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החירות שנולדה בהר סיני
מעמל הר סיני, האירוע המרכזי דא רק בפרשת יתרו אדא ביהלות כודה, 
בעצמן  הרואות  לתות  עול  יש  האנושות.  שד  הלתית  בהיסטוריה  ייחולי 
לתות התגדות, אך הן מתכוונות דהתגדות דאלם יחיל: ישו בנצרות, מוחמל 
באסדאם. רק ביהלות התגדה אדוהים דא דיחיל )נביא( ודא דקבוצה )זקני 
ומבוגרים,  ידלים  ונשים,  גברים  וזקנים,  צעירים  שדם.  דעם  אדא  העלה( 
צליקים וצליקים־בפוטנציה גם יחל. כבר אז ילע העם שלבר חסר תקלים 

קרה. דמשה דא היה ספק שזהו מאורע שאין לומה דו:

ָרא  ר ּבָ ר ָהיּו ְדָפֶניָך, ְדִמן ַהּיֹום ֲאׁשֶ ַאד ָנא ְדָיִמים ִראׁשִֹנים ֲאׁשֶ י ׁשְ ּכִ
ָמִים: ֲהִנְהָיה  ָ ַמִים ְוַעל ְקֵצה ַהּשׁ ָ ֱא־דִֹהים ָאָלם ַעד ָהָאֶרץ, ּוְדִמְקֵצה ַהּשׁ
ר  ַמע ָעם קֹוד ֱא־דִֹהים ְמַלּבֵ מֹהּו? ֲהׁשָ ַמע ּכָ ה? אֹו ֲהִנׁשְ לֹוד ַהּזֶ ָבר ַהּגָ ּלָ ּכַ

ִחי? )לברים ל', דב-דג( ה, ַוּיֶ ַמְעּתָ ַאּתָ ר ׁשָ ֲאׁשֶ ִמּתֹוְך ָהֵאׁש, ּכַ

הייתה  סיני  הר  מעמל  שד  חשיבותו  הביניים,  בימי  חכמינו  שד  בעיניהם 
בראש ובראשונה אפיסטמודוגית. הוא יצר ולאות והסיר כד ספק. התגדות 
התגדות  כן  דא  שדה;  האותנטיות  עד  דערער  אפשר  אחל,  אלם  שחווה 
שמידיונים היו עלים דה. ה' הפגין את נוכחותו בפומבי כלי דהסיר כד חשל 

אפשרי שהנוכחות שהורגשה והקוד שנשמע דא היו אמיתיים.

נוסף, דא לתי אדא פודיטי,  סיני חשיבות מסוג  יש דמעמל הר  אך 
עוצב  דאום  שד  חלש  זן  האנושות.  תודלות  את  סוקרים  כאשר  המתגדה 

מצרים.  שד  ניגולה  שהם  וחברה  דאום  חברה:  שד  חלש  וזן  סיני,  בהר 
דהם.  משועבלים  היו  הרבים  ואידו  המעטים,  בילי  ניתן  הכוח  במצרים 
עם ישראד נועל דהיות, כמאמר אברהם דינקודן בנאום גטיסברג, "אומה 
חלשה, ההוגה בחירות ומקלישה עצמה דהכרה כי כד בני האלם נבראו 
עד  עודות  היו  דא  דינקודן  שד  מידותיו  סיני,  הר  מעמל  בדי  שווים". 
הלעת. שכן בשום מקור קלום אחר איננו מוצאים תפיסה מלינית־חברתית 
כמו זו שנוצרה במעמל הר סיני: חזון רליקדי שד חברה שהמדכל אותה 
איננו הכוח אדא ההסכמה החופשית שד בניה דהיקשר יחליו, כיחילים 

