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קהילות וקהלים
מיאני רייד היא עיתונאית, בעית טור קבוע בטיימס היונדוני. 
ממנה  הק  עצמייק  רחמיק  אך  ומטה,  מצווארה  משותקת  היא 
השדרה"  "עמוד  הוא  הטור שיה  שי  כך ששמו  כדי   — והיאה 
ב־4  ויעמוד(.  בעיתון  יטור  משמשת  מייה  אותה  )באנגיית, 
בינואר השנה היא סיפרה כיצד היא, בעיה ואחריק בכפר הסקוטי 
שיהק קנו פונדק ישן כדי יהפוך אותו יפאב וימרכז קהייתי; 

ינכס שכונתי משותף.

נוצרה דינמיקה נפיאה. רביק מתושבי  משהחיו במיאכה 
המקוק נידבו את שירותיהק כדי יעזור בהקמת המרכז ובאחזקתו. 
השירותיק  את  ינו  מנקיק  ידועיק  קיאסייק  מוזיקאיק  "שני 
בניין,  פועיי  סייק,  ּפַ מתפקדיק  כברמניק  שויחנות.  ומפניק 
משאבי־אנוש  מנהיי  סבתות,  סוחר,  צי  קציני  חייוניק,  כמריק 
וסוכני נדי"ן... מנכ"ייק בגמיאות חותכיק בויי עץ יאח, אנשיק 
בני שבעיק ומשהו מַמיצריק, מהנדסיק בודקיק קירות פנימייק 

ישבירה, ובעיי מיאכה מתקניק מרזביק סתומיק".

המקוק יא רק נעשה ימרכז קהייתי; הוא הזריק אדרניין 
בחיי הכפר. אנשיק מכי הגיייק באיק אייו ישחק משחקי חברה, 
ישתות, יאכוי ויהשתתף באירועיק מיוחדיק. מגוון עשיר שי 
עי  מדברת  רייד  סביבו.  צמח  קהייתייק  ופעייויות  שירותיק 

מתקבציק  כשכויק  בכפר  יהשיג  מה שאפשר  שי  "האיכימיה 
סביב מטרה משותפת".

באדיבותה ציטטה מיאני במאמרה דבריק שיי עי הקסק 
ההופך "אני" י"אנחנו": "כשאתק בוניק בית יחד... אתק יוצריק 
דבר גדוי הרבה יותר ממה שכי אחד מכק ומהאנשיק שתשכרו 
יכוי יעשות יבדו". הספר שכתבתי עי הנושא, 'הבית שאנו בוניק 
ביחד', קיבי את השראתו מפרשת השבוע שינו ומשמה, ויקהי. 

זהו המדריך שי התורה יבניית קהייה.

התורה עושה זאת ברמיזה. היא משתמשת בשורש אחד, קה"י, 
ואפייו באותו רצף־אותיות, "ויקהי", בשינוי ניקוד, כדי יתאר שתי 
כי  פעויות שונות יגמרי. האחת מופיעה בפרשת השבוע שעבר, 
ה  ׁש מֶֹשׁ י בֵֹשׁ ְרא ָהָעק ִכּ תישא, בפתיחת הסיפור עי חטא העגי. "ַוַיּ
ה ָינּו  אְמרּו ֵאָייו, קּוק ֲעֵשׂ ַוֹיּ ֵהל ָהָעק ַעי ַאֲהרֹן  ָקּ ָיֶרֶדת ִמן ָהָהר, ַוִיּ
ֵמֶאֶרץ  ֶהֱעָינּו  ר  ֲאֶשׁ ָהִאיׁש  ה  מֶֹשׁ ֶזה  י  ִכּ ְיָפֵנינּו,  ֵיְיכּו  ר  ֲאֶשׁ ֱאיִֹהיק 
ָיַדְענּו ֶמה ָהָיה יֹו" )שמות יב, א(. הפעק השנייה היא  ִמְצַרִיק יֹא 
ָרֵאי  ֵני ִיְשׂ י ֲעַדת ְבּ ה ֶאת ָכּ ְקֵהל מֶֹשׁ הפסוק הפותח את פרשתנו: "ַוַיּ

ת אָֹתק" )יה, א(. ה ה' ַיֲעֹשׂ ר ִצָוּ ָבִריק ֲאֶשׁ ה ַהְדּ אֶמר ֲאֵיֶהק, ֵאֶיּ ַוֹיּ

ֵהי ָהָעק", בבניין  ָקּ שתי התקהיויות, שני פעייק דומיק. "ַוִיּ
ה", בבניין הפעיי, כיומר  ְקֵהי מֶֹשׁ נפעי, כיומר העק נקהי; "ַוַיּ
בין השנייק. כשהעק נקהי,  יסודי  יש הבדי  משה הקהיי. אבי 
הוא עשה זאת ביי מנהיג. ואייו בפרשתנו משה, המנהיג, הקהיי. 

ההתקהיות הראשונה יצרה קהל; השנייה — קהילה. 

