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כשה' נוגע לנו בכתף
תחיגה, בפרשת יתרו, באו ה קרונות ההגגיים,  שרת הדיברות. 
 השיו, בפרשת משפטים, באים הפרטים. הנה הך הם מתחיגים: 
ם...  י ִחָנּ ִבִ ת ֵיֵצא ַגָחְפִשׁ ִנים ַיֲ בֹד ּוַבְשּׁ ׁש ָשׁ י ִתְקֶנה ֶ ֶבד ִ ְבִרי, ֵשׁ "ִהּ
ָני, גֹא  י ְוֶאת ָבּ ִתּ י ֶאת ֲאדִֹני, ֶאת ִאְשׁ ְוִאם ָאמֹר יֹאַמר ָהֶ ֶבד, בָאַהְבִתּ
ֶגת אֹו ֶאג  יׁשֹו ֶאג ַהֶדּ יׁשֹו ֲאדָֹניו ֶאג ָהֱאגִֹהים. ְוִהִגּ יב, ְוִהִגּ ֵאֵצא ָחְפִשׁ
ְרֵצַ  ַוֲ ָבדֹו ְג ָֹגם" )שמות הא,  ַמּ ַבּ זּוָזה, ְוָרַצ  ֲאדָֹניו ֶאת ָאְזנֹו  ַהְמּ
ב-ו(. ומתבקשת השאגה: גמה גהתחיג האן? תרי"ג מצוות יש 
בתורה. מדו  מתחיגה פרשת משפטים, קובץ הדינים הראשון, 

הפי שהיא מתחיגה?

זה  תה  אך  היו  ישראג  בני  היא.  אכ  מתבקשת  התשובה 
 בדים במצרים. זה גא קרה סתם. מוהרחה גהיות גהך סיבה, שהן 
אגוהים יד  שזה  תיד גקרות. הוא אכ התהוון שזה יקרה. הך 
אמר גאברהם, שנים רבות קודם גהן, בברית בין הבתרים: "ַוְיִהי 
ָהה ְגדָֹגה  ה ֵאיָמה ֲחֵשׁ ָמה ָנְפָגה ַ ג ַאְבָרם, ְוִהֵנּ ֶמׁש ָגבֹוא ְוַתְרֵדּ ַהֶשּׁ
ֶאֶרץ גֹא  י ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲ ָך ְבּ ַד  ִהּ אֶמר ְגַאְבָרם, בָידַֹ  ֵתּ נֶֹפֶגת ָ ָגיו. ַוֹיּ

ָגֶהם ַוֲ ָבדּום ְוִ ּנּו אָֹתם...ב" )בראשית טו, יב-יג(. 

הגאומית  שחווייתו  ישראג  ג ם  היה  נחוץ  הי  נראה 
הראשונה תהיה ה בדות. משחר היות האדם שיחר אגוהים אחר 
בחירתם החופשית שג בני האדם ג ובדו, אך הגגו הבאישו את 

ואז  קין,  וחוה, אחריהם  זה: תחיגה אדם  ריח חירותם בזה אחר 
דור המבוג, וגאחר מהן דור הפגגה, בוני מגדג בבג.

אגוהים התחיג מחדש. הפ ם גא  ם הג האנושות, אגא 
 ם איש אחד, אישה אחת, משפחה אחת, שנבחרו גהיות חגוצי 
מן  אך  ג צמנו,  בה  רוצים  הוגנו  קשה.  החירות  אבג  החירות. 
הזוגת אנו שוגגים את חירותו אם היא מתנגשת בשגנו. תופ ה 
זו מושרשת בנו  מוק הג הך, ֶשִניָניו שג אברהם  צמו הגי ו גידי 
שיהודה  מ גיהם  ד  סר  גא  זה  וֶהתם  ג בדות,  אחיהם  מהירת 
בן  יהיה  גא  בנימין  שאחיו  הדי  שגו  חירותו  גוותר  ג  הצי  

 רובה.

 ם ישראג נדרש גחוויה המשותפת הזו, החוויה ה מוקה, 
חוויה  ה בדות,  שג  והמרה  המפרהת  האישית,  האינטימית, 
את  מוהר  שאינו  ג ם  גהיות  הדי  נצחי,  זיהרון  גצו  שתהפוך 
בניו ואת בנותיו ג בדות,  ם המסוגג ג מוד בהביר שבאתגרים 

האנושיים: גבנות חברה חופשית. 

אך טב י הוא, אם הן, שהמשפטים הראשונים שבני ישראג 
מצטווים בהם בסיני  ניינם  בדּות. אם גא היה הך היינו מופת ים. 
אבג האן באה השאגה האמתית. אם הב אינו רוצה  בדות, אם הוא 
רואה בה חרפה גמין האנושי, מדו  אין הוא מבטג אותה גאגתר? 
גמה הוא מאפשר גה גהימשך, אם גם בדרך מוגבגת ומוסדרת? 
הי גה  ג הד ת שאגוהים המוציא מים ִמן הסג  וָמן ִמן השמיים 
והופך ים גיבשה אינו מסוגג גשנות את ההתנהגות האנושית? 
האם יש תחומים שההוג-יהוג הוא בהם, חגיגה, חדג-יהוגת? 

