
בסוד היחיד והיחד- לא התחברת? פספסת...

1. בספר 'אורות' של הרב קוק מופיע קובץ בשם אורות ישראל. פתחו בספר 'דרכה של תנועה' בחלק של עם ישראל, 
וקראו את הפסקה הרביעית (עמ' 33) – 'בסוד היחיד והיחד'.

נלמד את הפסקה כולה, ניתן להיעזר בביאור הפסקה המופיע בהרחבות (עמ' 80).

האם אנחנו יודעים מה קרה השבוע בארץ? האם עוולות או אירועים הקורים במקומות אחרים בארץ משפיעים על חיינו? 
האם בכלל הם צריכים להשפיע?

"ִאם ַיֲעֶלה ַעל ַהַדַּעת ְלִהָנֵּתק ֵמָהֻאָמּה, ָצִרי הּוא ְלַנֵתּק ֶאת ִנְשָׁמתֹו ִמְמּקֹור ִחּיּוָתּה... ָאְמָנם 
ִצּנֹורֹות ַהֲהָזָנה ַהִנְּשָׁמִתית ַוֲהָגַנת ַהַחִיּים ֶשָׁלּּה הֹוְלִכים ִבְּכֶנֶסת-ִיְשָׂרֵאל ַעל-ְיֵדי ַהִמְּצוֹות, ְדַּבר 

ד', ֶזהּו ַהֶפֶּלג ַהְכָּלִלי ַהִמְּתַגֵּלּם ְבּאַרח ַהַחִיּים, ָהָרׁשּום ְבָּתְכִניתֹו." (הרב קוק בפסקתנו)

3. קראו מתוך דברי הרב חרל"פ, הרב סולובייצ'יק והמקובל ר' משה קורדובירו: 

עמדו על הדרכים השונות שהציג כל אחד מהרבנים.

אילו דרכים נוספות קיימות שבאמצעותן ניתן 

להתקשר לעם ישראל?

2. הכוזרי/ מאמר שלישי, יט': 
"ומשל מי שהתפלל לצורך עצמו [לא התפלל במניין, אלא כיחיד], כמשל מי שהשתדל לתקן את 

ביתו לבדו, ולא רצה לעזור ולהשתתף עם אנשי המדינה בחומותיהם [בזמן מלחמה, לתקן רק את 
הבית שלו ולא את כל חומות העיר]: הרי הוא מוציא הרבה ועומד בסכנה [מתאמץ הרבה ועדיין 

בסכנה], ומי שמשתתף עם הציבור, מוציא מעט ועומד בבטחה [מתאמץ פחות ויהיה בטוח], כי מה 
שיבצר מאחד ישלים האחר, ותתקיים המדינה באופן היותר שלם שאפשר, ויהיו אנשיה משיגים 

כולם ברכתה בהוצאה מועטת עם החלוקה בצדק וההשתתפות... ובכל עת שיזניח היחיד את חלק 
הכל [חלקו בכלל], והוא מה שיתוקן בו הציבור אשר הוא חלק ממנו, ויחשוב כי יחסכנו לעצמו 

[יחסוך מעצמו עזרה בתיקון הכלל], הרי הוא חוטא לכל, וחוטא לנפשו יותר, כי הנה היחיד בתוך 
קהלו כאיבר האחד בכלל הגוף: אילו היתה הזרוע חוסכת את דמה כאשר יש צורך בהקזה, היה 
נפסד הגוף ונפסדת הזרוע בהפסדו. אלא ראוי ליחיד לסבול הצער, ואפילו המוות, למען תקנת 

הכל.

"ואומר אליכם בעת ההיא לאמר לא אוכל לבדי שאת אתכם" – שעל כל אחד ואחד מכם לאמר "לא אוכל 
לבדי" רק בהצטרפות זולתי... ולדעת שע"י הפירוד, חיינו אינם חיים, רק להיות כולנו כאחד יחד ועי"ז הוא 

ברכה שלמה. (אמרי שאול, ענייני אחדות ושלום)

" מדברי הכוזרי וכן 
מדברי האמרי שאול 

ניתן ללמוד שכשאדם 
לא נקשר לציבור הוא 

מאבד חלק מהאישיות 
שלו. 

