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‰Ó˜Â¯ ‰È‰Â„È ÏÓÒÂ¯˙

‰‡È–ˆÈÂ˙ ‰ÓÚ¯·È˙

ÈÂ¯Ì ÁÊÂÈ

אחד באוקטובר 1946 דן בית משפט של בעלות הברית למוות בתלייה אתב

האישים שחודשים ספורים קודם לכן עמדו בראש מנגנוניה של המדינה
הגרמנית ותרבותה הציבורית, ביניהם שר החוץ הגרמני, שר הפנים והשר לענייני

שטחי הכיבוש במזרח אירופה; הרמטכ"ל הגרמני, ראש אגף המבצעים של הכוחות

המזוינים, ראש שירותי הביטחון ומפקד חיל האוויר; וכמו כן מושל אוסטריה,
. איש מהם לא הואשם¯ËÈ¯Ó˘̄ „נשיא האקדמיה למשפט גרמני, ומו"ל השבועון 

— להם. ובגלל פשע זה ˙ÈÂˆ·בהפרת חוקיה של גרמניה. להפך, הם הואשמו 

 הורשעו והוצאו להורג.—פשע הציות לחוקי גרמניה 
המחלמ יעשופ תטיפשל ימואל–ןיבה ןידה תיב" םקוהשכ ,הליחתכלמ

תטיפשל סיסב שמשל ולכוי אל תינמרגה הנידמה יקוחש רורב היה ,"םינמרג

 על פשעיהם, שכן אותם מנהיגים הם שיצרו את החוקים כדיהינמרג יגיהנמ
לאומי, כפי שהתבטא באמנות–לתת הכשר משפטי למעשיהם. גם החוק הבין

משמעי לגבי רבים מן הנושאים–שונות שגרמניה הייתה חתומה עליהן, לא היה חד

שהובאו בפני בית הדין. מסיבות אלו הוסמכו השופטים, בכתב ההאמנה שלפיו
הוקם בית הדין, לדון את המובאים בפניהם ולהענישם על פי "חוקים" שלא

בהכרח נמצאו בספרי החוקים הגרמניים: השרים ואנשי הצבא הגרמנים הועמדו



˜Èı ‰˙˘¢Á Ø ∏ππ±  15   •

למשפט בשל (א) "פשעים נגד השלום", שהוגדרו שם לא רק כ"מלחמה תוך
1לאומיות" אלא גם, באופן גורף יותר, ככל "מלחמה תוקפנית";–הפרת אמנות בין

בשל (ב) פשעי מלחמה, שהוגדרו לא רק כהפרת חוקי המלחמה, אלא גם כהפרת

מכלול בלתי מוגדר של "נוהגי מלחמה"; ובשל (ג) "פשעים נגד האנושות", שהוגדרו
כ"רצח, השמדה, שעבוד, הגליה ופעולות בלתי אנושיות אחרות", אך כללו בתוכם

גם "רדיפות... לצורך ביצוע של, או בקשר עם" אחד מאלה, "בין שנעשו תוך

 בתוקף סמכותו זו2הפרה של החוק המקומי של המדינה שבה בוצעו ובין שלא".
שילב בית הדין בהחלטותיו שיקולים כגון "חוקים... המוכרים על ידי כל מדינות

התרבות", "נהגים ודרכים מקובלות במדינות", "העקרונות הכלליים של הצדק",

 הכל כדי לקבוע כי לעולם אין—ואפילו "התכתיבים הבסיסיים של האנושות" 
לתבוע מסוכני ממשל ציות לחוק בלתי צודק, וכי מי ששירת את המשטר הגרמני

"אינו יכול עתה להסתתר מאחורי דרישה מיתולוגית לציות חיילי בכל מחיר

כתירוץ למעשיו...". יתר על כן, מהותה של הכרעת בית הדין, כפי שהכריזו עליה
לאומיות הגוברות–השופטים עצמם בהחלטתם, הייתה "שלבני אדם יש חובות בין

3על ההתחייבויות הלאומיות לציות הנכפות על ידי מדינה כלשהי".

ההכרה בכך שלא תכתיביה של המדינה אלא "העקרונות הכלליים של הצדק"
ו"התכתיבים הבסיסיים של האנושות" הם הקובעים, בסופו של דבר, את חפותם

או את אשמתם של בני אדם היא העיקרון הפוליטי הנעלה ביותר של הציביליזציה

 האמונה שחוקיה—המערבית; בדיוק כפי שדחיית תורה זו ואימוץ ההפך ממנה 
 הם—וצוויה של המדינה הם הפוסקים האחרונים בשאלת האשם והחפות 

המסר העליון של האידיאל הקורפורטיבי המגולם בנאציזם. כך, מלחמת העולם

השנייה הגשמית שהתנהלה בדם ואש על חופי נורמנדיה וביערות ארדן, הייתה
—במובן חשוב הביטוי הפיזי של מלחמת רעיונות אשר הסתיימה רק בנירנברג 

