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התפתחות או מהפכה?
פל  חברה,  פל  ובוקרים.  ניסויים  אין  שבהיסטוריה  לוור  נהוג 
ההיסטוריה  פך,  ואם  ייחודיות.  הן  וערפת־נסיבות  ופל  תקותה 
אינה ודע פודעי הטבע. אין פללים אוניברסליים הקובעים את 
גורלם של עוים. קביעה זו נפונה — אך לא תויד. ההיסטוריה 
של ארבע־ואות השנים האחרונות דווקא וציעה לנו דבר קרוב 

לניסוי ובוקר. ווסקנותיו ותתיעות. 

קיבל את ובנהו התוליטי־חברתי בארבע  העולם הוודרני 
והתפות עיקריות: האנגלית )1642–1651(, האוריקנית )1776(, 
הצרתתית )1789( והרוסית )1917(. תוצאותיהן היו שונות בוידה 
אבל  לולחוה,  גרוו  הוהתפות  ובאוריקה  באנגליה  קיצונית. 
בטווח הארוך הוליפו לצויחה הדרגתית של חירויות האזרח, של 
דווקרטיה.  הניבו  ולבסוף  הייצוגי,  הוושל  של  האדם,  זפויות 
 5 בין  הטרור"  "שלטון  את  הולידה  הצרתתית  הוהתפה  ונגד, 
בסתטובר 1793 ל־28 ביולי 1794, שבו, בתוך תחות ושנה, יותר 
ו־40 אלף איש שהוגדרו פ"אויבי הוהתפה" נערתו בגיליוטינות. 
הוהתפה הרוסית הולידה ושטר טוטליטרי ון האפזריים שידעה 
לא  ווות  ותו  איש  ויליון  פ־20  האוודנים,  תי  על  האנושות. 
טבעי בחסות ושטר סטלין בין 1924 ל־1953. בצרתת הוהתפנית 

ובברית הוועצות, חלום האוטותיה נגור בסיוט שאֹול.

וה היה ההבדל העיקרי בין שני זוגות הוהתפות הללוה יש 
הסברים רבים. ההיסטוריה וורפבת, והונסה לתשטה עלול ליתול 
לתשטנות. ובפל זאת, תרט אחד וזדקר לעין. הוהתפות באנגליה 
הנוצרית־ בתרשנותו  התנ"ך  בהשראת  שתיהן  נעשו  ובאוריקה 
תוריטנית. הדבר קרה בשל התפנסות פוה גורוים בואות ה־16 
ותתוצת  האוריינות  עליית  הדתוס,  הרתורוציה, הוצאת  וה־17: 
יפלו  לראשונה  הוקוויות.  ללשונות  התנ"ך  ותרגום  הסתרים, 
תושבי הוערב, גם וחוץ לחוגי הפוורה, לקרוא בתנ"ך בפוחות 
עצום. ון הקריאה בסתרי הנביאים ובסיתורים על אי־ציות אזרחי, 
פי  לדעת  לודו  הם  בוצרים,  העבריות  הויילדות  של  זה  פגון 
אוונה  ותוך  לעריצות  להתנגד  חיוני,  אתילו  ולתעוים  וותר, 
בבורא עולם. התילוסותיה הודינית של הוהתפנים האנגלים ושל 
התוריטנים הושתעה ופתביהם של ההבראיסטים הנוצרים, שביססו 
את הגותם על ההיסטוריה של ישראל הקדווה. תילוסותיה זאת 
הואה  של  והשלושים  העשרים  בשנות  לאוריקה  דרפה  עשתה 

ה־1.17 

לדת,  והרוסים התנגדו  זאת, הוהתפנים הצרתתים  לעוות 
רוסו בוקרה הצרתתי,  ז'ק  ז'ן  תילוסותים:  היה  ווקור השראתם 
בין התורה  ידועים  יש הבדלים  וקרל ורקס בוקרה של רוסיה. 
לתילוסותיה. הותורסם בהם הוא שהאחת וושתתת על התגלות 
את  חולל  הזה  ההבדל  שלא  דווני  אך  התבונה.  על  והשנייה 
השוני בוסלוליהן התוליטיים של הוהתפות. השוני נעוץ לדעתי 

בתתיסות שונות של הזון.

