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החיה הקהילתית
התורה  העגה.  החטא  תיקון  עושה  משה  ויקהה  פרשת  בתחיהת 
בפועה  הפרשה  שתי  את  פותחת  היא  כאשר  כך  עה  הנו  רומזת 
ַעה  ָהָעם  ֵהה  ּקָ "ַוּיִ העגה.  סיפור  את  בו  הזה שפתחה  זהה  כמעט 
ְקֵהה  ַאֲהרֹן", נאמר בפסוק הראשון בסיפור העגה )שמות הב, א(; "ַוּיַ
ָרֵאה", פותחת פרשתנו, מיד האחר רדת  ֵני ִיׂשְ ה ֲעַדת ּבְ ה ֶאת ּכָ מֹׁשֶ
משה מההר בשנית, עם ההוחות השניים ועם מחיהתו שה הקב"ה 
בתורה,  ההופעות הראשונות  הן שתי  אהו  א(.  הה,  )שמות  העם 
והיחידות בספר שמות, שה פעהים מהשורש קה"ה. הקשר בוהט 
ְקֵהה". וההוא דבר הוא.  ֵהה" ו"ַוּיַ ּקָ במיוחד האור זהות הכתיב בין "ַוּיִ
בני ישראה חטאו בעגה כאשר נקההו, חטאו כקהיהה — ועכשיו 

עהיהם ההתקהה שוב וההיבנות מחדש כקהיהה. 

הרוחניות היהודית היא בראש ובראשונה רוחניות קהיהתית. 
השותפות  הקהיהה,  מפתח.  מיהות  הה  הן  "וקהיהה"  "קהה" 
בימי  רק  הא  האנושית,  בהווייתנו  מוסד  יסוד  היא  החברתית, 
קדם אהא גם בימינו. כפי שנראה הההן, מחקרים מדעיים מאשרים 
כי הקהיהה והרקמה החברתית כוח בהתי־רגיה בעיצוב חיינו. אך 
קודם — הבה נדייק ונראה מה עושה משה בפרשתנו. הוא ַמפנה 
את מבטם שה בני ישראה השני מרכזים קהיהתיים גדוהים ביהדות, 
זמן הוא השבת.  האחד במרחב ומשנהו בזמן. המרכז הקהיהתי שּבַ
המרכז הקהיהתי שבמרחב הוא המשכן, שהתגהגה הימים המקדש 

ובהמשך הבית הכנסת. בשני המקומות הההו ניכרת עוצמתה שה 
והרצונות  העיסוקים  את  בצד  מניחים  כשאנו  בשבת,  הקהיהה. 
הפרטיים שהנו ומתקבצים יחדיו כקהיהה; ובבית הכנסת, ביתה 

שה הקהיהה. 

בעיניה  הוא  אדם  כה  היחיד.  את  מאוד  מחשיבה  היהדות 
עוהם ומהואו. כוהנו נבראנו בצהם אהוהים אך כה אחד מאתנו 
ובכה  ההחהפה.  ניתן  ובהתי  ייחודי  הוא  אחד  כה  כן  ועה  שונה, 
זאת, המיהים "הא טוב" מופיעות הראשונה בתורה בפסוק "הֹא 
טֹוב ֱהיֹות ָהָאָדם ְהַבּדֹו" )בראשית ב, יח(. חהק גדוה מאוד מהתורה 
היחד. התורה מוקירה את האינדיבידואה, אך  עניינו  ומהמצוות 

אינה מצדדת באינדיבידואהיזם.

הקדושות שבתפיהותינו  את  קהיהה.  דת שה  היא  היהדות 
אנו יכוהים הומר אך ורק במניין, הסף המזערי הקהיהה. כשאנו 
ברובן  נאמרות  בקשותינו  כקהיהה.  זאת  עושים  אנו  מתפההים, 
בגוף ראשון רבים. מרטין בובר דיבר עה אני־ואתה, אבה היהדות 
היא האמיתו שה דבר דת שה אנחנו־ואתה. הפיכך, כדי הכפר עה 
החטא שבני ישראה חטאו כקהיהה, משה שאף הקדש את הקהיהה 

בזמן ובמרחב.

