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חזון ופרטים
מעבר מתעתע מתחולל ב רשתנו. עד עכשיו הוליכה אותנו בס ר 
התעוררות  ישראל,  בני  עבדות  סוח ת:  סי ורית  דרמה  שמות 
הבריחה  של  רעה,  סרבנותו  המכות,  עשר  לחירות,  התקווה 
למדבר, קריעת יח סוף, המסע להר סיני והברית הגדולה עח א־

לוהיח.

והנה ל תע אנו מוצאיח את עצמנו קוראיח בסוגה ס רותית 
נושאיח,  של  מבלבל  מגוון  המכסה  חוקיח  קובץ  לגמרי:  אחרת 
מדיני נזיקין, דרך דיני שמירה על רכוש, עבור לסדרי דין וכלה 
בשבתות ובמועדיח. למה כאן? למה לא להמשיך בסי ור העלילה 
המוביל אל הדרמה הגדולה הבאה, חוא העגל? למה לעצור את 

הזרימה? ומה בין זה לבין מנהיגות?

מנכ"ליח  שהח  בין   – ווביח  שלמנהיגיח  היא  התשובה 
בתאגידיח או הוריח במש חה – יש יכולת לחבר בין חזון גדול 
ל רויח קוניח. בלי החזון, ה רויח מייגעיח. יש סי ור ידוע על 
שלושה אנשיח שעבדו בסיתות אבני בניין. כששאלו אותח מה הח 
עושיח, אחד אמר "חותך אבן", השני אמר "מת רנס", והשלישי 
הרחבה  התמונה  את  עיניהח  לנגד  הרואיח  אלו  ארמון".  "בונה 
מנהיגיח  יותר.  וווב  יותר  קשה  ועובדיח  בעבודתח,  יותר  גאיח 

מוצלחיח מנחיליח חזון.

הח  הווביח  המנהיגיח  ה רויח,  אל  כשמגיעיח  זה,  ועח 
ק דניח וא ילו  ר קציוניסויח. מוכרת הערתו של תומס אדיסון, 
"גאונות מורכבת מאחוז אחד של השראה ותשעיח ותשעה אחוזיח 
האמניח,  בין  המבדילה  היא  ל רויח  הלב  תשומת  הזעה".  של 
המשורריח, המלחיניח, הבמאיח, המדינאיח והמנהליח הדגוליח 
וולור  הביוגר יה שכתב  מי שקרא את  הבינונייח.  לבין אלה   –
המנוח  שג'ובס  הלב  יודע שתשומת  ג'ובס  סויב  על  אייזקסון 
למשל, שבכל  התעקש,  הוא  באובססיה.  גבלה  ל רויח  הקדיש 
חנויות א ל יהיו גרמי המדרגות עשוייח זכוכית. כשאמרו לו שאין 
זכוכית  ל תח  הורה  אלא  הר ה  לא  הוא  מס יק,  חזקה  זכוכית 

שכזו, ואכן כך היה )וא ל רשמה את ה ונו(. 

בגאונותה ידעה התורה ליישח עיקרון מנהיגותי זה בחברה 
ת תודעה. משה  ּנַ ְמׁשַ בשלמותה. בני ישראל חוו סדרת אירועיח 
ידע ששרשרת אירועיח כזו לא הייתה מעולח. הוא גח ידע, מ י 
א־לוהיח, שהיא הייתה מכוונת מראש ועד סוף, ודבר בה לא  היה 
מקרי. בני ישראל היו עבדיח כדי שיידעו להוקיר את החירות. 
הח סבלו כדי שיכירו את הרגשתו של מי שנמצא בצד הלא נכון 
של יחסי הכוח העריציח. בסיני נתן ה' לבני ישראל על ידי משה 
כתב שליחות – להיות "ַמְמֶלֶכת ּכֲֹהִניח ְוגֹוי ָקדֹוׁש", תחת ריבונות 
האל לבדו. הוול עליהח לכונן חברה על בסיס עקרונות הצדק, 

כבוד האדח וקדושת החייח.