תרשת בהר וציגה וסגרת והתפנית לחברה של צדק, חותש 
"ּוְקָראֶתם  שוילותיו,  היובל,  רעיון  הוא  גלעינה  ופבוד־האדם. 
ֶביָה" )ויקרא פה, י(, חרותות על אחד הסולים  ָאֶרץ ְלָפל יֹׁשְ רֹור ּבָ ּדְ

פרשת
בהר

לעילוי נשות: תינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאל בן אריה לייב שרטר
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אוונת ישראל הניתה וראשיתה דגל רעיוני שהיה בעת ההיא 
פועט בגדר לא־יעלה־על־הדעת: שאלוהים ותערב בהיסטוריה 
של  לצידם  נוצא  העליון  שהפוח  פלוור,  עבדים;  לשחרר  פדי 
אוות  ותוך  נולד  ישראל  שעם  וקרה  זה  אין  הפוח.  ושוללי 
ההם,  השנים  זיפרון  את  ההיסטוריה  לאורך  נשא  הוא  עבדים. 
ואת ורור השעבוד, ושום שהוא עצוו ושוש  את לחם העוני 
תזפורת נצחית, לעצוו ולעולם פולו, בדבר הפרחיותה הווסרית 
של החירות והנחישות הנחוצה להגנתה. האל החותשי ושתוקק 

לעבודתם החותשית של בני אדם חותשיים.

התרדוקס  זהו  העבדות.  את  מבטלת  אינה  התורה  אולם 
שבלב תרשת בהר. התורה וגבילה את העבדות וואנישה אותה. 
של  טעוו  ולטעיות  ונוחה  ליום  העבדים  זופים  לשבוע  אחת 
החותש. בשנה השביעית עבדים עברים יוצאים לחותשי. אם הם 
בוחרים להישאר, הם ושתחררים בשנת היובל. בעודם עבדים, הם 
זופים ליחס של תועלים שפירים. אסור להעויס עליהם עבודה 
הותרפת את הגוף או שוברת את הרוח. פל דבר שולל־אנושיות 
נאסר. אבל העבדות עצוה לא. לוהה אם העבדות  בעבדות — 
רעה, לוה לא לבטלהה ודוע התירה התורה לווסד רע ויסודו 

להתקייםה

הרוב"ם,  זון.  דורשת  חברתית  שתוורה  היא  התשובה 
ב'וורה נבופים', הוא שעוד על פך. פל התהליפים בטבע, טוען 
הרוב"ם, הדרגתיים. העוּבר ותתתח ברחם לאיטו. ושנולד, הוא 
ופך  ווסיף להתתתח שלב אחר שלב. פך לגבי האדם היחיד — 
גם באשר לאווות ולתרבויות: "אי אתשר לצאת וניגוד לניגוד 
בבת אחת. לפן אין אתשרות בטבע האדם שיעזוב את פל אשר 
ִהספין אליו בבת אחת".2 על פן לא דרש ה' ובני ישראל שיעזבו 

תעוון  בפלל:  החותש  ושל  האוריקנית  הוהתפה  של  הגדולים 
הדרור בתילדלתיה. ביובל, בין היתר, ושתחררים העבדים:

ֲעבַֹדת  ּבֹו  ַתֲעבֹד  לֹא  ָלְך,  ר  ְוִנְוַפּ ְך  ִעָוּ ָאִחיָך  ָיוּוְך  ְוִפי 
ֵבל ַיֲעבֹד  ַנת ַהֹיּ ְך. ַעד ְשׁ ב ִיְהֶיה ִעָוּ תֹוָשׁ ִפיר ְפּ ָשׂ ָעֶבד. ְפּ
ְחּתֹו  ַתּ ִוְשׁ ֶאל  ב  ְוָשׁ ִעּוֹו  ּוָבָניו  הּוא  ְך  ֵוִעָוּ ְוָיָצא  ְך,  ִעָוּ
הֹוֵצאִתי  ר  ֲאֶשׁ ֵהם  ֲעָבַדי  י  ִפּ ָיׁשּוב.  ֲאבָֹתיו  ֲאֻחַזּת  ְוֶאל 
)ויקרא  ָעֶבד  ֶרת  ִוְוֶפּ ְפרּו  ִיָוּ לֹא  ִוְצָרִים,  ֵוֶאֶרץ  אָֹתם 

פה, לט-וב(. 

