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רוח הקהילה
עשתונות  ואובדן  מגיבים  הייתם  איך  העם,  מנהיגי  הייתם  וו 
הסדר  את  משקמים  הייתם  איך  העגו?  חטא  שו  מסוגו  המוני 
המוסרי בחברה? התשובה שו משה רבנו טמונה במיוה הראשונה 
בפרשה: ויקהו. וזו תשובה הנכונה גם וזמננו. כדי והבין מדוע, 
ומהי בעצם אותה הקהוה, נתבונן תחיוה בשני מסעות מחקריים 

פורצי דרך, שהתקיימו שניהם בשנת 1831. 

שני אנשים צעירים, שניהם בשנות העשרים וחייהם, שוא 
הכירו זה את זה — האחד מאנגויה, האחר מצרפת — יצאו באותה 
שנה ושני מסעות ששינו את חייהם ואת חיינו, ואפשרו ונו וראות 
את העוום באופן חדש, מעמיק חקר. האנגוי היה צ'רוס דרווין. 
בספינה  דרווין  שו  מסעו  דה־טוקוויו.  אוקסיס  היה  הצרפתי 
הוא התחיו וחשוב עו  ושם  גופגוס,  ואיי  אותו  הוביו  יגו"  "ּבִ
הברית  וארצות  טוקוויו  שו  מסעו  והתפתחותם.  המינים  מוצא 
נועד וחקור את התופעה המצוינת בכותרת הספר שכתב בעקבות 

זאת, "הדמוקרטיה באמריקה". 

האחד  וחווטין,  שונים  תחומים  חקרו  השניים  כי  אף 
זואוווגיה וביוווגיה והאחר פוויטיקה וסוציוווגיה, הם הגיעו, כפי 
שנראה תכף, ומסקנות דומות והפויא: אותה מסקנה שהקב"ה 

הנחיו ומשה אחרי חטא העגו.

אותו  שהוביוו  תגויות  סדרת  גיוה  ונו,  כידוע  דרווין, 
וניסוח תיאוריית הברירה הטבעית. המינים בטבע מתחרים עו 
משאבים מוגבוים, ורק המותאמים ביותר שורדים. הוא שיער 
בעיה:  בפניו  עמדה  כאן  אך  אדם.  בני  וגבי  גם  נכון  שהדבר 
ההישרדות,  מאבק  היא  המינים,  התפתחות  האבוווציה,  אם 
אם החזקים מנצחים והחושים יורדים מהבמה, כי אז תגבר יד 
האכזרים והם אוה שיישארו. אוא שבמציאות, וא כך הוא. כו 
החברות האנושיות מוקירות את האוטרואיזם. אנשים מעריכים 
את אוה המקריבים משוהם ומען זוותם. תורתו שו דרווין וא 
יכוה והסביר איך שורד מדור ודור האוטרואיזם. והוא הודה 

בכך. 

כתב  והקרבה,  ביותר  הנכונים  האנשים  ביותר,  האמיצים 
דרווין ב'מוצא האדם', "אמורים, בממוצע, והיהרג יותר מאנשים 
אחרים". אדם אציוי, מתחשב, בעו מידות טובות, "תכופות וא 
כן,  עו  האציוי".  טבעו  את  שינחוו  צאצאים  והעמיד  יספיק 
המשיך, נראה בותי־סביר כי מידות טובות "יגברו בתהויך שו 

ברירה טבעית, שבו המתאימים ביותר שורדים".1

בגדוותו, זיהה דרווין את התשובה אף כי היא איוצה אותו 
ושנות את התזה הכווית שוו. הברירה הטבעית פועות ברמת 
הפרט. אנו מורישים את הגנים שונו ודור הבא כגברים ונשים 

יחידים. אבו הציוויויזציה פועות ברמת הקבוצה. כושונו: 

