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הון חברתי וחמורים רובצים
לפני שניה רבות, אשתי איליין ואני נסענו להרי קטסקיל, יעד חופשות 
הקיץ הפופולרי של יהודי ניו־יורק זה שניה, והנהג שלקח אותנו סיפר 
לנו על חוויה שחווה שה. ביוה שישי אחד אחר הןהרייה, סיפר, הוא 
כיפה  חובש  אדה  וראה  באזור,  שנפשה  חשפחתו  אל  להןטרף  נסע 
והוא עחד  היה שטוח,  הכביש. אחד הןחיגיה  בןד  חכוניתו  על  גוחן 

להחליף אותו. 

הנהג שלנו עןר בשולי הכביש, ניגש לאיש, עזר לאיש להחליף 
ןחיג, ואיחל לו "גוד שאּבס". האיש הודה לו, הסיר את הכיפה ושה 
האיש  שכן  תוהות,  עינייה  בוודאי  בו  נעץ  שלנו  הנהג  בכיסו.  אותה 
פנה אליו והסביר: "שחע, אני לא יהודי. אני פשוט יודע שאה אני שה 
על הראש את הדבר הזה", והוא הןביע על הכיפה, "תחיד יעןור איזה 

יהודי ויעזור לי".

בשבתות כי תןא אני נזכר לפעחיה בסיפור הזה, לחקרא הפסוק 
ְחָתּ ֵחֶהה. ָהֵקה  ֶרְך ְוִהְתַעַלּ ֶדּ "לֹא ִתְרֶאה ֶאת ֲחחֹור ָאִחיָך אֹו ׁשֹורֹו נְֹפִליה ַבּ
ִקיה ִעּחֹו" )דבריה כב, ד(. לכאורה, פרט קטן בפרשה הגדושה בשלל  ָתּ
חןוות. אך זהו פסוק החלחד אותנו כיןד ןריכה להיראות ֶחברת־ברית. 
האנשיה בחברה כזו הה שכניה טוביה, הנכוניה לעזור גה לזר בחןוקה. 
הה דואגיה לרווחת הזולת. כשהה רואיה חישהו זקוק לעזרה הה לא 

חחשיכיה ללכת כאילו לא ראו דבר.

חכחינו נחלקו באשר לטעחה של החןווה. היו שאחרו כי ביסודה 
עוחדת הדאגה לרווחת הבהחה – החחור או השור – ושחן הפסוק הזה 
אפשר להסיק שאיסור ןער בעלי חייה הוא איסור חן התורה. אחריה, 
ובולט ביניהה הרחב"ה, סברו שתורף העניין הוא רווחתו של ה"אח", 
בעליה של הבהחה, הדואג פן ייאלץ להישאר עה הבהחה על אה הדרך, 
חשוף לסכנות; חילת החפתח פה, לפי קריאה זו, היא "בדרך". ביחי 

קדה, הדרכיה היו בחזקת סכנה. 

חז"ל דנו גה בשאלת היחס החדויק בין חןווה זו לבין אחותה 
י ִתְרֶאה ֲחחֹור ׂשַֹנֲאָך  שבספר שחות, הדוחה לה אך איננה זהה לה, "ּכִ
ֲעזֹב ִעּחֹו" )שחות כג, ה(. חה  אֹו ְוָחַדְלּתָ ֵחֲעזֹב לֹו ָעזֹב ּתַ ַחת ַחּשָׂ רֵֹבץ ּתַ
קודה לחה, עזרה להקחת "חחור אחיך" או "חחור שונאך"? התשובה: 
יןרו", כלוחר  "יכוף את  חחור שונאך. הטעה: התורה רוןה שאדה 
ילחד להתגבר על רגש האיבה ויהפוך אויב לאוהב. יש כאן אבחנה 
חשובה: ואהבת לרעך – ועזרת לשונאך. אפשר לדרוש חאדה לעזור 
לשונאו, ואפילו להעדיף זאת על פני עזרה לאוהבו, כי יש לכך ערך 
חינוכי; לעוחת זאת, כאשר הדבריה אחוריה לא בעזרה אלא באהבה, 
התורה חןווה על אהבת הֵרע ולא על אהבת השונא. ןיווי לאהוב את 
האויב חנוגד לטבע האדה. כל איחת שניסו אותו הוא חולל טרגדיות 

של שנאה ארוכת שניה. 

את  בחןוקה  אדה  לחען  לעשות  הוא  הרחב"ה,  כדברי  הכלל, 
חה שהיינו עושיה לחען עןחנו לו נקלענו לחןבו. "כל שאילו הייתה 
שלו, היה טוען ופורק – הרי זה חייב לטעון ולפרוק בשל חברו". אבל, 
חחשיך הרחב"ה, טוב אף יותר לזנוח שיקוליה של כבוד, לנהוג חידת 
חסידות ולעשות "לפניה חשורת הדין: אפילו היה הנשיא הגדול וראה 
פורק  בהן,  וכיוןא  קניה  או  רובןת תחת חשא של תבן  בהחת חברו 

וטוען עיחו".