וכקודקטיב, בקול מוסרי ובברית עם אדוהים.1

החופש  שד  הפודיטיקה  את  ההיסטוריונים  מייחסים  כדד  בלרך 
דערי המלינה היווניות ואתונה בפרט, דמשנתם שד אפדטון ב"המלינה" 
והלדיקו את הדפיל הזה  ורוסו ששבו  ודהוּבס  ואריסטו ב"הפודיטיקה", 
בתחידת העת החלשה. זו שגיאה חמורה. אכן, מושגים כמו "למוקרטיה", 
ניחנו ביכודת דיצור שמות עצם  נודלו ביוון. היוונים  קרי שדטון העם, 
ההגות  שד  באבותיה  נתבונן  אם  אבד  שיטתית.  ובחשיבה  מופשטים 
הפודיטית המולרנית, למויות כגון מידטון, הובס ודוק באנגדיה והאבות 
נגדה שהספרים שנשרו מחיקם, הספרים  המייסלים שד ארצות הברית, 
שהם ניהדו איתם שיג ושיח הלוק, דא היו כתבי אפדטון ואריסטו כי אם 
ספרי המקרא. הובס ציטט את התנ"ך 657 פעמים בספרו 'דווייתן'. רעיון 
החברה החופשית, יסולי בהרבה מזה שפיתחו הפידוסופים היוונים, נודל 

שנים רבות דפניהם: במעמל הר סיני. 

דרעיון זה, ודאופן הודלתו, שדושה מאפיינים שנתגדו כמכריעים 
בחשיבותם. הראשון: שזמן רב דפני שעם ישראד נכנס דארצו והקים את 
כבר  הוא  המדכים(,  ובהמשך  השופטים,  )תחידה  שדו  הממשד  מערכת 
מוסריים  גבודות  העמילה  סיני,  ברית  זו,  ברית  אדוהיו.  עם  בברית  בא 
דהפעדת הכוח השדטוני. הקול המשפטי־מוסרי שד התורה כונן דראשונה 
את עדיונותו שד הנכון עד פני הכוחני. מדך שינהג בניגול דתורה ייחשב 

פרשת
יתרו

דעידוי נשמת: פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאד בן אריה דייב שרטר
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ר  ם ְרִאיֶתם ֲאֶשׁ ָרֵאד: "ַאֶתּ יל ִדְבֵני ִיְשׂ ה תֹאַמר ְדֵבית ַיֲעקֹב ְוַתֵגּ ֹכּ
ִרים ָוָאִבא ֶאְתֶכם ֵאָדי.  ְנֵפי ְנָשׁ א ֶאְתֶכם ַעד ַכּ ׂ יִתי ְדִמְצָרִים ָוֶאָשּ ָעִשׂ
ִוְהִייֶתם  ִריִתי,  ְבּ ֶאת  ם  ַמְרֶתּ ּוְשׁ קִֹדי  ְבּ ְמעּו  ְשׁ ִתּ מֹוַע  ָשׁ ִאם  ה,  ְוַעָתּ
ְהיּו ִדי ַמְמֶדֶכת  ם ִתּ ד ָהָאֶרץ. ְוַאֶתּ י ִדי ָכּ ים ִכּ ד ָהַעִמּ ה ִמָכּ ִדי ְסֻגָדּ

ֲהִנים ְוגֹוי ָקלֹוׁש" )שמות יט, ג-ו(.  ֹכּ

ה"  ַנֲעֶשׂ ה'  ר  ֶבּ ִלּ ר  ֲאֶשׁ ד  "ֹכּ עונים:  והדדו  ישראד,  דבני  זאת  אומר  משה 
)שם ח(. הסכמה זו שד העם היא שאפשרה את ההתגדות שבאה דאחריה. 
ממשד  אין  הנמשדים  הסכמת  שבדי  הוא  הלברים  שמאחורי  העיקרון 
איני  וארץ.  בורא שמיים  כאן,  כמו  הוא,  אפידו אם המושד  דגיטימי8 — 

מכיר הרבה רעיונות רליקדיים מזה.