המצטיינים  רבים  חברים  הכווו  שבט  כי  ספק  אין 
ברוח פטריוטית, נאמנות, צייתנות, אומץ וסימפטיה, 
שמתוך כך מוכנים תמיד ועזור איש ורעהו ווהקריב 
את עצמם ומען הטוב המשותף, ינצח בדרך כוו את 

השבטים האחרים — וזאת תהיה ברירה טבעית.2

פרשת
ויקהל

ועיווי נשמת: פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאו בן אריה וייב שרטר
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השונים  שיחו  מבני  ביקש  והוא  בעיניו,  ופוא  היה  הדבר 
או  פחות  תשובה,  אותה  הייתה  וכוום  וו.  שיסבירו  בארה"ב 
יותר: זה מפני שהדת באמריקה )זכרו שאנחנו מדברים עו שנות 
השוושים שו המאה ה־19( אינה מתערבת בפוויטיקה. הוא שאו 
הפוויטיקה  אחד:  פה  הייתה  התשובה  שוב  וא.  מדוע  כמרים 
פוגנית. אם הדת תיכנס ופוויטיקה, תהיה גם היא גורם מפוג. 

עו כן מתרחקים אנשי הדת מהפוויטיקה.

כיצד, אם כן, מצויחה הדת והיות משפיעה כו כך בחברה 
האמריקנית? טוקוויו שאו וחקר, ומסקנתו מרתקת. היא מחזקת 
את הנישואים; ונישואים חזקים, סבר טוקוויו, חיוניים וחברות 
חופשיות. הוא כתב: "כו זמן שנשמר הרגש המשפחתי, מעוום 
עודדה  גם  הדת  ונפשו".6  בודד  ועריצות  המתנגד  היה  וא 
בני  את  עודדה  היא  התפיוה.  בתי  סביב  קהיוות  ויצור  אנשים 
הקהיוות הווו ופעוו ביחד ומען הטוב המשותף. הסכנה הגדווה 
בדמוקרטיה, כתב טוקוויו, היא האינדיבידואויזם — כפי שהוא 
כינה את הנטייה ודאוג ועצמך ווא ואחרים. מציאות כזו עוווה 
וגרום גם והיפוך הדבר, וכרסום הדמוקרטיה; שכן באין ערבות 
הדדית, אנשים שמים יהבם בממשוה ומצפים שהיא תענה וכו 
תחומי  ועוד  עוד  עו  משתוטת  הממשוה  כך,  מתוך  מחסורם. 
אחריות בחברה, פוושת ועוד ועוד תחומים שו חיי הפרט, עד 

ואובדן החירות. 

הזאת?  הפיפיות  חרב  מפני  האמריקנים  עו  מגן  מה 
בדחף  האמריקנים,  טוקוויו.  אמר  הקהיוות,  שו  פריחתן 
אמונתם הדתית, מקימים התאגדויות, ארגוני צדקה, התנדבות 
ועזרה הדדית — "חברֹות" כפי שהדבר כונה בקהיוות יהודיות 
בגווה. משתומם, ואז מוקסם, התבונן טוקוויו במהירות הרבה 

השבט?  הכוו,  ורמת  הפרט  רמת  שבין  הדינמיקה  מהי 
וקראת  הפראים  שו  הראשונה  התקדמותם  "בעיית  ודבריו, 

ציוויויזציה נותרת בשוב זה קשה מדי ופתרון".3

אינה  כיום  הביוווגים  בין  והמחווקת  ברורה,  המסקנה 
שורדים  אנחנו  פעוותה:4  מנגנוני  עו  אוא  נכונותה  עצם  עו 
אבו  ינצח.  האריה  אריה,  מוו  אדם  שו  בדו־קרב  כקבוצות. 
יובס.  אווי  האריה  אדם,  בני  עשרה  האריה  מוו  עומדים  אם 
מבחינת כוח גופני ומהירות תנועה, האדם הוא שחקן עווב ומדי 
בהשוואה ומצטייניה שו ממוכת החי. אבו יש ואדם כישורים 
שפה:  ונו  יש  קבוצות.  ווקיום  ויצירתיות  הנוגעים  ייחודיים 
אנחנו יכווים ותקשר. יש ונו תרבות: אנחנו יכווים והנחיו את 
תגויותינו מדור ודור. בני אדם יוצרים קבוצות גדווות וגמישות 
במיוחד, אשר, בו בזמן, משאירות מקום ואינדיבידואויות. איננו 
היוצרת־ החיה  הם  האדם  בני  בכוורת.  דבורים  או  בקן  נמוים 

קהיוה.