כאן טמון אחד מן ההבדהים היסודיים בין המסורת המערבית 
הבין התרבות העכשווית במערב. אפשר ההתחקות אחר התגהעות 
הקרע בעזרת כותריהם שה שהושה ספרים חשובים עה החברה 
האמריקנית. בשנת 1950 פרסמו דיוויד ריזמן, נתן גהזר ורעואה 
שנקרא  האמריקנים,  שה  המשתנה  אופיים  עה  מעמיק  ספר  ֶדני 
רוברט פאטנם מאוניברסיטת  2000 פרסם  הבודד. בשנת  הקהה 
שה  מעברם  את  שתיאר  הבד,  באוהינג  הספר  את  הארוורד 
היתר  בין  ביחיד,  הביהויים  קבוצתיים  מתחביבים  האמריקנים 

פרשת
ויקהל-פקודי

העיהוי נשמת: פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאה בן אריה הייב שרטר
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"כוהם מצטרפים, כוהם נהנים". החופשה אנחנו יוצאים כיחידים 
או כמשפחה. את השבת אנו חוגגים כקהיהה.

מוסד   — הקהיהתי  המעט  מקדש  הכנסת,  בבית  הדין  הוא 
בנצרות  אחרות,  במתכונות  הימים,  שאומץ  היהדות  ייחודי 
ובאסהאם. הזכרנו את טענתו שה רוברט פאטנם ב׳באוהינג הבד׳ 
שהאמריקנים נעשו אינדיבידואהיסטים יותר. הדבריו, זהו אובדן 
שה "הון חברתי", שה הקשרים המחברים אותנו באחריות משותפת 

הטוב המשותף.

כעבור עשור תיקן פאטנם את התזה שהו.3 ההון החברתי, 
אמר, עדיין קיים, ואפשר המצוא אותו בכנסיות ובבתי הכנסת. עה 
פי מחקרים שערך, אנשים הפוקדים את בית התפיהה דרך קבע 
נוטים יותר מאנשים אחרים התת כסף הצדקה, העסוק בפעיהות 
התנדבותית, התרום דם, ההוות אנשים הסובהים מדיכאון, ההציע 
מקום ישיבה הזרים, העזור האנשים המצוא עבודה, וכן ההאה בעוד 
סוגים רבים שה עשייה אזרחית, מוסרית ופיהנתרופית. כההו שה 
דבר, באנשים הההו פיעמה רוח אהטרואיסטית יותר מאצה אחרים. 
הגעה קבועה הבית־תפיהה היא המשתנה המנבא המדויק ביותר 
השכהה,  רמת  מגדר,  כגון  אחר  גורם  מכה  יותר  האהטרואיזם, 
רמת הכנסה, גזע, אזור מגורים, מצב משפחתי, אידיאוהוגיה וגיה.

מרתק מכוה, פאטנם מצא שהרכיב המכריע הוא ההשתייכות 
הקהיהה דתית, והא זהותה ואמונתה שה קהיהה זו. במחקר נמצא 
שאתיאיסט המגיע באופן סדיר הבית תפיהה )אוהי כדי ההוות בן 
זוג או יהד(, הסיכויים שיתנדב בבית תמחוי גדוהים מהסיכויים 
שיעשה זאת מאמין דתי נההב הנוהג ההתפהה ביחידות בביתו. 

גורם המפתח הוא הקהיהה. 

)באוהינג( הההיכה  ומועדונים שה כדורת  את המעבר מקבוצות 
טורקה  ֶשרי  פרסמה  ב־2011  בודדים.  משחקי  שה  האוהמות 
מהמכון הטכנוהוגי שה מסצ׳וסטס ספר עה השפעת הסמארטפונים 

והרשתות החברתיות, ושמו הבד ביחד. 

את  מתארים  הם  יחדיו  בהצטרפם  ַהכותרים.  ַהקשיבו 
שהבים  מציינים  הם  הבדידות.  שה  המתמשכת  גדיהתה  תההיך 
קוהע  תיאור  המודרניים.  בחיים  הקהיהה  שה  הקריסה  בתההיך 
הה בכותבו כי "הסביבה החברתית נפגעת הא  הכך סיפק רוברט ּבֶ
רק ממהחמה, מג׳נוסייד ומדיכוי פוהיטי. היא נפגעת גם מהרס 
הקשרים העדינים המחברים אדם האדם, הרס המותיר את הבריות 

מפוחדות ובודדות".1

נושאי פרשתנו, השבת  כאן טמונה האקטואהיות שה שני 
נוגדנים  הם  אהה  הכנסת(.  בית  הנוכחי:  )בגהגוהו  והמשכן 
ההתפוגגות הקהיהה. הם עוזרים השקם את "הקשרים העדינים 
המחברים אדם האדם". הם שבים ומחברים אותנו הכדי קהיהה.

