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 חיבור לקהילה

 בסוד היחיד והיחד בחבלי משיח
 שע ימתורתו של הרב אל

 
 קבוץ עירוני שדרות –כתיבה: דורי רמון 

 
 פרק א משנה ב –פרקי אבות 

ים ָהעֹוָלם עֹוֵמד, ַעל ַהּת ְשָיֵרי ְכֶנֶסת ַהְגדֹוָלה. הּוא ָהָיה אֹוֵמר, ַעל ְשלָשה ְדָברִׁ יק ָהָיה מִׁ ְמעֹון ַהַצדִׁ ָהֲעבֹוָדה ְוַעל ֹוָרה ְוַעל שִׁ
ים ילּות ֲחָסדִׁ   ְגמִׁ

 עקרונות הנצח, הסרגל המוחלט, המתגלה לנו דרך עמל התורה. – על התורה
 עבודה שבלב, עבודת הנפש והמידות. – ועל העבודה

 המשימות והמעשים השואפים לרומם המציאות אל תעודתה. – ועל גמילות חסדים
 .קהילהה בהם את קונו:מרחב עבודה חשוב יש לו לאדם העברי, לשרת 

 לו אלוקה( ישיש שבות יהודית בארץ ישראל. )כמי ימימוש פיזי בסיסי של התי
 יכולת להתאמן ולהגשים חיבורים בין יחידים ויחודיותם ובניית יחד מורכב ומשוכלל.

 נוקבים ביותר.חיבור לתורה על שלל אותותיה )אותיותיה( עומקיה ורבדיה, דרך לימוד וברור משותפים ולעיתים 
 

 עם ישראל וארץ ישראל נשמה אחת בגופים מחולקים.
 במצב השלם, כל איש בנחלת בית אביו ושבטו. בימינו, כל איש בביתו בקרב קהילתו, בישובו.

ה, התכנסו במקום אחד, שלל -הישוב והקהילה, מהווים אורגניזם בעל יעוד ומשימות הנובעות ממנו. בשל המקר
 ות, מערכי נפשות, דעות ויכולות. יחידים, כוחות, קול

 
 אש אוכלתם. –לא זכו, חלילה 

 )זכר צדיק ואהוב לברכה(.וישליצקי זצ"ואל זכו, מתקיימת בם ברכת כהנים אליבא דרבי אלישע 
ְשְמֶרָך:  יזמן לך את משימותיך הראויות לך, מתוך עיסוק בהם תהיה נשמר )כיבוד הורים רבי -ישמרך  - ְיָבֶרְכָך ה' ְויִׁ

 טרפון(.
יֻחֶנָך: יתן בך חן, מילוי משימותיך והשמעת קולך היחודי, תמצא חן בעיני זולתך השונה  -יחונך  - ָיֵאר ה' ָפָניו ֵאֶליָך וִׁ

 ממך. זולתך יראה בך השלמה רצויה לחסרונותיו.

ָשא ה' ָפָניו ֵאֶליָך ְוָיֵשם ְלָך ָשלֹום  בהרמוניה. ואף על פי שהכוחות כל הכוחות בשיאם החיובי ו –שלום  -  :יִׁ
 

עוד רחוקים משיא עוצמתם איכותם וטהרתם, וגם על ההרמוניה עוד יש מה לעבוד, כיוון שזו מגמתך ועליה אתה 
 .מעין שלוםמתאמץ, תזכה כבר עתה לחסות בצילו של 

 

י ָהֱאֶמת   במגרש האימונים הקהילתי בחבלי משיח, מתקיימים התנאים האלוקיים כפי שמובאים בנבואה "ַוְּתהִׁ
מאי ותהי האמת נעדרת אמרי דבי רב: מלמד שנעשית עדרים עדרים  ומפותחים ע"י חז"ל, )ישעיהו נט, טו( ֶנְעֶדֶרת...."

 .(סנהדרין צ"ז) ."והולכת לה
ואכן אנו רואים וחווים. רואים את המורכבות וחווים את הסיבוכים, בעוז, יום יום, ברמה המקומית וגם בזו 

 ית.הלאומ
 

קהילתיות בחבלי משיח, זה מקצוע בתורה! יש להקשיב ולקרוא, לפתח ולסדר, להמשיך ולשמש את תורת הקהילות 
 המיוחדת אותה השאיר לנו מורנו ורבינו, הרב אלישע.

 יש להציף את רבותינו בשאלות, לאפשר להם לידלות ולהשקות אותנו. לא אלמן ישראל.
 את הכוחות, המשימות והסיבוכיות הכרוכה בהם, לזירה ובעיתוי המתאים.ובעיקר להבין, שיד מכוונת, מזמנת 

 
 ואנחנו לא נותר לנו אלא:

 ללמוד תורה מרבותינו ובחבורות.
 לעבוד עבודת הנפש בתפילה ובעבודת המידות, בחבורות.

 להיות מסורים למשימותינו האמיתיות, בחבורות.
  

 

 