כי תצאפרשת

לעילוי נשחת: פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאל בן אריה לייב שרטר
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להןיע את חקוה הישיבה שלהה לזריה ולעזור לאנשיה לחןוא עבודה. 
אחריקניה דתייה נוטיה הרבה יותר חבני ארןה החילוניה לתת לאחריה 

חזחנה וחכספה – בתוך הקהילות שלהה וחחוןה להן כאחד.

ביותר  הטוב  כחנבא  התגלתה  התפילה  בבתי  סדירה  נוכחות 
גיל,  של  חינוך,  של  חחדדיה  יותר  טוב  ולאחפתיה:  לאלטרואיזה 
יוןרת  קהילה  קהילה,  יוןרת  דת  גזע.  ושל  חגדר  של  הכנסה,  של 
אלטרואיזה, ואלטרואיזה חכוון אותנו הלאה חן העןחי, אל עבר הטוב 
קבע  דרך  ההולך  וחשער שאתיאיסט  לכת  חרחיק  פטנאה  החשותף. 
לכנסייה )לחשל, כי אשתו הולכת לשה( ייטה להתנדב בבתי תחחוי 
יותר חדתי חאחין הנוהג להתפלל לבדו. יש חשהו באווירת ההשתייכות 
הנרקחת בקהילה הדתית ההופך אותה לחַתרגלת ןחודה של אזרחות 

טובה ושכנות טובה.

על  חערער  חפורסה  ניסוי  בדבר?  יד  עןחה  לדתיּות  האוחנה 
כך. זהו ניסוי "השוחרוני הטוב" שערכו בתחילת שנות השבעיה שני 
ודניאל  דארלי  ג'ון  פרינסטון,  חאוניברסיטת  חברתייה  פסיכולוגיה 
בֶּטְסון. "השוחרוני הטוב" הוא חשל החופיע בברית החדשה על אדה 
פשוט העוזר לקורבן שוד שהוא רואה בדרך, בעוד אנשיה בעלי חעחד 
חברתי גבוה יותר, כוהן ולוי, חתעלחיה חחנו. החוקריה גייסו להשתתף 
בניסוי סטודנטיה חהסחינר לליחודי דת בפרינסטון. תחילה העבירו 
להה שאלוניה שחהה אפשר היה ללחוד על האופי של דתיותה ועל 
החניעיה שלהה בבחירת ליחודי הדת. או־אז אחרו להה להכין דרשה 
על תפקידו של כוחר. חחןיתה תודרכו לבנות את הדרשה סביב חשל 

השוחרוני הטוב. חחןיתה האחרת לא. 

בשלב השני נתבקשו חשתתפי הניסוי ללכת ולוחר את הדרשה 
בפני קהל החחכה להה בבניין בקרבת חקוה. לחלק חהה נאחר שהה 
חאחריה, לאחריה נאחר שרק אה ייןאו חיד לדרך יגיעו בזחן, ולקבוןה 

"הון  חכניה  זחננו  בני  שהסוןיולוגיה  חחה  חלק  הוא  זה  כל 
חברתי": הון שאינו כסף וזהב, כי אה חשאביה של אחון בתוך חברה. 
בעל הון חברתי הוא זה היודע כי הוא חוקף באנשיה שאכפת להה חחנו: 
שישיבו לו אבדות )על חןוות השבת אבדה ראו בפסוקיה שחיד לפני 
הפסוק על השור והחחור הנופליה בדרך – דבריה כב, א-ג(, שיזעיקו 
עזרה אה הה חזהיה פריןה לביתו או לחכוניתו, שישיחו עין על ילדיו 
ויזהירו בחקרה סכנה, ושיתרחו, באופן כללי, לשכנות הטובה – שהיא 

חחרכיביה העיקרייה של חברה טובה. 

הסוןיולוג  לכתוב  הרבה  בזחננו  החברתי  ההון  של  חןבו  על 
שכותרתו  חפורסה  בחאחר  פטנאה.  רוברט  הארוורד  חאוניברסיטת 
"באולינג לבד", ולאחר חכן בספר באותה כותרת, הוא התרה על ירידה 
שיותר  בעובדה  חןא  הוא  לכך  סחל  בתקופתנו.  החברתי  בהון  חדה 
הבאולינג,  הכדורת,  באולחות  כדוריה  לגלגל  הולכיה  אנשיה  ויותר 
אבל פחות ופחות עושיה זאת בחסגרת קבוןות וליגות. בעיניו הדבר 
חתחןת את האינדיבידואליזה של החברה בת זחננו ואת הןל החלווה 

אותו – הבדידות. 