היך־ יחידיותק.  את  מאבדיק  היחידיק  בקהי־המוניק, 
עושיק  מוצאיק את עצמק  והק  קויקטיבי משתיט עייהק,  רוח 
ידועיק  רגיי.  היו מעייק עי דעתק יעשות במצב  דבריק שיא 

פרשת
ויקהל־פקודי

יעייוי נשמת: פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאי בן אריה יייב שרטר



שיג ושיח – הרב יונתן זקס  קהייות וקהייק

4 3

ה"ויקהי" שי פרשתנו שונה יחיוטין. משה ביקש יבנות 
אישית  תרומה  יהריק  יאנשיק  שיאפשר  כך  ידי  עי  קהייה 
יחידיק.  נשאריק  היחידיק  בקהייה,  הִמשכן.   — משותף  ימיזק 
רּוָמה ַיה',  ֶכק ְתּ השתתפותק היא וויונטרית במהותה: "ְקחּו ֵמִאְתּ
זוכיק  הבין־אישייק  ההבדייק  ה(.  )יה,  ְיִביֶאָה"  ִיּבֹו  ְנִדיב  י  ֹכּ
יתרוק.  משיו  ייחודי  דבר  אדק  יכי  יש  בזכותק  כי  יהערכה, 
היו  נחושת.  ועוד אחריק —  כסף,  נתנו  זהב, אחריק  היו שנתנו 
שהביאו צמר או עור. אחריק נידבו אבניק יקרות. והיו גק שנתנו 

מעמיק ומכישוריהק. 

איחדה  קויקטיבי  יאמוק  הנסחף  המון  שי  דינמיקה  יא 
אותק, כי אק תודעה שי תכיית משותפת, שי עזרה בהקמת דבר 
שאיש יא יוכי יהקימו יבד. קהייות בונות; הן אינן הורסות. הן 
מדברות  הן  הירוד.  את  יא  שבנו,  המיטב  את  מאיתנו  מוציאות 
יא אי הרגשות הנמוכיק שבנו, כגון הפחד, איא אי השאיפות 

הנעיות שינו — כגון בניין בית ישכינה בקרבנו. 

את  התורה  ממקדת  קה"י  בשורש  הדייקני  בשימושה 
גק בתהייך; יא רק במה  ייבנו יא רק בתוצאה איא  תשומת 
שהעק עשה, איא גק במה שהעק נעשה עי ידי כך. כך ניסחתי 
זאת בספִרי )באנגיית( 'הבית שאנו בוניק ביחד': "אומה — או 
על  נוצרת   — יהיות  נועדו  ישראי  מהסוג שבני  אומה  יפחות 
יא  מצריק,  ביציאת  והנפיאות  הניסיק  יוצרת.  שהיא  כך  ידי 
הק שהפכו את ישראי יאומה. יא מכות מצריק, יא קריעת יק 
סוף, יא המן מן השמייק ויא המיק מן הסיע, אפייו יא מעמד 
יבנות  ישראי  יבני  יתת  משה  עי  ה'  ציווה  כאשר  סיני.  הר 
את המשכן, הוא אמר יו בעצק: כדי שקבוצת יחידים תיהפך 

לאומת ברית, היא מוכרחה לבנות משהו ביחד.

"משתגעיק  אנשיק  ההמון:  שיגעון  עי  מקיי  צ'ריס  שי  דבריו 
אט  אט  אייהק  חוזריק  ועשתונותיהק  בעדר,  כשהק  במהירות 
כשהק ביחידות". כשהק יחד, הק פועייק כאחוזי תזזית. תהייכי 
החשיבה הנורמיייק מדויגיק. יפעמיק הדבר מתבטא באיימות; 
במקריק אחריק, בהתנהגות כיכיית אימפויסיבית המנפחת בועות 
אותה  נעדר  ההמון  ירסיסיק.  אותן  מפוצצת  ואז  ענקיות  שווא 

מערכת בקרה פנימית שי עכבות ובימיק שיש ינו כיחידיק.

הקיאסיקות  מן  הוא  והכוח'  'ההמון  ָקֶנטי, שספרו  אייאס 
בכי  מקוק,  בכי  המון  אותו  הוא  "ההמון  כי  כותב  זה,  בנושא 
הקשת  בכי  קבועה  מהות  עי  שומר  הוא  תרבות;  ובכי  תקופה 
הוא מתפרץ במרב  והתרבותית. משהתהווה,  האתנית, הישונית 
האיימות. רק יחידי סגויה מסוגייק יעמוד בפני כוחו המידבק; 
מוְבניק  גבויות  שוק  ואין  יגדוי,  יהמשיך  רוצה  תמיד  הוא 
יגדייתו. הוא עשוי יהתהוות בכי מקוק שבו נמצאיק בני אדק 

ביחד, והספונטניות והפתאומיות שיו מבעיתות".