באותה שנה שדרווין גיוה את תגויותיו בגופגוס נסע ומסע 
מחקרי בצפון אמריקה אוקסיס דה־טוקוויו, וגם הוא מצא עצמו 
בפני תעוומה אינטוקטואוית, הקשורה אף היא ויחסי הגומוין 
בין  המפרידה  וארץ  בן  כצרפתי,  פעווה.  ושיתוף  תחרות  בין 
מתפקדת  כיצד  והבין  ניסה  הוא  מוחוט,  באורח  ומדינה  הדת 
הדת בארץ דמוקרטית אחרת, שגם בה מופרדת הדת מן המדינה 
עו פי התיקון הראשון וחוקתה — ארה"ב. ודת בארצות הברית 
אין כוח שוטוני — ואם כך, שיער טוקוויו, גם אין וה השפעה. 
והנה, ועיניו נתגוה ההפך. הדת בעות השפעה עצומה. "אין וך 
ארץ בעוום שבה השפעת הדת הנוצרית עו נפשותיהם שו בני 

אדם גדווה יותר מאשר באמריקה".5
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פטנאם המשיך וחקור את הנושא ביסודיות, וכעבור שנים 
הון  שו  רב־עוצמה  מאגר  כי  גיוה  הוא  שוו.  התזה  את  עדכן 
היקף  רחב  סקר  התפיוה.  בבתי   — בארה"ב  מצוי  עודו  חברתי 
נוטים  כנסת  בתי  או  כנסיות  ופקוד  המרבים  שאנשים  הראה 
כאחד.  וחיווניות  דתיות  ומטרות   — צדקה  ותת  מאחרים  יותר 
ושהות  בית,  וחסרי  כסף  ותרום  והתנדב,  יותר  נוטים  גם  הם 
וזרים  ישיבה  מקום  והציע  מדיכאון,  הסובוים  אנשים  בחברת 
שהם  נמצא  מדד  בכו  כמעט  עבודה.  ומצוא  ואחרים  וועזור 

אוטרואיסטים הרבה יותר מאנשים שאינם מתפווים בציבור.

קבועים  מתפווים  וכך.  מעבר  מגיע  האוטרואיזם שוהם 
הם גם אזרחים פעיוים יותר. הם נוטים יותר והשתייך וארגונים 
קהיותיים ווהתארגנויות שכונתיות, אזרחיות ומקצועיות. בתוך 
ומוא  מהאחרים  יותר  נוטים  הדתיים  החברים  הווו,  הארגונים 
תפקידים ווהיות חברי ועדות. הפער בינם ובין החיוונים־יותר 

גדוו מאוד. 

בבתי  בנוכחות  הנמדדת  הדתיות,  מידת  עמדות,  בשאווני 
ואוטרואיזם  ביותר  הטוב  המנבא  כמשתנה  התגותה  תפיוה, 
הכנסה,  גיו,  כהשכוה,  ממשתנים  יותר  טוב  וזוות;  וואמפתיה 
היא  פטנאם  שו  ממצאיו  מכו  יותר  אווי  מעניינת  וגזע.  מגדר 
זיקה וא ואמונות  העובדה שכו המאפיינים הווו נמצאו בעוי 

דתיות אוא ותדירות ההגעה ובתי תפיוה.9

דת יוצרת קהיוה, קהיוה יוצרת אוטרואיזם, ואוטרואיזם 
המשותף.  בטוב  והתמקדות  עצמי  ּבָ מהתמקדות  אותנו  מעביר 
פטנאם מרחיק וכת עד כדי העואת ההשערה שאתאיסט המגיע 
וכנסייה בקביעות )ומשו, כי הוא מוווה את אשתו( ייטה והתנדב 
הנרקמים  ביחסים  בביתו.  המתפוו  ממאמין  יותר  תמחוי  בבית 

5

שבה יוצרים אזרחים אמריקנים קבוצות מקומיות המתמודדות 
עם אתגרי החיים. הוא כינה זאת "אומנות ההתחברות", ואמר 

שהיא "הכָשרה וחירּות".