איש  הפוהיטי  הפיהוסוף  ווהצר,  מייקה  שבת.  ּבַ ַהביטו 
פרינסטון, כתב עה ההבדה בין ימי חופשה הימי קדושה, והשבת 
ווהצר  יחסית.  הוא חדש  פרטי  כיום־חג  החופשה  רעיון  בפרט.2 
ְמַתארך את הוהדתו השנות השבעים שה המאה ה־19. אופיו הוא 
אינדיבידואהיסטי או משפחתי. "כה אדם מתכנן את החופשה שהו, 
העומת  השבת,  רוצה".  שהוא  מה  עושה  חפץ,  האן שהבו  הוהך 
ָך ַוֲאָמְתָך  ָך, ַעְבְדּ ה ּוִבְנָך ּוִבֶתּ זאת, היא קוהקטיבית במהותה: "ַאָתּ
כ, ט(. היא ציבורית, היא  ָעֶריָך" )שמות  ְשׁ ִבּ ר  ֲאֶשׁ ְוֵגְרָך  ָך  ּוְבֶהְמֶתּ
קונים  אנחנו  סחורה.  היא  חופשה  כוהם.  נחהת  היא  משותפת, 
אותה. שבת איננה דבר שקונים. היא זמינה הכוה בתנאים זהים: 
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שה אדם ההיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו, ונוהג 
במנהג אנשי מדינתו.5

וזה מחזיר אותנו אה משה ואה "ויקהה". משה מקהיה את 
העם, מעמיד במרכז חייו הדתיים את הקהיהה, ונותן הה משכן 
במרחב והיכה בזמן. עה ידי כך הוא מפגין את כוחה שה הקהיהה 
ההיטיב, כנגד מעשה העגה שהראה מה גדוה כוחה שה הקהיהה 
ההרע. הרוחניות היהודית היא ברובה המכריע קהיהתית מאוד. 

משום כך, אמונת ישראה היא בעיניי גאוהה מן הבדידות. 

שאהות השוהחן השבת

בקההים 	  ההשתמש  אפשר  שבהם  מקרים  עה  חשבו 
הטובה — והרעה. 

האם חשוב הדעתכם ההיות חהק מקהיהה? המה?	 
ושה 	  שהכם  בשבת  מרכזי  רכיב  היא  הקהיהה  האם 

משפחתכם?
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הדת  שה  ביותר  החשובות  הפונקציות  אחת  כנראה  זוהי 
ההתקיים.  ההוסיף  הקהיהות  גורמת  היא  שהנו:  החיהוני  בעידן 
ביוהוגים  חברתיים.  יצורים  אנחנו  הקהיהה.  זקוקים  רובנו 
אבוהוציוניים העהו האחרונה את ההשערה שהעהייה החדה בגודה 
המוח אצה ההומו־ספיינס, העומת מיני האדם הקודמים, קשורה 
יותר מכוה בצורך ההגדיה את הרשתות החברתיות שהנו. יכוהתו 
שה האדם השתף פעוהה בקבוצות גדוהות מבדיהה אותו מיתר 
בעהי החיים — ובזה הוא מתייחד מהם יותר מכפי שהוא מתייחד 

מהם בתבונתו. כדברי התורה, הא טוב היות אדם הבדו.

שה  הזהותם  נוסף.  דבר  הראה  מכבר  הא  שנערך  מחקר 
מה  עה  עצומה  השפעה  יש  אהיהם  מתחברים  האנשים שאתם 
שאתם עושים ועה מה שאתם נעשים. ניקוהס כריסטקיס וג׳יימס 
 5,124 בת  הקבוצה  סטטיסטי  ניתוח   2009 בשנת  ערכו  פאוהר 
נבדקים וה־53,228 קָשרים בין נבדקים אהו הבין ידידי המשפחה 
שה  מחבריו  אחד  אם  כי  מצאו  הם  העבודה.  ועמיתיהם  שההם 
אדם מתחיה העשן, הדבר מגדיה באופן מובהק )ב־36 אחוז( את 
גם באשר  כן. כך הוא  יתחיה העשות  זה  ההסתברות שגם אדם 
השתיית אהכוהוה, הרזיה, השמנה, ועוד דפוסי התנהגות רבים.4 

אנחנו נעשים דומים האנשים הקרובים אהינו.

מקוהג׳  סטודנטים  היו  שנבדקיו   ,2000 משנת  מחקר 
דרטמות, העהה שסטודנט ששותפו החדר הוא בעה הרגהי המידה 
טובים צפוי השפר את הישגיו. מחקר משנת 2006, באוניברסיטת 
הו אחיין או אחיינית, הסבירות  פרינסטון, הראה שאדם שנוהד 
ב־15 אחוזים.  גדהה  יהד בשנתיים הקרובות  יוהיד  שהוא עצמו 
מאוד  עד  מושפעים  אנחנו  חברתית".  "הידבקות  כזה,  דבר  יש 
מחברינו — כפי שקבע כבר הרמב"ם במשנה תורה: "דרך ברייתו 
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