ההגהגן ההתנהגותי ריצברד ָתאֶגר והמשפטן קאס ַסְנְסֵטיין 
קגה  נגי ה  אותה   :Nudge ושמו  מרתק  ספר  ב-2008  פרסמו 

משפטימפרשת

ג יגוי נשמת: פינחס בן י קב אשר אייז,  זריאג בן אריה גייב שרטר
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אם ה בדות הייתה מבוטגת בהפייה, החופש מן ה בדות 
היה פגום. רק בחירה חופשית בחופש היא חופשית באמת. זבאן 
גההריח  צריך  גפ מים  הי  בבהאמנה החברתיתב  התב  רוסו  זבאק 
אנשים גהיות חופשיים. שגטון הטרור שגאחר המהפהה הצרפתית 
הוהיח הי ט ה. חופש הפוי הוא מ שה-ִגסתור. חזקה  ג חופש 
רוסו  שג  ההפוי  החופש  גישת  חופשית.  גהפייה  שיהפוך  הפוי 
"ראשיתה שג  הייתה  הרוחניים, המהפהנים הצרפתים,  וצאצאיו 
י קב  ההיסטוריון  שהסביר  הפי   — הטוטגיטרית"  הדמוקרטיה 

טגמון בספרו הגדוג הנושא שם זה.

אינו  אך  הרמב"ם,  אומר  הטב ,  את  גשנות  יהוג  אגוהים 
בשג  יקרון   — האדם  טב   את  גשנות  רוצה,  אינו  או  יהוג, 
היהודית.  האמונה  בגב  ה ומד  האדם,  שג  החופשית  הבחירה 
הוא יהוג גבטג את ה בדות בן גיגה, אך הוא מ דיכ גשנות את 
ארהיטקטורת הבחירה שגנו, או, במיגים פשוטות, גטפוח קגות 
 ג התפנו, וגאותת גנו שה בדות ר ה אבג אנחנו צריהים גהיות 
אגה שיבטגו אותה, בקצב שגנו, מתוך הבנתנו שגנו. ואהן, נדרשו 
אגפי שנים, ובאמריקה גם מגחמת אזרחים — אבג בסוכ זה קרה.

השאר  בהתכ.  גנו  נוג   רק  אגוהים  מסוימים,  ב ניינים 
מוטג  גינו.

בהתכ שאדם נוג  בחברו הדי גהסב את תשומת גבו גמשהו או 
ג ודדו ג שותו. תאגר וסנסטיין מתייחסים בספרם גב יה גוגית 
בסיסית בסוגיית החופש. מצד אחד, החופש תגוי בהך שגא תהיה 
חקיקת יתר. חופש הוא מרחב תמרון גבחירה אישית. מצד שני, 
נהון. המודג שההגהגה  יוד ים שאנשים גא תמיד בוחרים  אנו 
הקגאסית התבססה  גיו, ש ג פיו אנשים חופשיים בוחרים באופן 
רציונגי, מתברר השגוי. אנחנו אי-רציונגיים  ד גשד  צמותינו. 
פסיהוגוגים יהודים היו מן השותפים ה יקריים גתגגית הזאת. 
סוגומון ַאש וסטנגי מיגגרם הראו המה אנו מושפ ים מן הרצון 
גהיות המו הוגם, גם השאנו יוד ים שהוגם טו ים. דניאג ההנמן 
ו מוס טברסקי הראו שגם השאנו מקבגים החגטות הגהגיות אנו 
ובההרה במני ים שגנו; ההנמן  נוטים גט ות בהבנת התוצאות 

קיבג  ג מחקרים אגה את פרס נובג גהגהגה. 

דברים  ג שות  מאנשים  מונ ים  איך  הן?  אם  מה  ושים 
מזיקים בגי גפגו  בחופש שגהם? תשובתם שג תאגר וסנסטיין: 
גשים  אפשר  גמשג,  בקפטריה,  דרהי השפ ה  קיפות.  נוקטים 
את המאהגים הבריאים בגובה ה יניים ואת הגבאנק-פוד במדפים 
גבוהים ונמוהים יותר. אפשר גהוונן ב דינות את מה שהם מהנים 

"ארהיטקטורת הבחירה" שג אנשים. 

הך בדיוק  ושה הב ב ניין ה בדות. הוא אינו מבטג אותה, 
אך הוא מטיג  גיה מגבגות המ גות אותה  ג המסגוג שיוביג, 
ברבות הדורות, גנטישתה מרצון.  בד  ברי משתחרר אחרי שש 
שנים. אם ה בד התרגג הג הך גמצבו שאינו רוצה גהשתחרר, 
 גיו ג בור טקס מבייש שישאיר  גיו חותם גהג חייו. בשבת, 
גם ה בדים נחים. התניות אגו שג ה בדות הופהות אותה מגורג-

חיים גמצב זמני שההישארות בו נחשבת משפיגה. 