נשאל את עצמנו: איך 
עושים זאת? איך 

נקשרים לעם ישראל? 
איך מרגישים חלק 

מהכלל?

ומאחר שכל ייסוד 
בנינו של הפרט נובע 

מבנינו של הכלל, 
לזאת מוטלת 

החובה הגדולים 
הכלליים להכיר בכל 

פרק שהוא חלק מן 
הכלל.

(מי מרום, מעייני 
הישועה)

יהודי המאמין בכנסת ישראל הוא יהודי החי עם 
כנסת ישראל באשר היא ומוכן למות בעדה 

הכואב בכאבה והשמח בשמחתה, לוחם 
מלחמותיה, נאנק בכשלונותיה וחוגג נצחונותיה. 
יהודי המאמין הכנסת ישראל הוא יהודי המצרף 
עצמו בחישוק בל ינתק לא רק לעם ישראל של 

דור זה בלבד אלא לכנסת ישראל של כל 
הדורות. ובמה? בתורה שהיא ובה הרציפות של 

כל דורות ישראל מן העולם ועד העולם. 

(הרב סולובייצ'יק)

ַיְרִגּיל ַעְצמֹו ְלַהְכִניס ַאֲהַבת ְבֵּני ָאָדם ְבִּלּבֹו, 
ַוֲאִפילּו ָהְרָשִׁעים, ְכִּאּלּו ָהיּו ֶאָחיו ְוֹיֵתר ִמֶזּה, 

ַעד ֶשִׁיְּקַבּע ְבִּלּבֹו ַאֲהַבת ְבֵּני ָאָדם ֻכָּלּם, 
ַוֲאִפּלּו ָהְרָשִׁעים ֶיֱאַהב ֹאָתם ְבִּלּבֹו, ְוֹיאַמר, 
ִמי ִיֵתּן ְוִיְהיּו ֵאּלּו ַצִדּיִקים ָשִׁבים ִבְּתׁשּוָבה 

ַוִיְּהיּו ֻכָּלּם ְגּדֹוִלים ּוְרצּוִיים ַלָמּקֹום....וַבֶמּה 
ֶיֱאַהב, ִבְּהיֹותֹו ַמְזִכּיר ְבַּמֲחַשְׁבּתֹו טֹובֹות 

ֲאֶשׁר ָבֶּהם, ִויַכֶסּה מּוָמם ְוא ִיְסַתֵּכּל 
ְבִּנְגֵעיֶהם ֶאָלּא ַבִּמּּדֹות ַהּטֹובֹות ֲאֶשׁר ָבֶּהם..

 (תומר דבורה, פרק ב)

איך אתם חווים את הקשר שלכם לכלל?

מהי, לדעתכם, הדרך הטובה ביותר בשבילכם 

להתקשר לעם ישראל?



בסוד היחיד והיחד- לא התחברת? פספסת...

תוספות למעביר:
מצורפות שלוש כתבות שונות לאירועים המתרחשים במדינה  

תוספת ל"איך אנחנו מתקשרים לעם ישראל":  
מהות עמנו לא נבנה על המושג לאומיות לחוד, על הנאציאנאליטאט לחוד, כדרך שאר האומות ע"פ האדמה, 

כי גוי קדוש אנחנו, והקדושה תלויה בתורה הקדושה שציוונו ה' ורק ע"י התורה אנו נעשים לעם, ככתוב "והיום 
הזה נהיית לעם"... כי גם לשאר העמים יש המושג לאומיות, ורק ע"י מושג התורה אנו נפלאים מהם. (אם 

הבנים שמחה, סג)
"בסדר חיי האדם, בין בצורתם כלפי חוץ ובין בתוך לבו, אנו מוצאים שני יסודות שונים: הכלליות והפרטיות". 

כפרט, חי האדם את חייו ודואג לעצמו ולמשפחתו. לעומת זאת נטייתו לכלל מתבטאת בכך שהוא מרגיש את 
עצמו חלק מקבוצה אנושית רחבה ולא "כעומד בפני עצמו". הרב דסלר