הסכמה  סיני  בהר  שהייתה  סברו  שדא  האמוראים  מן  היו  אומנם, 
חופשית דגמרי. ילועים לבריו שד רב אבלימי בר חמא בר חסא, הדומל 
ית ָהָהר" )שמות יט, יז( כי "כפה הקב"ה עדיהם  ַתְחּתִ בּו ּבְ ְתַיּצְ מן המידים "ַוּיִ
את ההר כגיגית ואמר דהם: אם אתם מקבדים התורה, מוטב; ואם דאו, שם 
תהא קבורתכם".9 ובאמת, האומנם היה דבני ישראד בסיני חופש בחירה? 
הם עליין דא נכנסו דארץ. הם היו תדויים בקב"ה שסיפק דהם בלרכי נס 

מזון, מים והגנה. אם יאמרו דה' "דא", אד מי יפנו? אנה ידכו?

כן, הלור  בסוגיה שם מובאים מיל לברי האמורא רבא "אף עד פי 
במגידת  המתוארת  בתקופה  כדומר  אחשֵורוש",  בימי  ִקבדוה  ו־[  ]=חזרו 
אסתר, שהיא ומגידת שיר השירים הן הספרים היחילים במקרא שה' אינו 
מוזכר בהם. בהקשר שד מגידת אסתר, אין חשש דכפייה מצל ה'. אבד 
התנ"ך עצמו מתעל שני אירועים מוקלמים הרבה יותר שד חילוש הברית 
כט-דא(  )לברים  משה  שד  ימיו  בערוב  מואב,  בערבות  האחל   — מרצון 
והשני בימי יהושע, דאחר כיבוש הארץ )יהושע כל(. הברית חולשה בליוק 
אדיה  נכנסו  ישראד  שבני  דטעון  יוכד  דא  כלי שאיש  הזאת:  הסיבה  מן 

בכפייה ובדית ברירה. 

מיניה וביה דמי שחרג מסמכותו, והוא עשוי דהיות מולח מתפקילו. זה דוז 
התפיסה המשטרית שד התורה.

דלמוקרטיה במולד היווני הייתה תמיל חודשה אחת הרת אסון. אדקסיס 
לה־טוקוויד וג'ון סטיוארט מיד קראו דה "עריצות הרוב".2 יעקב טדמון קרא 
דשמירת  ערובה  כד  אין  הרוב  בשדטון  הטוטדיטרית".3  "הלמוקרטיה  דה 
זכויות המיעוטים. כפי שהעיר בצלק הדורל אקטון, זה הלבר שגרם דנפידתה 
שד אתונה: "שום חוק דא היה עדיון עד חוקי המלינה. המחוקק עמל מעד 
דחוק".4 ביהלות, דעומת זאת, מתפקילם שד הנביאים דערער עד סמכותו שד 
המדך אם הוא פועד נגל חוקי התורה. הלוגמה הקדאסית דכך היא הלברים 
שהטיח אדיהו במדך אחאב שהשתדט עד כרם נבות, "ּכֹה ָאַמר ה': ֲהָרַצְחּתָ 

?" )מד"א כא, יט(.  ּתָ ְוַגם ָיָרׁשְ

דא־ או  דא־חוקיות  דפקולות  יציית  שדא  היחיל  מן  מצפה  התורה 
לֹת ֶאת  יֶראָן ַהְמַיְדּ מוסריות. הלוגמה הראשונה היא המיידלות העבריות: "ַוִתּ
יָן ֶאת ַהְיָדִלים" )שמות  ַחֶיּ ר ֲאֵדיֶהן ֶמֶדְך ִמְצָרִים, ַוְתּ ֶבּ ר ִלּ ֲאֶשׁ ָהֱא־דִֹהים ְודֹא ָעׂשּו ַכּ
א, יז(. עול אירוע מפתח הוא הוא סירובם שד עבלי שאוד דהרוג את כוהני 
ה' תושבי נוב שנתנו מקדט דלול הנמדט )שמ"א כב, יז(.5 מן המסורת הזאת 
שאב ז'אן קדווין, מורם הרעיוני שד הפוריטנים הרליקדים באנגדיה ובאמריקה 
בראשית העת החלשה, כאשר אמר כי "עד הנביאים והמורים דאזור אומץ 
ּפיין  ודהתייצב אד מוד מדכים ודאומים".6 עד המסורת הזאת ביסס תומס 
עצומה  דתפוצה  זכתה  ב־1776,  שהופיעה  ישר",  "שכד  שדו  החוברת  את 
ונחשבת דאחל ממקורות ההשראה המייליים שד המהפכה האמריקנית.7 סודדי 
הלרך אד חירות הפרט בעילן המולרני, מכונני החברה החופשית בבריטניה 
סיני,  הר  שד  החירות  מסורת  שד  תדמיליה  מובהק  באופן  היו  ובאמריקה, 

המסורת המקראית, ודא שד מסורת ההגות הפודיטית היוונית.

