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 קהילתנות מול אינדיבדואליסטיות
 מכלל שהוא צריך לפרט ומפרט שהוא צריך לכלל

 *יצחק-אלישי בן
 הברכה והקללה. -והתוכחהמרכזיים, מקרא ביכורים, פרשת "כי תבוא" עוסקת בשני עניינים 

קשיים: מה טעם נסמכו שני עניינים אלו יחד? מה פשרו של החיבור  כמהעיון בשני עניינים אלו מעלה 
 תייחסות היא להיסטוריה הישראלית,התמוה בין מקרא ביכורים לברכות ולקללות? מה טעם במקרא ביכורים הה

ביכורים, שהפרט מביא בו לכהן ולמקדש את ראשית "וירעו אותנו המצרים" )דב' כו:ו(? מדוע בטקס הבאת ה
? ולמה באירוע משמח זה, שהאדם והלשון של הטקסט נכתב ברבים פירותיו, נזכרים ההיסטוריה ועם ישראל

אמור ליהנות בו מפרי עמלו, האדם צריך לעסוק בעניינים ציבוריים? שהיה ראוי שיודה האדם לאל בטקס הזה 
 ניק לו. על השפע שנתן לו והברכה שהע

ה  רּוְך ַאתָּ ִעיר, ּובָּ ה בָּ רּוְך ַאתָּ ועל זו הדרך, מצינו בפרשת הברכות והקללות שהן מכוונות לאדם הפרטי: "בָּ
ִעיר, וְ  ה בָּ ֶמיָך" )דב' כז:ח( מצד אחד; ומצד שני "ָארּור ַאתָּ ה ַבֲאסָּ כָּ ֶדה" )דב' כז:ג(; "ְיַצו ה' ִאְתָך ֶאת ַהְברָּ ָארּור ַבשָּ

ה  ע ִמַמְרֵאה ֵעיֶנָך" )דב' כח:לד(. ונשאלת השאלה: מדוע כל הצרות ַאתָּ גָּ ִייתָּ ְמשֻׁ ֶדה" )דב' כח:טז( "ְוהָּ ַבשָּ
תלוי בו? האם לא היה נכון יותר לכתוב את "פרשת ביכורים" בלשון יחיד ואת הכול מיוחסות ליחיד, הרי לא 

 "פרשת הקללות והברכות" בלשון רבים? 
רוצה ות הפרשיות אינה מקרית, אלא באה ללמד על הקשר שבין היחיד לבין הציבור. דומה בעיניי כי סמיכ

מן חולפות בראש האדם המחשבות: 'מה אני צריך את הציבור?'; 'לשם מה עליי להיות חלק  עתיםללומר 
הכול מכובדת, רכוש, בית, כלים נאים ועוד'. ברגעים אלו, שבהם לכאורה  פרנסההקהילה? הרי יש לי מעמד, 

טוב ומסתדר, קורא קול פנימי לאדם לנתק את עצמו מן הציבור, בחשבו שחבל להשחית זמן יקר לטובת הציבור 
 כשאינו זקוק לציבור.

להטמיע בפרט עד כמה גדול כוח הציבור, ועד כמה חייב אלו, ביקשו ולמחשבות חז"ל היו ערים לתחושות 
: "אין משנים ממנהג המדינה" )תוספתא כתובות )ליברמן( אדם להיות מעורב בין הבריות. כך למשל אמרו חז"ל

פרק ו, הלכה ו(; "לעולם אל יוציא אדם עצמו מן הכלל" )ברכות מט ע"ב(; "לעולם תהא אימת הציבור עליך" 
)סוטה מ ע"א(; "לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות" )כתובות יז ע"א(; והלל אומר "אל תפרוש מן 

אבות ב,ה(. אלא שכאן עולה השאלה: מה חשוב כל כך בהצטרפות הפרט לכלל? המהר"ל דן  ,הציבור" )משנה
 ד(:,בזה ואומר )דרך חיים ב

אל הציבור יש קיום יותר, ולפיכך הפורש מן הציבור פורש מן הדבר שיש שלו קיום ביותר ]...[. הכלל הוא 
והוא מבחוץ. ואם הוא מבחוץ, להבל הכול, , ולפיכך הפורש מן הציבור פורש מהכול, ויש בהם כוח הכול

ר לא היחיד הפרטי, שהיחיד הוא בעל שינוי, כלל ]...[. ואמר כי הכלל הוא עיקנחשב דבר זה שיצא מן ה
 ואילו הכללים עומדים ]...[. כי הכוח הכללי עומד בלא שינוי.