המאבק לחיים ולמוות בין שתי התורות היסודיות במסורת הפוליטית האנושית,

ÈÂ˙ Ïˆ„˜.4ˆ, וזו הדוגלת ב‰ÈÂ˙ ÏÓ„Èˆזו המלמדת 

אין זה מפתיע שבית הדין של בעלות הברית ביסס את החלטתו על העדפה

משמעית של הצדק על פני תכתיביה של המדינה. רעיון עליונותו של הצדק–חד

הברית, מדינה–רחש זה מכבר במחשבה המדינית במערב, ובייחוד בזו של ארצות
ציות לחוקי המס הבריטיים, ומלחמת האזרחים שלה הייתה,–שנולדה מתוך אי

חוקתה הכתובה שלה, שהגנה על ה"זכות" להחזיק בעבדים. „‚למעשה, מלחמה 

אך רק לאחר אימי מלחמת העולם השנייה ופסקי הדין בנירנברג החלה ההנחה
המובלעת שביסוד מחשבת הדמוקרטיה המערבית להיתפש כאבן הפינה שלה:

אם אזרחיה של חברה חופשית לא יהיו מוכנים להגן על חירותם כנגד העוולות
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 ככלות הכל, היטלר—שלעולם יהיו אפשריות אפילו תחת ממשלה דמוקרטית 
—עצמו הגיע לשלטון באמצעות ההליכים הדמוקרטיים של רפובליקת ויימאר 

אז, במוקדם או במאוחר, ייהרס המפעל כולו, בדיוק כפי שקרה בגרמניה. ובאופן

כזה מצאו לקחי נירנברג בסופו של דבר את ביטוים לאחר שנים, בחג לאומי
ציות–הברית לזכר מרטין לותר קינג הבן, מנהיג תנועת האי–שנקבע בארצות

לחוקי אפליה גזעית, שהמסר המפורש שלו הוא הסירוב לקיים חוקי מדינה

ציות אזרחי", בין נכסי–בלתי צודקים; בהכללת המסה של הנרי דייוויד תורו, "אי
צאן הברזל של הספרות הלאומית האמריקנית, והוראתה בבתי הספר; ובשימוש

— טענתם של הנאשמים במשפטי נירנברג —בביטוי "רק מילאתי הוראות" 

בבתי הספר ובתקשורת הפופולרית כאחד, כדוגמה הממצה ביותר להסתלקות
מאחריות מוסרית. אכן, סמני תרבות אלה ודומיהם משקפים מדיניות רשמית

של המדינה האמריקנית ובעלות בריתה האידיאולוגיות, לבדן מכל המעצמות

הגדולות בהיסטוריה, לחנך את ילדיהן על ברכי האמונה שעשיית צדק חייבת
 אפילו החוק שלהן עצמן.—להיות, בחשבון הסופי, מועדפת על פני ציות לחוק 

 ואולם, אם נשאל מאין בא עיקרון זה, וכיצד אירע שאומות המערב החלו

ללמד את בניהן כי הצדק עדיף על פני ציות עיוור לחוקי המדינה, נעמוד מול
אירוניה חבויה, אשר גורלם של יהודי אירופה תחת שלטון גרמניה צובע אותה

ציות של המערב מוכרת וידועה,–בגוון מריר למדי. שכן בעוד שמסורת האי

, רעיון˙Ï ‰È‰„Â˘ נשכחה העובדה שתורה זו היא בעצם הרעיון המדיני העיקרי
שהופעתו בעולם ומעמד הבכורה שכבש לו בהשקפת עולמן של הדמוקרטיות

 כלומר,—המערביות נובעים, באופן כמעט בלעדי, מהשפעתו של התנ"ך העברי 

שהפילוסופיה המדינית של היהודים היא אשר הוצבה מול הטיעונים של גרמניה
השיפתכ התירב תולעבו תירבה–תוצרא ידיב הזרכוהו ,גרבנרינב ועמשנש תיצאנה

היתורוקמש תויה ,רתוי תרעוכמ ,תפסונ הינוריא םג ןאכ היובח( .םייתשה ןיבמ הנוכנה

ציות הוסתרו, עד לימינו אנו, על ידי תפישה היסטוריוגרפית–של מסורת האי
 ואף אחד לא—, אשר ˙ÓÈ¯‚‰עשרה בידי האקדמיה –שנבנתה במאה התשע

 הכחישה בשיטתיות כי רעיונות מערביים משמעותיים—יזדעזע לגלות זאת 

)5כלשהם מקורם בישראל הקדומה, ותחת זאת ייחסה אותם בעקביות ליוון.
ציות היהודית שהייתה לה השפעה כה מרחיקת לכת על–מהי תורת האי

