קהילה

"משלו משל למה הדבר דומה:
לעשרה בני אדם שבאו במסיבה אחת –
אחד הביא דגים גדולים,
השני הביא דגים קטנים,
השלישי הביא מיני מלוחים והרביעי הביא מיני תפלים,
החמישי הביא כרוב ותרדין שלוקין,
הששי הביא ביצים והשביעי הביא גבינה,
השמיני הביא בשר שור ,והתשיעי הביא בשר איל,
העשירי הביא בשר עופות.
כל אחד ואחד הביא אכילה אחת על השולחן ,וכל אחד ואחד נוטל מכל עשר אכילות ,והולך לביתו בעשר מיני אכילות.
כך ,כיון שבאו עשרה בני אדם לבית הכנסת ולבית המדרש ,ולומד כל אחד מהם עם כל חביריו דבר אחד או פסוק
אחד או הלכה אחת – נמצא ביד כל אחד ואחד מהם שהוא נוטל עשר הלכות או עשרה דברים ,והולך לביתו בעשרה
דברים או עשרה פסוקים או עשר הלכות".
תנא דבי אליהו רבה ,פרק יח (מדרש המיוחס לאליהו הנביא ,נכתב ככל הנראה בא"י או ברומי ב)
-

מהן  5מנות הבסיס שהופכות קהילה לקהילה?

-

מה המנה המיוחדת שאני מביא.ה לקהילה?

"כל עיר שאין בה עשרה דברים הללו אין תלמיד חכם רשאי לדור בתוכה :בית דין מכין ועונשין ,וקופה של צדקה [,]...
ובית הכנסת ,ובית המרחץ ,ובית הכסא ,רופא ואומן ולבלר וטבח ומלמד תינוקות ... .משום רבי עקיבא אמרו :אף מיני
פירות ,מפני שמיני פירות מאירין את העיניים"
תלמוד בבלי ,מסכת סנהדרין ,דף יז ,עמ' ב
-

מהו הסדר הנכון של הדברים הנחוצים בקהילה?

-

היית מוסיפ.ה משהו?

-

מהם אותם פירות? איפה היינו ממקמים אותם בסדר העדיפויות?

"היחידים השייכים לקהילה משלימים אלו את אלו .בכל אדם יש משהו מיוחד במינו ,נדיר ,שאינו ידוע לאחרים; לכל
יחיד יש משהו מיוחד לומר .צבע מיוחד להוסיף לקשת הצבעים הקהילתית .לפיכך ,כאשר מצטרף האדם הבודד
לקהילה ,הוא מוסיף מימד חדש למודעות הקהילה .הוא תורם משהו ,ששום אדם אחר לא יכול היה לתרום .הוא
מעשיר את הקהילה .אין לו תחליף ,היהדות מאז ומתמיד ראתה את היחיד כאילו הוא עולם קטן ...בשל אותה
מיוחדות ,מתכנסים בני האדם היחידים ביחד ,משלימים אלו את אלו ומשיגים אחדות".
הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק ( ,) 1903-1993פילוסוף ,מראשי תנועת המזרחי וממנהיגיה הרוחניים של
היהדות האורתודוקסית בארה"ב.

מבט על:
איך הרעיונות הללו פוגשים את המציאות שלנו?
איזה טקסט מספר יותר ממשהו על אחת הקהילות בחיינו (תואם ,חסר ,מוסיף)?

