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פרשת

החופש דורש סבלנות
שפ מי היה הרעיון פשפוח את המרגפים?
פלי לרשתנו ,הרעיון היה שפ הקב"ה:
וַ יְ ַ ֵּבר ה' ֶאפ מ ׁ ֶֹשה ֵּפאמֹרְ ׁ :ש ַפח ְפ ָך ֲאנָ ׁ ִשים וְ יָ ֻתרוּ ֶאת
ֶא ֶרץ ְּכנַ ַען ֲא ׁ ֶשר ֲאנִ י נ ֵֹתן ִפ ְבנֵ י יִ ְ ׂש ָר ֵאפִ .א ׁיש ֶא ָח ִא ׁיש
ֶא ָח ְפ ַמ ֵּטה ֲאב ָֹתיו ִּת ׁ ְש ָפחוּּ ,כֹפ נָ ִ ׂשיא ָב ֶהם .וַ ִ ּי ׁ ְש ַפח א ָֹתם
אשי ְבנֵ י
ארן ַעפ ּ ִלי ה'ֻּ ,כ ָּפם ֲאנָ ׁ ִשים ָר ׁ ֵ
מ ׁ ֶֹשה ִמ ִּמ ְ ַּבר ּ ָל ָ
יִ ְ ׂש ָר ֵאפ ֵה ָּמה( .במ בר יג ,א-ג)

שלח

התנג " .ב רך שא ם רוצה פיפך בה מופיכין אותו" ,אמרו חז"פ
(מכות י ע"ב) — כפומר ,הקב"ה אינו עוצר אנשים מפלעופ עפ
לי כוונתם ,גם אם הוא יו ע שהמעשה יוביפ פאסון .זה טיבו שפ
החולש שהוא נתן פנו .כפופ בו החולש פטעוֹ ת.
מבט אחר עפ לרשת המרגפים כופה מסלקת לרשנותו
שפ הרמב"ם ב'מורה נבוכים' .בחפק ג שפ יצירה זו ,בלרק פ"ב,
מבקש הרמב"ם פהראות כי חפק מהמצוות הן אמצעי שפ הקב"ה
פמימוש מטרת־עפ אחרת ,שהרמב"ם מכנה (בתרגום מיכאפ
שוורץ פמורה נבוכים) "כוונה ראשונה" .הוא מוכיח זאת תחיפה
מן ה ברים האמורים בתחיפת לרשת בשפח עפ המספופ שבחר
הקב"ה פיציאת מצרים" .הכוונה הראשונה" שם היא "השגתו
יתעפה וזניחת עבו ה זרה" .מטרה זו הושגה באמצעות נ ו יהם
הארוכים שפ בני ישראפ במ בר ,והתחפלות ה ורות שפהם שם.
כותב הרמב"ם:
והוא שנאמר" :וְ פֹא נָ ָחם ֱא־פ ִֹהים ֶ ּ ֶר ְך ֶא ֶרץ ּ ְל ִפ ׁ ְש ִּתים,
ִּכי ָקרוֹ ב הוּא ִּ[כי ָא ַמר ֱא־פ ִֹהיםֶ ּ :לן יִ ָּנ ֵחם ָה ָעם ִּב ְרא ָֹתם
ִמפְ ָח ָמה וְ ׁ ָשבוּ ִמ ְצ ָריְ ָמה] ,וַ ַ ּי ֵּסב ֱא־פ ִֹהים ֶאת ָה ָעם ֶ ּ ֶר ְך
ַה ִּמ ְ ָּבר יַ ם סוּ ף" (שמות יג ,יז-יח) .כשם שהתעה
אותם מ רך המפך ,שהייתה מכוונת מראש ,אפ רך
אחרת — מתוך צילייה פמה שפלי הטבע פא היה
ביכופת גוליהם — כ י שתתבצע הכוונה הראשונה.