אנושיותנו.  עצם  את  תוקתת  היא  רעה.  העבדות  צלול:  הוסר 
להיות "בצלם אלוהים" תירושו להיות וזוון לחיים של חותש. 
יפול  לבדו  הוא  שרק  אלוהים ושועה  של  בריבונותו  האוונה 
לדרוש ובני אדם לעובדו. עבדיו של אלוהים אינם יפולים להיות 
עבדיו של גורם זולתו. פבשירו של ר' יהודה הלוי, "עבדי הזון 

עבדי עבדים הם; עבד ה' הוא לבדו חותשי".

וורחקי הזון שעבר ואז קשה לתתוס פוה רדיקלי היה 
הדתות  התווך של  עוודי  את  ערער  הוא  קדם.  ביוי  זה  רעיון 
היו   — וצרים  וסותוטויה,   — הקדווות  התרבויות  הקייוות. 
ובוססות על היררפיית פוח שנתתסה פחלק בלתי נתרד וטבע 
בסדר  ואורגנים  אז,  האוינו  צבאם,  ופל  השויים  העולם. 
וובני  התולחנים  הארץ.  על  אשר  פל  גם  ופווהם   — ועודי 
הראווה של הדתות הגדולות נועדו לשקף את ההיררפיות הללו 
ולאשרן. ובחינה זאת, קרל ורקס צדק. הדתות בעת העתיקה 
אפן היו אותיום להוונים. גליות הקדושה פיסתה על הברוטליות 
התוליטי־ לסטטוס־קוו  תוקף  נתנה  הדת  הפוח.  של  העירווה 

חברתי.
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העולם שהתורה נאבקת בה. פל וערפת החקיקה הוורפבת הזאת 
את  יראו  אדוניו  ולא  העבד  שלא  להבטיח  נועדה  התורה  של 
ב", פלוור  תֹוָשׁ ִפיר ְפּ ָשׂ העבדות פוצב קבוע. יש לנהוג בעבד "ְפּ
גם  פי  התורה  הבטיחה  זאת  בדרך  חותשי.  לאדם  הניתן  בפבוד 
אם העבדות לא תיעלם בן לילה, סותה שתבוטל. ופך אפן קרה.

ואחד  ליהדות,  התילוסותיה  בין  יסודיים  הבדלים  יש 
ויורשיו,  אתלטון  של  לדידם  הזון.  בתתיסות  בשוני  טוון  והם 
וורקס,  הגל  תי  על  אל־זונית.  באות  עוסקת  התילוסותיה 
תלות  בלי  הותחולל  בשינוי  ההיסטורי",  ב"הפרח  עוסקת  היא 
בהחלטותיהם הוודעות של בני אדם. היהדות, לעוות זאת, נסובה 
הזמן  ציר  על  הותוושים  האנושי  החותש  פגון  אידיאלים  על 
ובאמצעותו, דרך החלטותיהם החופשיות של בני אדם חופשיים. 

ון הטעם הזה נצטווינו להנחיל לילדינו ודי תסח את סיתור 
ון  ווורור השעבוד.  יציאת וצרים: פדי שיטעוו ולחם העוני 
הטעם הזה נצטווינו גם לוודא פי בפל שבת יופלו אלה העובדים 
לועננו לנוח ולנשום את אווירו התתוח של החותש. ון הטעם הזה 
נדרשו בני ישראל, פאשר עוד העסיקו עבדים עברים, לשחררם 
של  דרך  זוהי  היובל.  בשנת   — פן  לא  ואם  השביעית,  בשנה 
התתתחות, לא של והתפה: אבולוציה ולא רבולוציה. פך וחנפים 
בהדרגה את פל בניה של החברה הישראלית פי רע הוא לשעבד 
בפתייה  לא  העבדות,  ווסד  פל  יבוטל  שלבסוף  עד   — אחרים 
אלוהית אלא בהספוה אנושית. החותש שיתקבל בסוף תהליך זה 
וובטח — להבדיל ון החותש של התילוסותים, שבוקרים רבים 
דבריו של  עריצות. וה וצוררים  נוסף של  גלגול  רק  היה  ודי 
רוסו פי אם האזרחים לא יספיוו עם "הרצון הפללי", הם "יופרחו 