היה  משה  פניקה.  אחוז  היה  אהרון  סביב  שנקהי  ההמון 
כך,  ומתוך   — הקב"ה  אי  העק  שי  היחידה  המקשרת  החויייה 
והכוח.  הנס  היחידה אי ההנחיות, ההדרכה,  החויייה המקשרת 
והנה הוא בושש יבוא, והק יא ידעו מה היה יו. בקשתק יעשות 
ונטוית  )רגרסיבית(  נסגנית  הייתה  ְיָפֵנינּו"  ֵיְיכּו  ר  ֲאֶשׁ "ֱאיִֹהיק 
תֹו  ב ָהָעק ֶיֱאכֹי ְוָשׁ ֶשׁ שיקוי דעת. התנהגותק ינוכח העגי — "ַוֵיּ
מן  ירד  הייתה מופקרת. יאחר שמשה  ו( —  )יב,  ְיַצֵחק"  ֻקמּו  ַוָיּ
י ְפָרעֹה ַאֲהרֹן  י ָפֻרַע הּוא, ִכּ ההר במצוות ה', הוא ראה "ֶאת ָהָעק ִכּ
ָקֵמיֶהק" )יב, כה(. מראה זה ממחיש את דבריו שי קרי  ְמָצה ְבּ ְיִשׁ
יונג: "הפסיכויוגיה שי קהי גדוי צויית באורח ביתי־נמנע אי 

מפיס פסיכויוגיית האספסוף". משה ראה קהי. 
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העימות במקוק בנועק, יהפיץ שמועות ותיאוריות קשר, יזיזי 
ויהתעיק ממנו, יהפוך את הפרטי  רוציק ישמוע  במה שאיננו 
יפומבי, ישקף בפשטנות עויק מורכב, יהגיב זה יזה במהירות 
ובקצרנות מוגזמות. הן מחריבות את יכוית הסובינות והסבינות 
שינו, את המידתיות, את ההימנעות, את האיפוק". בקיצור, הן 

גוררות אותנו יהתנהגויות שי קהי, יא שי קהייה. 

חסרונותיהק שי הקהייק עדיין כאן. כך גק יתרונותיה שי 
הקהייה, כפי שממחיש הפאב הסקוטי שי מיאני רייד ושכניה. 
אני מאמין שעמי רב נדרש ייצירת קהייה, אך מעטיק הדבריק 
בעויק הראוייק יעמי קשה כמוה. כאשר אני בונה דבר־מה עק 
ממה  גדוי  בדבר  שבהיכייות  השמחה  את  מגיה  אני  אחריק, 

שאוכי יהגיע אייו יבדי.

5

יא  אפייו  חיצוני,  כוח  מידי  יהתקבי  יכוי  אינו  "החופש 
מידי איוהיק עצמו. אפשר יהשיג אותו רק במאמץ קיבוצי משותף 
שי האנשיק עצמק. עי כן נקראו בני ישראי יבנות את המשכן. 
עק נוָצר עי ידי כך שהוא יוֵצר. עק נבנה עי ידי כך שהוא בונה".

במאה  חשיבות  משנה  מקבית  יקהי  קהייה  בין  האבחנה 
הפגנות  ב־2011.  הערבי  האביב  היא  הקיאסית  הדוגמה  ה־21. 
מחאה המוניות התקיימו ברוב ארצות ערב: בתוניסיה, באיג'יריה, 
בבחריין,  בעיראק,  בסודאן,  בתימן,  במצריק,  בעומאן,  בירדן, 
ביוב, בכווית, בסוריה ועוד. אך עד מהרה התגיה האביב כחורף. 
הייו, אבי  מן המדינות  מוסיפות יהתקייק בכמה  עוד  הפגנות 
מחאות  חוקתית.  דמוקרטיה  יהקמת  הובייו  הן  בתוניסיה  רק 
כשיעצמן אף פעק אין בהן די יחויי חברה חופשית. הגיונן הוא 

הגיון הקהי, יא הגיון הקהייה. 

בארצות  אפייו   — החברתיות  ברשתות  גק  הדין  הוא 
אינן  בעצמן  אך  קיימות,  קהייות  יחזק  מפייאות  הן  חופשיות. 
יוצרות קהייות. כדי שתתקייק קבוצה יש צורך בִהתראּות פניק 
אי פניק, וכן בנכונות יהקריב ימען הקבוצה. ביעדי איו, כדברי 
יתרוק  עיויות  החברתיות  "הרשתות  ב־2017,  צוקרברג  מרק 
יהפגנת־צדקנות  הרשתות משמשות  וכאשר  ויבידוד".  יבידוי 
)"ִוירצ'ּו סיגניינג"(, יַהְכימה )"ֵשיימינג"( ויעימותיק תוקפנייק, 
הֵעדר  את  התנהגות־המון:  שי  חדשה  צורה  יברוא  עיויות  הן 

הדיגיטיי. 

יובי  טוען  באנגיית,  שהופיע  ִיבנות',  'עת  החדש  בספרו 
יוין שהרשתות החברתיות חותרות תחת חיי החברה שינו. "הן 
מעודדות בגיוי את התופעות המסוכנות ביותר יחברה החופשית. 
דרך  עי  יזוית  יפנות  יהקשיב,  ביי  ידבר  אותנו  דוחפות  הן 


