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 ?אדם בעקבות גורלו או גורל בעקבות האדם
 

 גלי הים –ומלפניו ,  רכב מצרים וחילו–מאחוריו . חוויה קשה חווה עם ישראל כשחנה על שפת ים סוף
ה "אלא שהקב, ולא זו בלבד שהיו בני ישראל נתבעים לביטחון מוחלט במצב כזה. הסוערים והמאיימים

ואני הנני מחזק את לב מצרים ויבאו : "ביטחון מופלגאף הוא בפניהם ניסיון נוסף הדורש הציב 
שכן המצרים ימשיכו לדלוק אחרי , הניסיון לא ייפסק עם הכניסה לים: הווי אומר). יז, יד' שמ" (אחריהם

 הקשה  את עשתונותיו לנוכח המצב)כביכול(איבד , משה רבנו, גדול המנהיגים. העם בתוך הים הנבקע
יתר על . ה מאחר שסבר כי תגובה אחרת לא תועיל"ועמד והתפלל לקב, )ן" רמב-" כי לא ידע מה יעשה("
, כלומר). טו, שם" (דבר אל בני ישראל ויסעו, מה תצעק אלי: "ה אף השתמש בטון של נזיפה"הקב: כן

 .גת עםמשמע שתפילה איננה תחליף להנה. ה דרש ממשה שיפסיק להתפלל ושיתעשת באחת"הקב
, להים ההֹלך לפני מחנה ישראל וילך מאחריהם-ויסע מלאך הא: "אר הכתוב בשעה קשה זומתוהנה 

הענן הלך : פרשנים דרשו כתוב זה כהפגת המתח). יט, שם" (ויסע עמוד הענן מפניהם ויעמֹד מאחריהם
 ישראל על הלחץ של בניתחושת אולם היו שראו בכתוב זה אף את החרפת ). י"רש" (להחשיך למצרים"

מלאך ). ר הירש"רש" ('אלא מפני האדם הבוטח בה, הים לא יסוב מפני מלאך האלקים: "שפת הים
גורלו של . מפני שאין הם משמשים כהגנה וכביטחון מפני הים האכזר, האלקים והענן הסתלקו לאחור
ויעשה ' ההאם יבטח ב: ואין שום חציצה בינו לבין הסכנה שלפניו, עם ישראל נתון כעת בהחלטתו

כי במצבים הקשים ביותר שאדם , לפי הפירוש האחרון מתברר.  או שמא ימשיך בצעקה ובתפילה,מעשה
, אמותיו' ה כביכול לד"ברגע הגורלי מתכנס הקב. ההכרעה נתונה בידי בני תמותה, או ַעם מגיעים אליהם

 .זמה מוטלת כולה על כתפי האדםוהָי
זמה האנושית היא מרכיב ָישלפיה ה, ת במקורות היהדותר הירש משקפים גישה רווח"דבריו של רש

ואין הוא גוזר מראש את , זמה אנושיתה הותיר מקום רחב לָי"הקב. מהותי ומכריע בגורלו של האדם
זמה האנושית וחופש הכריעה לכיוון שלילת הָי, דרך משל, האורתודוקסיה באסלאם. הכרעות האדם

ל -נטה הרוב לאמונה שהא, מאן בראשית האסלאם' עלי וֻעתליפים'כבר בוויכוח בין שני הח. הבחירה
המנהיג שהציע בוררות כתחליף לקרב עקוב . הוא הגוזר מיהו המאמין ומיהו הנדחה מקהילת המאמינים

בעולם . זמה אנושיתולא לָי, ל בקרב-שכן הרוב נטה להכרעת הא, ספג ביקורת קשה, )ֻמַעִוייה(מדם 
אולם רוב ההוגים שעסקו בשאלה זו הכריעו , זמה האנושיתשאלת הָיהיהודי לא נפלה הכרעה ברורה ב

הגבילו , חסדאי קרשקש' כדוגמת ר, הוגים מעטים. זמה האנושיתלבחירה החופשית וליעילותה של הָי
 .יכולת האלוקית-במידה מסוימת את הבחירה החופשית לנוכח הכל

זמה שהרי מזיגה של מעורבות אלוקית וָי, שהמקרא ופרשניו חשפו לפנינו סוגיה עדינה ומורכבת, מכאן
מסתיימת המעורבות מלמעלה ומתחילה כ "אהיכן . אנושית נמצאת בכל אירוע המתרחש עלי אדמות

דוגמה קונקרטית לכך נמצאת בוויכוח התיאולוגי על מקומו של הרעיון הציוני בעולמו ? זמה מלמטההָי
המחנה .  את גאולתו-ולמעשה , ם את גורלוהאידיאולוגיה הציונית מסרה בידי האד. של האדם הדתי
 יש שסברו כי אידיאולוגיה זו סותרת את הצד של המעורבות האלוקית במזיגה המתוארת: הדתי התפלג
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 ויש שטענו כי דווקא אידיאולוגיה כזו מייצגת מזיגה ;)ציונית-אורתודוקסיה לא(כלומר באירועים , לעיל
מעניין ). ציונות דתית(ופעולה אנושית יזומה מאידך גיסא , אשל הכוונה אלוקית של ההיסטוריה מחד גיס

לא הצטרף לפעילות היזומה , זמה האנושיתשפירושו מתח עד תום את חשיבות הָי, ר הירש"שדווקא הרש
 . ליישוב ארץ ישראל ולאידיאולוגיה שליוותה אותה

 של האורתודוקסיה שהאירועים בפרשת השבוע מגלים טפח מהשקפת עולמה המורכבת, נמצאנו למדים
 .שעדיין מחפשת את דרכה, המודרנית

 
 דב שוורץ' פרופ
 לפילוסופיה'  המח