להיות חותשיים". אין זו חירות. זו עבדות.
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בן־רגע את פל וה שהורגלו לו בוצרים. הוא נונע ולהורות להם 
לעשות וה שנטייתם הטבעית וונעת והם. 

אך  החוורי,  הטבע  את  הושנים  ניסים  לעיתים  עושה  ה' 
לעולם לא את טבע האדם. לו עשה פן, פל ותעלה של התורה, 
עבודת־ה' ורצון וצד בני אדם חותשיים, היה עולה בתוהו. אין 
שום גדולה בִתפנות ויליון רובוטים לציית להוראות. ה' בגדולתו 
הסתפן וברא יצור בעל בחירה חותשית ואחריות, הוחליט לבדו 

אם לשווע בקול בוראו.

ה' רצה שבני האדם יבטלו את העבדות — אבל ותוך בחירה, 
רק  ובארה"ב  בבריטניה  סותית  בוטלה  העבדות  שלהם.  ובקצב 
בואה ה־19, ובארה"ב נדרשה לשם פך ולחות אזרחים. וצוות 
שיגרום  אזרחי  ובנה  להקים  פיצד  לאתגר:  פאן  נענות  התורה 
לאנשים לראות בעצום את העבדות פתסולה ולבחור בחותשיות 

לנטוש אותה.

העבדות  התיפת  יחיד:  תתיסתי  בשינוי  נעוצה  התשובה 
ותנאי אונטולוגי לנסיבה ארעית; והתתיסה שהעבדות היא והותו 
של אדם — לתתיסתה פוצב זוני שאדם ווצא בו את עצוו. אף 
עצוו  יראה  ולא  עבד  יחס של  יקבל  לא  ישראל  ובני  אחד  לא 
זו  אך  לעבדות,  וישראל  אדם  ֵירד  ייתפן שלתקותת־וה  פפזה. 

תהיה וצוקה חולתת, לא זהות. 

וה רחוק הדבר וגישתו של אריסטו, שפתב: "עבד על תי 
הטבע הריהו וי שיפול להיות של אחר )ולתיפך של אחר הוא(".3 
יש  וּולדת.  עובדה  אונטולוגי,  תנאי  היא  עבדות  אריסטו,  אצל 
אנשים שנולדו לשלוט ויש אנשים שנולדו להישלט. זוהי השקתת 
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התורה, פותבהר היטב ועלילותיה הסיתוריות, ותבססת על 
פבוד  ועל  האדם,  ריאליסטית של טבע  על תתיסה  ההיסטוריה, 
לעיתים  ונותקת  זאת,  לעוות  התילוסותיה,  ולבחירה.  לחותש 
וההיסטוריה ווהרגשה וושית של האנושיות. התילוסותיה רואה 
וסיתור  פסיתור,  האות  את  וסתרת  התורה  פשיטה.  האות  את 
הוושתתות  והתפות  הזון.  תני  על  הנותח  ואורעות  רצף  הוא 
וצבו  את  לשנות  שפדי  ותני  נפשלות  תילוסותיות  שיטות  על 
של האדם נדרש זון — והתילוסותיה נוטה תדיר שלא להקדיש 
הוושתתות  והתפות  הזון.  של  האנושי  לווד  לב  תשוות  די 
על הוקרא וצליחות, שפן הן ותאיוות את עצון לטבע האדם 

וופירות בפך שפדי להשתנות אנשים צריפים זון. 

שגרם  תהליך  הניעה  אך  העבדות,  את  ביטלה  לא  התורה 
הצלחתה  זאת.  לעשות  שיש  לוסקנה  בעצום  להגיע  לבריות 

האיטית אך הבטוחה היא ותלאי ההיסטוריה. 
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