למשמעויותיו יכול  ""הכולהמושג  .תוכו שני יסודות: "יסוד הכוליות"מדברי מהר"ל עולה שהציבור מכיל ב
להתקיים רק בציבור; ו"יסוד היציבות" והיעדר השינוי, הנמצא אף הוא בציבור ולא בפרט. מכאן שלעולם היחיד 

. רוצה לומר, הפרט יכול להיות איש או אישה, כהן או ישראל, אבל לעולם לא יוכל הכול"לא יוכל להכיל את "

                                                           
  ומרצה מן החוץ במכללת שערי  עו"ד אלישי בן יצחק מוסמך במשפטים מטעם האוניברסיטה העברית, בעל משרד עורכי דין

 ט. יהיו דברינו כאן לע"נ הילדה תהילה חיה בת מיכל אשר נקטפה בדמי ימיה ת.נ.צ.ב.המשפ



2 

 נרכשת", יציבות אמתית . ועל זה הדרך גם ב"יסוד היציבותלבדולא יוכל להגיע לשלמות בהיותו  להרכיב מניין
 רק אם הפרט הוא חלק מן הציבור, מפני שרק הציבור יכול להתקיים לעד, ואילו הפרט חדל להתקיים במותו.

 יט(: ,ריה"ל, כשהוא דן בתפילת הציבור, דן ביחס בין הכלל לבין הפרט. וזה לשונו )ספר הכוזרי ג
והוא שיש בו תקנת צבורו, אשר הוא חלק ממנו, וחשב כי יותירנו  הכול,יתעלם היחיד מחלק בעוד שו

וחוטא לנפשו יותר, כי היחיד בכלל הצבור כאבר האחד בכלל הגוף. אלו היה  הכול,לעצמו, הוא חוטא על 
ליחיד  מקפיד הזרוע על דמו כשהוצרך אל ההקזה, היה נפסד הגוף כולו ונפסד הזרוע בהפסדו. אך ראוי

שיתננו ולא  הכול,. והנחוץ ממה שיעיין עליו היחיד הוא חלק הכוללסבול הצער גם המוות בצד תקנת 
 יתעלם ממנו.

לדעת ריה"ל, היחסים בין היחיד לפרט הם כיחסים בין איבר מאברי הגוף לגוף עצמו. יחס הפרט לציבור מוביל 
-, יכולה להתאפיין ברגע שבירה עקב צער לאומיבהכרח לתלות הדדית ביניהם, תלות הגוררת עמה מחויבויות

 אדם עלול להוציא את עצמו מן הכלל. וזה לשון התלמוד בעניין זה )תענית יא ע"א(.שה ציבורי,
תנו רבנן: בזמן שישראל שרויין בצער ופירש אחד מהן, באין שני מלאכי השרת שמלוין לו לאדם ומניחין 

ירש מן הצבור אל יראה בנחמת צבור. תניא אידך: בזמן שהצבור לו ידיהן על ראשו ואומרים: פלוני זה שפ
שרוי בצער, אל יאמר אדם: אלך לביתי ואוכל ואשתה, ושלום עליך נפשי ]...[ אלא יצער אדם עם הצבור, 
שכן מצינו במשה רבינו שציער עצמו עם הצבור, שנאמר: "וידי משה כבדים ויקחו אבן וישימו תחתיו 

ב(. וכי לא היה לו למשה כר אחד או כסת אחת לישב עליה? אלא כך אמר משה: וישב עליה" )שמ' יז:י
הואיל וישראל שרויין בצער, אף אני אהיה עמהם בצער. וכל המצער עצמו עם הצבור, זוכה ורואה בנחמת 

 צבור.
רק  ברגעים קשים קל לאדם להתרחק מן הציבור, ולכן מזכירים חז"ל לפרט את נחמת הציבור, שיזכה לראות בה

שהעדיף לצאת מן הארץ בעטיו של הרעב הכבד  זה שהצטער עם הציבור. כך למשל, אלימלך הנזכר בספר רות,
 שפקד אותה, לא זכה לשוב אליה ולראות את הציבור בימים טובים יותר.