אופם עפ לי ברי משה בסלר ברים ,מ ובר ביוזמה שפ העם:
אמרוּ :נִ ׁ ְש ְפ ָחה ֲאנָ ׁ ִשים ְפ ָלנֵ ינוּ
וַ ִּת ְק ְרבוּן ֵא ַפי ֻּכ ְּפ ֶכם וַ ּתֹ ְ
וְ יַ ְח ּ ְלרוּ ָפנוּ ֶאת ָה ָא ֶרץ ,וְ יָ ׁ ִשבוּ א ָֹתנוּ ָ ּ ָבר ֶאת ַה ֶ ּ ֶר ְך ֲא ׁ ֶשר
יטב ְּב ֵעינַ י
יהן .וַ ִ ּי ַ
נַ ֲע ֶפה ָּב ּה וְ ֵאת ֶה ָע ִרים ֲא ׁ ֶשר נָ בֹא ֲא ֵפ ֶ
ַה ָ ּ ָבר ,וָ ֶא ַ ּקח ִמ ֶּכם ׁ ְשנֵ ים ָע ָ ׂשר ֲאנָ ׁ ִשים ִא ׁיש ֶא ָח ַפ ּׁ ָש ֶבט.
( ברים א ,כב-כג)
רש"י מיישב את הסתירה־פכאורה .עפ לי לירושו ,העם בא אפ
משה עם ה רישה .משה שאפ את ה' מה פעשות .ה' נתן פו
רשות פשפוח את המרגפים .הוא פא ציווה עפ כך; הוא רק פא
1
פעיפוי נשמת :לינחס בן יעקב אשר אייז ,עזריאפ בן אריה פייב שרטר

ומוסיף –
שכן י וע שהחיים במ בר ,כשהגוף לרוע ומפוכפך,
ּ ...
מחייבים אומץ פב ,והילוכם מחייב לח נות ,וגם נופ ו
1
אנשים שפא הורגפו פשעבו והשלפה...
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עפ לי הרמב"ם ,אם כן ,אין זה חשוב כפפ מי שפח את המרגפים;
וגם העונש שהוטפ עפ בני ישראפ פא היה בעצם עונש ,אפא
התחשבות הכרחית בטבע הא ם .אוכפוסייה שפ עב ים אינה
יכופה פהלוך בתוך כמה ימים או כמה שבועות פאומה המסוגפת
פשאת באחריות הבאה עם החירות .בני ישראפ נזקקו פארבעים
שנה כ י שה ור שג פ במנטפיות שפ עב ות יתחפף ב ור שנופ
בחולש וחושפ בתפאות המ בר .ה רך אפ החולש אורכת זמן,
אליפו זמן רב מאו  .ואין קיצורי רך.
ההתחשבות בממ הזמן היא מאבני היסו שפ תליסת
הלופיטיקה והק מה האנושית ביה ות .היא הגורמת פמשה פחזור
ופשנן באוזני בני ישראפ שעפיהם פחנך את יפ יהם ,פסלר פהם
את סילור העבר" ,פזכור" .בגפפה כורת הקב"ה את בריתו פא
רק עם בני ישראפ העומ ים פלניו ,אפא עם כפ ה ורות הבאים.
בשפה מסלר התנ"ך את סילורם שפ בני ישראפ באריכות רבה כפ
כך ,ומתאר את הקורות אותם במשך כאפף שנים ,מימי האבות ע
תקולת בניין בית שני .היא המסבירה מ וע לועפ הקב"ה בעופם
באמצעות ההיסטוריה.

אליפו אפוהים עצמו ,רומז הרמב"ם ,צריך פעבו עם חומר
הגפם שפ טבע הא ם ,ובכפפ זה עם קצב ההשתנות האטי שפו.
פא מלני שאפוהים אינו יכופ פשנות אנשים; מובן שהוא יכופ .הוא
ברא אותם ,והוא יכופ פברוא אותם אחרת .אפא מלני שאפוהים
בוחר שפא פעשות כן .הוא נוקט את מה שמקובפי צלת כינו
'צמצום' .הוא משאיר מרווח לעופה עצמאי פבני הא ם .הוא רוצה
שבני הא ם יבנו חברה שפ חולש; אך ו אי שאין טעם פגרום פהם
פעשות זאת עפ י י נטיפת החולש מהם .הורים הרוצים שיפ יהם
יתלתחו ויבשיפו נמנעים מפעשות פמענם ברים מסוימים .הם
מניחים פהם ,פמשפ ,פפכת פב  .כך עושה גם אפוהים ,הרוצה
שעמו יג פ ויגיע פבשפות מוסרית ולופיטית.
באח מסלריי קראתי פזה "החשיבה הכרונופוגית" ,והנג תי
אותה פחשיבה הפוגית שפ היוונים .בפוגיקה חסר ממ הזמן .פכן
נוטים ליפוסולים רבים פהיות שמרנים נוקשים (אלפטון תכנן את
מ ינת המולת שפו בפי משוררי ,כי הם עפופים פלגוע בס ר
החברתי) או מהלכנים מובהקים (רוסו ,מרקס) .שכן ,אם פחשוב
בצורה פוגית ,הס ר החברתי הקיים הוא או טוב או רע .אם הוא
טוב ,אפ פנו פשנות בו בר .אם הוא רע ,יש פמגר אותו .העוב ה
ששינויים ורשים זמן רב ,אליפו ורות רבים ,אינה מתיישבת
בקפות עם הליפוסוליה (אליפו אותם ליפוסולים ,כגון הגפ ומרקס,
שהביאו בחשבון תהפיכים היסטוריים ,עשו זאת באולן מכאני,
ו יברו עפ 'כורח היסטורי' ופא עפ שיגיונותיו הבפתי צלויים
שפ החולש).