וא ילו  מו שויח  אידאליח  היסוורייח,  מאורעות  אבל 
אין  כגון אלה שבעשרת הדיברות, בכל אלה  כוללנייח,  ציווייח 
כדי לקייח חברה בוווח הארוך. כאן מקומו של המיזח המרשיח 
לחקיקה  רונית,  ההיסוורית  החוויה  את  לתרגח  התורה:  של 
כדי שבני ישראל יחיו יוח־יוח את אשר למדו על בשרח, וישזרו 

משפטיםפרשת



שיג שיח – הרב יונתן זקס  חזון ו רויח

MAGGID MAGGID

4 3

ְבֵני  ָאְנחּו  "ַוֵיּ שמות,  ס ר  בתחילת  המו יע  תיאור  כאן  מהדהד 
ְוָעָתח ֶאל ָהֱא־לִֹהיח ִמן ָהֲעבָֹדה.  ַעל ַשׁ ְזָעקּו ַוַתּ ָרֵאל ִמן ָהֲעבָֹדה ַוִיּ ִיְשׂ
ִריתֹו ֶאת ַאְבָרָהח,  ר ֱא־לִֹהיח ֶאת ְבּ ְזֹכּ ַמע ֱא־לִֹהיח ֶאת ַנֲאָקָתח, ַוִיּ ְשׁ ַוִיּ
ַדע ֱא־לִֹהיח"  ָרֵאל, ַוֵיּ ֵני ִיְשׂ ְרא ֱא־לִֹהיח ֶאת ְבּ ֶאת ִיְצָחק ְוֶאת ַיֲעקֹב. ַוַיּ

)ב, כג-כה(. 

רוברו  של  ההש עה  רב  חיבורו  שח  הוא  ונרויב׳  ׳נֹומֹוס 
קאֶבר,  רו סור למש ויח איש אוניברסיות ייל, ש ורסח בשנות 
נתונה  חברה  כל  של  החוקיח  בתשתית  לוענתו,  השמוניח.1 
ישנו נומוס, כלומר חזון בדבר סדר חברתי אידאלי שהחוק נועד 
נרויב,  ישנו  וווען,  קאבר  ממשיך  נומוס,  כל  מאחורי  לממשו. 
של  וחוזיה  מעצביה  מדוע  ללמוד  א שר  סי ור שממנו  כלומר 

החברה או הקבוצה הגיעו לאותו חזון מסויח.

הדוגמאות שקאבר מביא לקוחות בעיקרן מהתורה. למען 
של  הכללית  מהותו  את  מתאר  שלו  משהניתוח  יותר  האמת, 
לנו  המוכרת  הייחודית  התו עה  את  מתאר  הוא  כחוק,  ה׳חוק׳ 
לעז,  לש ות  לתרגוח  ניתנת  אינה  תורה  המילה  ׳התורה׳.  בשח 
מ ני שיש לה כמה מובניח שוניח, המתקבציח יחדיו רק בס ר 

הקרוי בשח זה.

תורה  ירושה חוק. אבל  ירושה גח הוראה, הדרכה, הנחיה, 
או באו ן כללי יותר הכוונה. זהו כאמור גח שמח הגנרי של חמשת 
החומשיח מבראשית עד דבריח, המשלביח נרויב וחוק גח יחד.

בדרך כלל חוק וסי ור הח שתי סוגות ס רותיות נבדלות 

ר׳ קאבר, נומוס ונראטיב, י"א דוד )עורך(, ירושליח 2012.   .1

אותו במרקח חייהח החברתייח. ב רשת מש ויח החזון מיתרגח 
ל רויח והעלילה נעשית לחוק. 

י ִתְקֶנה ֶעֶבד  וכך מצווה התורה, למשל, ב תח  רשתנו, "ִכּ
ח" )שמות כא, ב(.  י ִחָנּ ִבִעת ֵיֵצא ַלָחְ ִשׁ ִניח ַיֲעבֹד ּוַבְשּׁ ׁש ָשׁ ִעְבִרי ֵשׁ
חוק זה ממיר באחת את העבדות ממעמד מּולד למצב זמני: מ׳מי 
אתה׳ ל׳מה אתה עושה לעת עתה׳. העבדות, הזיכרון המריר מימי 
מצריח, אינה יכולה להיבול בן לילה. בארצות הברית היא לא 
אז  וא ילו  בוולה עד שנות השישיח של המאה התשע־עשרה, 
נדרשה לשח כך מלחמת אזרחיח איומה. אבל הדין ה ותח את 

 רשת מש ויח הוא הצעד הראשון במסע הארוך הזה.

