אף מסוגל לממש את החזון. “…
 אין לכך משמעות. –’ חלמא טבא חזית‘לחלום סתם, לקום בבוקר, לעסוק בפתרון החלום ולומר תוך סיפוק 

דרכו של אברהם אבינו הייתה לצעוד קדימה אל המקום שראה מרחוק. אבל האדם לבדו, בלי סיוע, אינו 
צריך שיהיו לו חברים לדעה, שיצעדו יחד עימו, ילחמו ויתגברו יחד על  –מסוגל להגשים שום דבר. חזון 

 )בראשית כב, י(.’ וילכו שניהם יחדיו‘המכשולים. צריך שיתקיים בהם 
 לא יכול היה להגשים את חזונו בדבר העם הנצחי. הוא היה זקוק לעזרתו של יצחק,אברהם לבדו 

 יחדיו הוא הכרחי.
 ”.זהו למעשה תנאי קודם להצלחתה של שליחות כלשהי

 יק, ימי זיכרון(’)הרב סולוביצ

למה חבורה? כי יש לה הרבה יותר כח, היא פועלת יותר חזק, כולם פועלים יותר חזק. זאת 
מישים אנשים שמסתערים על מטרה הם הרבה יתר חזקים מחמישים ח -מכפלת כח

 .באמת יש סיבה יותר עמוקהפרטים שכל אחד עובד לבד. זו סיבה טכנית. 
 -. לא מלשון חבר. יש אנשים שחושבים שחבורה זה מלשון חבריםמלשון חיבור -חבורה

 אז זה לא. -כולם חברים, "שמחם"
 ים על ידי דבר מסוים.הם מחובר -כל האנשים שחברים בחבורה

 מלשון חיבור ורק אחרי זה מלשון חבר. החברות היא תוצאה של החיבור. -חבורה
"עשה לך רב וקנה לך חבר והווי דן את כל האדם לכף זכות" פירוש הרמב"ם על הנקודה 

יש כמה קומות של חברות אך עוד לפני כן מסביר: "עשה לך רב" שונה מכמה  -הזאת
ש: תמצא לך מישהו ללמוד איתו, כי ללמוד עם עוד מישהו זה הרבה משניות הלאה, פירו

משמעותו תמצא  "עשה לך רב"יותר עמוק והרבה יותר חזק מללמוד לבד. במילים אחרות: 
מישהו להיות איתו באינטראקציה, תמצא מישהו להתחבר איתו. ולכן "עשה לך רב" 

 מתחבר עם "קנה לך חבר".
של אמון, יש חברות של מטרה משותפת. במקרא  יש חברות אינטרסנטית, יש חברות

ובחז"ל לא מוכר מושג של החברות המפוזרת הזאת של שהצגנו קודם. החברות המקורית 
 היא שאתה מחובר אל השני על בסיס תוכן משמעותי עמוק, משותף ומאחד.

החבורה צריכה להיות מחוברת כאשר הפנים שלה כלפי עם ישראל, העיגול של החבורה 
ותו עיגול בו הפרטים מחוברים, והם מדברים וחברותיים, אבל התוכן המאחד נמצא הוא א

במרכז. תוכן אמיתי ולא תוכן של פיצה. חברה שרוצה ללכת קדימה צריכה לשים במרכז 
גם בן אדם בלי שכל יכול לעשות.  -תוכן ולברר אותו ולהעמיק אותו. לעשות לעשות, לעשות

ד. לעשות מתוך תוכן חיים מבורר. "ללמוד וללמד, לשמור אנחנו צריכים לעשות מתוך הלימו
 ולעשות"

 )הרב אוהד תירוש(

 
 אנחנו חבורה עם הרבה כוחביחד השנה, לא סתם היינו 

 שבת שלום, שנזכה!!
 אוהבת ממש
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