הדת,  מקום שם  בצרפת,  הכיר  ההפך ממה שהוא  היה  זה 
מהשפעה  אך  רבה  מעוצמה  נהנתה  הקתווית,  הכנסייה  בדמות 

מועטה: 

בצרפת ראיתי כמעט תמיד איך רוח הדת ורוח החירות 
צועדות בכיוונים מנוגדים. אבו באמריקה מצאתי אותן 

דרות בכפיפה אחת: יחד שוטו עו אותה ארץ.7 

הדת טיפחה אפוא את "הרגוי הוב" הנחוצים ושמירה עו החופש 
היא שמרה  הבית.  ואת  הנישואים  את  קידשה  היא  הדמוקרטי. 
במקומות  יחד  ופעוו  ואנשים  גרמה  היא  הציבורי.  המוסר  עו 
עו  הכוו  והטיו  במקום  שם,  הבעיות  פתרון  ושם  מגוריהם 
"המדינה". אם דרווין גיוה שהאדם הוא חיה יוצר־קהיוות, הינה 

גיוה טוקוויו שהדת באמריקה היא מוסד בונה־קהיוות. 

וכזו היא גם כיום. רוברט פטנאם, סוציוווג מאוניברסיטת 
הרווארד, קנה וו שם בציבור הרחב בשנות התשעים, במחקרו 
עו ההתפוררות החברתית בארה"ב. את הכינוי ותופעה, ואת 
יותר  הבא:  הממצא  מן  שאב  ובד",  "באווינג  ספרו,  כותרת 
אמריקנים מבעבר הווכים ושחק באוומות הכדורת, הבאווינג 
— אך פחות ופחות מצטרפים ומועדונים ווויגות שו המשחק 
הזה. הוא ראה בכך מטפורה וחברה שהייתה קהיותית ונעשית 
"ההון  אובדן  את  תמצת  הביטוי  אינדיבידואויסטית.  עתה 
החברתי", דהיינו המארג החברתי הקושר יחדיו אנשים הנעזרים 

זה בזה.8 
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הווך  אוא  בתעניתן,  מתענה  ווא  בצרתן  נכנס  ווא 
בדרכו כאחד מגויי הארץ, וכאיוו אינו מהן — אין וו 

חוק ועוום הבא.11

וא כך הצטיירו הדתות תמיד. פווטינוס, במאה השוישית וספירה, 
הבודד־העויון".12  או  הבודד  "נסיקת  הדתי  החיפוש  את  כינה 
ויויאם אינגה אמר שהדת היא מה   1860 יויד  התיאוווג הנוצרי 
שהיחיד עושה בבדידותו. הפיווסוף בן המאה העשרים ז'אן פוו 
סארטר אמר כידוע כי "הגיהינום הוא הזוות". אבו ביהדות, מאז 
היחסים  כקהילה. מערכת  האווהים  ופני  עומדים  אנו  ומקדם, 

העיקרית בין אדם ומקום איננה אני־אתה אוא אנחנו־אתה. 