ֲאָמתֹו  ֶאת  ַעְבּדֹו אֹו  ֶאת  ִאיׁש  ה  ַיֶכּ "ְוִכי  כך גח באשר לדין 
ֵקח" )כא, כ(. עבד ואמה אינח רכוש  ַחת ָידֹו ָנקֹח ִיָנּ ֶבו ּוֵמת ַתּ ֵשּׁ ַבּ
גרידא. לו ולה יש זכות לחיות. וכך גח מצוות השבת, המכריזה 
ָינּוַח  ְלַמַען  ת,  ֹבּ ְשׁ ִתּ ִביִעי  ַהְשּׁ ּוַבּיֹוח  יָך,  ַמֲעֶשׂ ה  ֲעֶשׂ ַתּ ָיִמיח  ת  ֶשׁ "ֵשׁ
ר" )כג, יב(. בכל שבוע מוקצה  ן ֲאָמְתָך ְוַהֵגּ ֵ ׁש ֶבּ ׁשֹוְרָך ַוֲחמֶֹרָך ְוִיָנּ
יוח אחד שבו העבדיח נושמיח את אוויר החירות. שלושת הדיניח 
הללו ואחריח  רצו את הדרך אל עבר ביוול העבדות – גח אח 

דרך זו ארכה שלושת אל יח שנה.

נזכרת  נוכרייה,  חוויית הֵגרות, היות מיעוו מדוכא בארץ 
ֶאֶרץ  י ֵגִריח ֱהִייֶתח ְבּ ב רשה  עמייח: "ְוֵגר לֹא תֹוֶנה ְולֹא ִתְלָחֶצּנּו ִכּ
י  ר ִכּ ח ֶאת ֶנֶ ׁש ַהֵגּ ח ְיַדְעֶתּ ִמְצָרִיח" )כב, כא(; "ְוֵגר לֹא ִתְלָחץ ְוַאֶתּ

ֶאֶרץ ִמְצָרִיח" )כג, ו(.  ֵגִריח ֱהִייֶתח ְבּ

זיכרון  וישנח ב רשה חוקיח המעליח היבויח אחריח של 
ה  ה ְתַעֶנּ ל ַאְלָמָנה ְוָיתֹוח לֹא ְתַעּנּון. ִאח ַעֵנּ החייח במצריח, כגון "ָכּ
ַמע ַצֲעָקתֹו" )כב, כא-כב(.  מַֹע ֶאְשׁ ִיְצַעק ֵאַלי ָשׁ י ִאח ָצעֹק  ִכּ אֹתֹו 
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והח י ה ביניהן מועוה ביותר. ברוב ס רי החוקיח אין סי וריח, 
אין חוקיח. בנוסף על כך, כ י שקאבר  יצירות הסי ורת  וברוב 
עצמו מציין, גח אח לאנשיח במדינה, כגון: בריוניה או ארצות 
הברית של היוח ידועה ההיסווריה שמאחורי חוק מסויח, אין שוח 
וקסו ָקנוני הכורך יחדיו את החוק ואת סי ור קורותיו. זאת ועוד, 
ברוב החברות יש דרכיח רבות ושונות לס ר את הסי ור. ולבסוף, 
רוב החוקיח נחקקיח בלי הכרזה על הסיבות לחקיקתח, על המורה 
שהח מנסיח להשיג, ועל החוויה ההיסוורית שהובילה ליצירתח.

התורה היא שילוב ייחודי של נומוס ונרויב, של היסווריה 
וחוק, של חוויותיה המעצבות של אומה עח הדרך שבה שוא ת 
אומה זו לחיות את חייה הציבורייח כך שלא תשכח את הלקחיח 
שלמדה על בשרה. התורה מצר ת יחדיו חזון ו רויח ווב יותר 

מכל ס ר אחר.

כך אנחנו צריכיח להנהיג, אח רצוננו שאנשיח ילכו אחרינו 
ויוציאו מעצמח את המיוב. חייב להיות חזון שייתן לנו השראה 
מאתנו  שמבקשיח  מה  את  לעשות  עלינו  מדוע  לנו  ושיאמר 
לעשות. חייב להיות נרויב: קרה כך וכך, אנחנו כאלה וכאלה, 
וזו הסיבה שהחזון כה חשוב לנו. ואז מוכרחיח להיות חוק, קוד 
ותשומת לב ק דנית ל רויח – המא שריח לנו לתרגח את החזון 
למציאות ולה וך את כאבי העבר לברכות העתיד. שילוב יוצא 
דו ן זה, שכמעו אינו קייח בשוח קובץ חוקיח אחר, הוא הנותן 
לתורה את כוחה העל־זמני. זהו מודל לכל מי שמבקש להוביל 

אנשיח בנתיב העולה אל הגדּולה. 
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