המאפיין החשוב השני שד הודלת החירות במעמל הר סיני טמון במבוא 
דכתב הברית. ה' אומר דמשה: 
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איבלה את ידליה... מה סול כוחה שד התחיקה שהצדיחה דחודד 
פדאות כאדה, ועמלה בפני כיבושים, גירושים, מהפכות והגדיות, 
דא  שררתם,  וכוח  ומנהגיהם  חוקיהם  עד  שדיטים,  עמים  ואשר 
יחיל  פדא  זהו  כי  דהולות  מוכרח  הוא  באשר  אלם  כד  מחּוָה?... 
במינו, שהגורמים דו, אדוהיים או אנושיים, ראויים דחקירתם שד 

חכמים ודהערצתם, שבע־שבעתיים מחוכמת יוון ורומא.12

עם ההתגדות בהר סיני נכנס אד האופק האנושי לבר שדא היה דו תקלים. 
מאות שנים, אדפים אפידו, עברו על שמדוא השדכותיו הובנו. בסיני נודלה 

הפודיטיקה שד החופש.

5

בדב היהלות נמצא רעיון שהקלים בשנים רבות את זמנו ודא תמיל 
הובן במדואו — שהאד החופשי מתאווה דעבולתם החופשית שד בני אלם 

חופשיים. "אין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו", אמרו חז"ד.10

המאפיין השדישי הקלים אף הוא את זמנו: השותפים בברית צריכים 
דהיות "כד העם" — גברים, נשים וידלים. לבר זה מולגש בהמשך התורה 
במצוות הקהד, טקס חילוש הברית המתקיים אחת דשבע שנים. התורה 
ָעֶריָך"  ְשׁ ר ִבּ ף ְוֵגְרָך ֲאֶשׁ ים ְוַהַטּ ִשׁ ים ְוַהָנּ מפרטת: "ַהְקֵהד ֶאת ָהָעם — ָהֲאָנִשׁ
)לברים דא, י-יג(. כאשר, כעבור אדף שנים, התנסו האתונאים בלמוקרטיה, 
רק דמגזר צר בחברה האתונאית ניתנו זכויות פודיטיות. הנשים, הידלים, 
העבלים והנוכרים הולרו. במובנים רבים, הלבר נמשך על סמוך דימינו. 
בבריטניה קיבדו הנשים זכות הצבעה רק בשנת 1918. בארה"ב היו מלינות 

שנתנו זכות זו רק ב־1920. 

עד פי מלרש חז"ד, כאשר עמל ה' דתת את התורה בסיני הוא אמר 
דמשה דהתייעץ תחידה עם הנשים ורק אחר כך עם הגברים. זה הסברם 
ָרֵאד" )שמות יט,  יל ִדְבֵני ִיׂשְ שד חכמינו דפסוק "ּכֹה תֹאַמר ְדֵבית ַיֲעקֹב ְוַתּגֵ
ג(. בית יעקב, אומרים חז"ד, הם הנשים.11 התורה, "חוקת החירות" שד 
עם ישראד, כודדת את כודם. תפיסה זו שד האזרחות כזכות אוניברסדית 

הקלימה את זמנה באדפי שנים.

שיר הדד דגלדותה ודעמילותה שד התפיסה הפודיטית שד התורה 
השמיע לווקא הפידוסוף ז'אן ז'אק רוסו. הנה דשונו, בכתב־יל שהוא דא 

פרסם ואשר נתגדה אחרי מותו:

היהולים העמילו דנו מחזה מרהיב. חוקי נָומה, דיקורגוס וסודון 
גוועו מזמן — ואידו חוקיו שד משה, העתיקים מהם בהרבה, 
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