אלא שכאן מתעוררת השאלה: האם מותר לאדם לפרוש מן הציבור בשעה שטוב לציבור, שהרי איש לא 
 (:87-86יחוש בחסרונו? על זה אומר הרב סולובייצ'יק )על התשובה, עמ' 

היחיד והציבור מוטלים על שתי כפות המאזניים ותלויים זה בזה. יש שאנו מוצאים שהציבור צריך 
ד, למשל בהלכה של עכו"ם שהקיפו עיר ואמרו 'תנו לנו נפש אחת', אז יהרגו להקריב עצמו עבור היחי

כולם ואל ימסרו נפש אחת מישראל. ויש שהיחיד חייב להקריב עצמו עבור הציבור. לעולם אין היחיד 
 1בגין היחיד או היחידים. לכל אחד מהם נתבצר לו מקומו שלו. הציבור, ואין הציבור מתקפח נגדמתבטל 

לפרוש מן הציבור צריך לראות את עצמו כאילו הוא על כף אחת של המאזניים והציבור על הכף השנייה, המבקש 
בציבור, גם אם הדבר אינו ניכר, אלא אם הפרט חי בחברה מקולקלת,  והפגיעה שפרישתו היא בגדר הפרת האיזון

  2אז מותר לו לפרוש מן הציבור.
עם היהודי נזכר בדברי הראי"ה קוק. וזה לשונו )שמונה י הנשמה הישראלית והיתפקידנו הציבורי כמח
 קבצים, קובץ ח, פסקה קג(:

צריכים אנו להחיות את הנשמה הישראלית, להוסיף לה כח ואומץ בכל האופנים והצדדים שהם מרוממים 
ומשגבים אותה, ובזה אנו מוסיפים בטחון לקיומה של האומה, ומחזקים אנו בזה את עזה, ליתן בידה כח 

תרומם מעל כל התלאות העוברות עליה. וממילא יתחזקו על ידי כח האמיץ הנשמתי, כל כוחות החיים לה
שלה, והאגודות החברותיות מתאמצות, הרוח היחיד של כל יחיד מתעלה, והתוכן העולמי בכללו מתעדן, 

ות, וכל והמטרה האלוקית של בריאת העולמים מוצאת את מכונה, וחיי עולמים מתרבים, ונשמות מתחדש
צינורות החיים מתמלאים עדנה, ואור הדעת, ברק החיים וגבורת השלום, מוכרחים הם להתפרץ מבעד לכל 

בשר הרוח, כוננה בעולם, להחשיך את נוגה שמשו. למטרות  עבי המחשכים, שטמטום הלב, ועורלת
ו לשם שמיים, אז ארץ צריכים אנו להתכוין, ואז כל החפצים בידינו יעלו. כשכל מעשינו יהי יותר גדולותה

 וכל מלואה ישתכללו היטב על ידינו.
וכשם שאין לוותר על הציבור  את שניהם.למעשה, יש תלות של היחיד בציבור והציבור ביחיד. תלות זו מפרה 

 יתרה מזו. הרב קוק מסתייג מהיעדר אחדות )שמונה קבצים, קובץ ג, פסקה קנד(:כך אסור לוותר על היחיד. 
ולשון אין אנחנו יכולים לסבול את הסתירה ואת אי האחדות הנפשית. סגולת עולמים היא יותר מכל עם 

בנו השלום והאיחוד בצורתם האידיאלית. ולכן כל פיזורינו הוא רק עראי, והננו עתידים להתאחד, ולהיות 
 גוי אחד בארץ.

יסוד חשוב, ולפיו הגשמת  דומה בעיניי שהמסר שבפרשתנו מורכב משני עניינים המקפלים בתוכם, הנה כי כן
ייעודו של עם ישראל, להיות "ממלכת כוהנים וגוי קדוש", יוכל להתממש רק אם נבין ששלמות הפרט אינה 
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שלמה בלא השקעה בחברה ובציבור. לעולם, היחיד הוא חלק מן הציבור וזכאי לסיוע ממנו כשם שהוא חייב 
 לתרום לציבור.
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