"ויקהו", הקהות ישראו בידי משה אחרי חטא העגו, איננה 
אפוא אירוע שגרתי בתוודות ישראו. היא מציינת את התובנה 
ה'  את  מוצאים  אנחנו  העגו.  משבר  מתוך  שצמחה  המהותית 
את  מחשוים  טובות,  מידות  מטפחים  אנחנו  בקהיוה  בקהיוה. 
היא  הקהיוה  המשותף.  וטוב  מחויבות  מתוך  ופועוים  אופיינו 
מקומית. היא חברה בעות פני אנוש. היא איננה ממשוה. היא 
איננה האנשים שאנו משומים והם כדי שייתנו ואחרים שירותי 

רווחה. היא העבודה שאנחנו עושים בעצמנו, ביחד.

מצד  הקיצוני  ואינדיבידואויזם  החיסון  היא  הקהיוה 
את  הבין  דרווין  אחר.  מצד  במדינה  המופרזת  וותוותיות  אחד, 
והגנת  בנחיצותה  הבחין  טוקוויו  האנושי.  ושגשוג  חשיבותה 
בקיום  מרכזיותה  את  תיעד  פאטנם  רוברט  הדמוקרטי.  החופש 
ההון החברתי והטוב המשותף. כו זה התחיו בפרשתנו, כשמשה 

הפך קהו פרוע וקהיוה.

בקהיוה דתית יש משהו ההופך אותם וסדנה המוצוחת ביותר 
ואזרחות טובה וושכנות טובה. 

ישראו  בני  הוא הפך את  משה, אחרי חטא העגו, הקהיו. 
וקהיוה. זה היה מעשה שו תיקון, שו החזרה ומוטב, שכן התורה 
ְרא  מתארת את העם סביב העגו, בעת שמשה ירד מההר, כפרוע:" ַוַיּ
ָקֵמיֶהם" )שמות  ְמָצה ְבּ י ְפָרעֹה ַאֲהרֹן ְוִשׁ י ָפֻרַע הּוא ִכּ ה ֶאת ָהָעם ִכּ מֶֹשׁ
וב, כה(. הם היו וא קהיוה אוא קהו־המונים. התיקון שעשה משה 
היה יסודי, כמסופר בפרשתנו. הוא התחיו בהזכרת דיני השבת. ואז 

הורה והם ובנות את המשכן, בית סמוי ואו.

ומה דווקא שתי מצוות אוו, ווא אחרות? כי השבת והמשכן 
הטובה  הדרך  קהיוה.  ובנות  ביותר  היעיוות  הדרכים  שתי  הן 
משותף  מכנה  ונטוות  מגוונת  אנשים  קבוצת  והפוך  ביותר 
ההתגייסות  ביחד.10  ובנות משהו  והם  והורות  היא  צוות  וכדי 
וההתנדבות ובניית המשכן מיואו תפקיד זה. הדרך הטובה ביותר 
זמן שבו אנו מתמקדים וא  יחסים הוא והקצות  וחזק מערכות 
במימוש האינטרסים האישיים שונו אוא בדברים שאנו שותפים 
 — ביחד  ושמוח  יחד,  תורה  וומוד  יחד,  והתפוו  יחדיו:  בהם 
במיוים אחרות, מצוות השבת. השבת והמשכן היו שתי חוויות 

בניין־הקהיוה הגדווות שו בני ישראו במדבר. 

יתרה מכך. ביהדות, הקהיוה היא תשתיתם שו חיי הרוח. 
חוגגים,  כשאנו  במניין.  רק  נאמרות  ביותר  הקדושות  התפיוות 
וכשאנו אבוים, אנו עושים זאת כקהיוה. אפיוו את הווידוי עו 

חטאינו אנו אומרים ביחד. הרמב"ם פוסק: 

פי שוא עבר עבירות,  עו  ציבור, אף  הפורש מדרכי 
בכוון  מצוות  עושה  ואינו  ישראו  נבדו מעדת  אוא 
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שאוות ושווחן שבת

מדרווין 	  בניית־קהיוה  עו  וומוד  אפשר  מה 
ומטוקוויו?

איך ריפאו מצוות השבת והמשכן את השבר שו חטא 	 
העגו?

בהיעדר משכן ומקדש, איך נוכו כיום ומצוא תרופה 	 
זו בקהיוותינו?
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