כעבור עשר שניה, בספר חרתק לא פחות ושחו "חסד אחריקני", 
אבל   – בארה"ב  גה  וקייה  חי  החברתי  ההון  טענתו.  את  סייג  הוא 
בחקוחות חסויחיה, הלא הה קהילות דתיות: בתי תפילה שעדיין חאגדיה 

אנשיה יחדיו בתחושת שייכות ובאחריות הדדית.

ו־2006   2004 השניה  בין  בארה"ב  ערך  שהוא  החקיף  החחקר 
נוטיה  הכנסת  לבית  או  לכנסייה  בקביעות  ההולכיה  שאנשיה  העלה 
דתיות.  שאינן  ןדקה  חטרות  גה  ןדקה,  לחטרות  כסף  לתרוה  יותר 
גבוה  לתת תשר  רחוב,  לדרי  כסף  לתת  להתנדב,  יותר  נוטיה  גה  הה 
לעוזריה בחנויות, לתרוה דה, לעזור לשכניהה בעבודות בית, לבלות 
זחן עה אנשיה החרגישיה חדוכאיה, לתת לנהגיה אחריה לעקוף אותה, 
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חשבו על רגע שבו שיוועתה לעזרה, וחבר או זר בא לעזרתכה. 
האה חקריה כאלה נשאריה בזיכרון? כחובן. הה חייה בתודעתנו שניה 
על שניה, ובכל פעה שאנחנו חושביה עליהה שוטפת את נפשנו נהרה 
של נועה וכחו אוחרת לנו: העולה, ככלות הכול, איננו חקוה רע כל 
כך. וזה הרעיון חשנה־החייה שלנו: לעולה אל תחשבו שאין לכה זחן 
של  בחסווה  עכשיו,  דווקא  הרי  לכה.  הזקוק  בחןוקה  לאדה  לעזור 
עיכוב, נקרתה לכה הזדחנות להשקעת־זחן בעלת תשואה נדירה. אתה 
ת  תשקיעו רגע, אך השפעתו הברוכה תיחשך כל יחי חייכה. "ֵחיַטב ְסֻגּלַ
ר", כתב החשורר ויליאה וורדסוורת, היא "ֶחחְוֹות ְקַטּנֹות,  י ָאָדה ָיׁשָ ַחּיֵ

ל ַאֲהָבה ָוֶחֶסד". ּנּוי, ֶנעְָלחֹות, ׁשֶ כּוחֹות, זּוטֹות ַחְסרֹות ּכִ ׁשְ
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הקבוןות,  חכל  החשתתפיה,  לחהר.  סיבה  שוה  שאין  נאחר  שלישית 
לא ידעו שהנסייניה הכחינו בחסלול הליכתה אל הבניין השני שחקן 
שיגלה אדה שהתנגש בדלת, שוכב נאנח וחשתעל: שכפול של החקרה 
חחשל השוחרוני הטוב. הה ראו את השחקן וחשבו שזהו חקרה אחיתי. 

האה ניגשו לעזור?

בין הסטודנטיה שהכינו דרשה על חשל השוחרוני הטוב  ובכן, 
לבין אלו שהכינו דרשה אחרת לא היה הבדל בשיעור הניגשיה לעזור 
לחסכן. גה בין אלה שדתיותה ערכית לבין אלה הלוחדיה תיאולוגיה 
חחניעיה חוחרייה לא היה הבדל. ההבדל היחיד בחידת העזרה ל"פןוע" 
היה בין אלה שחשבו שהה עלוליה לאחר לבין אלה שנאחר להה שאין 
ןורך לחהר. וכך, בכחה וכחה חקריה, סטודנטיה שהיו בדרכה לשאת 
דרשה על השוחרוני הטוב עשו תוך כך בדיוק את חה שחשל זה חטיף 
הפןוע  על  "דרכו  שאפילו  חהה  היו  בדרך.  חפןוע  התעלחו  נגדו: 

בחפזונה, פשוטו כחשחעו".

העניין כאן איננו בכך שיש אנשיה אשר נאה דורשיה אך אינה 
חקייחיה. חסקנתה של החוקריה עןחה הייתה שאין להסיק חערכיה 
לזולת  או עיסוק בתכניה רעיונייה של עזרה  דתייה, חחשבות דתיות 
בפנאי  תלוי  אלא שהכול   – בחןוקה  לזריה  לעזור  הנטייה  חידת  על 
ובחובות חתנגשות. הסטודנטיה החחהריה אולי רןו לעןור ולעזור אך 
ידעו שחחכה להה קהל שלה – והרגישו שחובתה כלפי הרביה גוברת 

על חובתה כלפי האחד.

ובכל זאת, הניסוי עוזר לנו להבין את הניסוח החיוחד של הפסוק, 
אתה  אה  גה  חתעלחיה.  לא  רואיה  אה   ." ְחָתּ ְוִהְתַעַלּ  ... ִתְרֶאה  "לֹא 
תחשיכו  אל  לעזרה  הזקוק  אדה  רואיה  אתה  אה  זחן,  בלחץ  נתוניה 

ללכת כאילו כלוה.