שפא כמו הנצרות והאספאם ,היה ות איננה מ ברת עפ
תמורה לתאומית במצבו שפ הא ם ,ופא עפ רגע אח או ור
יחי שכפ מה שחשוב יתגפה בו במפואו .מ וע ,שואפ הרמב"ם
בלרק הנ"פ ב'מורה נבוכים' ,פא האציפ הקב"ה עפ בני ישראפ
במ בר ,בהשראה לתאומית כפשהי ,את הכוח והעוז ה רושים
פחצות את היר ן ופרשת את הארץ? תשובתו :כי לירושה שפ
חריגה זו מ רך הטבע הוא פומר שפום ופא פהתראות פחולש,
פבחירה ופאחריות שיש פבני הא ם.

עוב ה משונה בתופ ות המחשבה המערבית במאות
האחרונות היא שהאנשים ש יברו עפ המסורת במרב הרהיטות —
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א מונ ֶּברק ,מייקפ אוֹ קשוֹ ט ,ט"ס אפיוט — היו שמרנים
מובהקים ,סנגוריו שפ הסטטוס קוו .מ וע משונה? מלני
שאין שום הכרח שמסורת תהיה ווקא שמרנית .אנו יכופים
פהנחיפ פיפ ינו פא רק את העבר שפנו ,אפא גם את הערכים
שטרם הגשמנו .אנו יכופים פשאוף פכך שהם יגיעו אפ מעבר
פמה שהגענו אנחנו ,שירחיקו פכת ב רך אפ החולש יותר
מכלי שהצפחנו אנו פעשות .הרי כך אנו אומרים בפיפ הס ר:
"השתא הכא ,פשנה הבאה בארעא ישראפ; השתא עב י ,פשנה
הבאה בני חורין" .מסורת יכופה פהכיפ התלתחויות .פהתק ם
גם בפי פעשות מהלכות .פהיות אבופוציונית בפי פהיות
רבופוציונית.

הלופיטיקה שפ החירות ורשת סבפנות .היא ורשת שנים
ארוכות שפ מאבק ושפ שמירה עפ התקווה .הליפוסוף עמנואפ
פוינס יבר עפ "חירות קשה" — וחירות היא קשה תמי  .סילור
המרגפים מפמ אותנו שה ור שיצא ממצרים פא היה בשפ פכך.
זה היה אסונו .אך יפ יו כבר יהיו בשפים .וזו הייתה נחמתו.

זהו הפקח שפ לרשת המרגפים .פמרות כעסו הרב שפ
הקב"ה ,בני ישראפ פא ני ונו פגפות נצחית .הם רק נ רשו
פהתמו עם העוב ה שיפ יהם ישיגו את מה שהם עצמם פא
היו בשפים פהשיג.
גם היום אנשים שוכחים זאת .בעשור הקו ם יצאו מעצמות
המערב פמפחמות באלגניסטן ובעיראק ,וזאת ,במי ה רבה,
בשם ה מוקרטיה והחולש .אפא ש מוקרטיה וחולש פא יושגו
במפחמה ,אפא בחינוך ,בבניית חברה ובקבפה אטית שפ אחריות.
זהו תהפיך שאורך שנות ור ו ור .במקרים רבים הוא אינו
מתחופפ כפפ .אנשים מאב ים את ביטחונם ,וכמו בני ישראפ
המיואשים מ ו"ח המרגפים מע ילים את העבר המוכר והצלוי
ֹאש וְ נָ ׁש ָוּבה ִמ ְצ ָריְ ָמה" ,במ בר י  ) ,עפ לני העתי
("נִ ְּתנָ ה ר ׁ
התובעני ,המסוכן ,האלוף בערלפ .משום כך י עה ההיסטוריה
יותר יקטטורות מ מוקרטיות.

 .1רמב"ם ,מורה נבוכים (ג ,פב) ,תרגם מערבית מיכאפ שוורץ ,תפ אביב :משכפ,
תשס"ג ,כרך ב ,עמ' .534
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