רעיונות הדמוקרטיה המערבית? בכוונתי לסקור כאן אותם דברים יסודיים, שרבים

ככל הנראה שכחו: שציות בלתי מסויג למדינה הוא הרעיון היסודי של האלילות,
התורה המדינית המהותית של פולחני האליל הגדולים מימי קדם; שחופש המצפון

של תורת המדינה המקראית, שקמה ‰˙·ÏÈ ציות לחוק בלתי צודק הם–והאי
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ציות היהודית על ידי–כדחייה של הסגידה הפגנית למדינה; ושאימוץ תורת האי
—המערב הוא ההישג המזהיר ביותר של הרעיון המדיני היהודי בהיסטוריה 

פשר למערב, שליחו הגדול של רעיון זה בפני האנושות, להביס אתִהישג שא

המדינה הנאצית הפגנית, לא רק במערכה הצבאית, אלא גם בשדה הקרב הרעיוני.

·

תיאור המקראי להופעתו של העם היהודי נפתח בבעיית פליטים: מנוסתוה
של אברהם העברי מאור שבארם נהריים, מטרופולין ענק בלב הציביליזציה

 מנוסה שבסיומה החל את חייו מחדש, בגיל שבעים וחמש,—של אותם ימים 

כרועה עזים וכבשים על כברת ארץ לאורך נתיב המסחר למצרים, ארץ בלתי
מפותחת מבחינה כלכלית, חסרת חשיבות מבחינה תרבותית, שממה ושמה כנען.

תרבות לנטוש את עולם המדע והטכנולוגיה, התרבות–מה יכול היה להניע אדם בן

םינש ףלאו םהה םימיב םיירהנ םרא התייהש ,המצעהו טפשמה ,תונמאהו
 בקצרה, להפוך עצמו לפליט מכל מה שהאנושות התאמצה להשיג— םהינפל

 כדי להיאבק על קיום קשה יום בגבעות ובגיאיות הפראיים—במשך זמן כה רב 

של כנען? הכתוב אינו מספר הרבה על הסיבות לבריחתו של אברהם מתרבות
 אך שהייתו הקצרה במצרים, שגם היא מסתיימת בנסיגה חפוזה, מבהירה6הפרת.

יתר. מכאן, שלא–שגם לתרבות הנילוס הגדולה לא רחש אבי העברים אהבת

טישים המסוימים של ארם נהריים ולא צו מאסר מידיֶרתיעה פתאומית מן הפ
המשטרה המסופוטמית מביאים את אברהם להיפרד סופית מהעולם שידע כל

אוהש ינפמ וימי לש םלועה–תוקבוח תוירפמיאה לש ןתליהת לע רתוומ אוה .וייח

— 7מאמין שרק בדרך זו תבוא הברכה, עליו ועל צאצאיו ואף על העולם כולו
מסקנה הנובעת מן ההכרה שלעולם לא יימצא במצרים ואף לא בארם נהריים

דבר שידמה לברכה שרצה להביא על ילדיו. ואין לנו אלא להיזכר באופיין של

הציביליזציות שמהן פרש אברהם כדי להבין שצדק.
תא תרפהו סולינה וחימצה ,םהרבא ינפל םינש ףלאמ הלעמל ךשמב

המתרנ ולא תורהנ לש םתמצע .ישונאה ןימה עדיש רתויב תומדקתמה תויצזיליביצה

לש ןתיילע תא הרשפאו ,חרופ תורהנ רחסו ףקיה–יבר היקשה ילעפמ תריציל
תומצעמ יתש .תינוערפה םירצמ לש התיילע תאו םיירהנ םראב היתושרויו רמוש

לידגהל ידכ םידקת רסח ףקיהב תוירוביצ תודובע ומזי ,סרפו ודוה ,ןיס םג ומכ ,ולא
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הלוכ הייסולכואה לע תודבע ופכ ךכ םשלו ,דוביעל תנתינה המדאה חטש תא
וז היופכ הלעפה .םמוציעב ויה םיבושח םילעפמשכ םישדוח ףאו תועובש ךשמל

המוצע היטרקורויב םיקהל הבייחו ,יוסימ לש גוסל הבשחנ םישנא ינוילימ לש

ןבומ .הכלממל םתמורת רחא בוקעלו םיניתנה תומישר תא להנל תלגוסמ התייהש
הבייח םגו ,ינתוואר רשוע רובצל ותחפשמלו ךלמל הרשפא וז הטיש יכ וילאמ

תוירוביצה תודובעה לע ןגהלו סויגה תא ףוכאל ידכ רידא יאבצ ןונגנמ רוציל םתוא

.תורהנה יקמעב וברו וכלהש המצעה תאו רשועה תא ודמחש םידדונ םימע ינפמ
תויטילופ תוכלשה ויה ,תומלש תויצזיליביצ םיפיקמה ,הלא םילעפמל

,םירצמב תודימריפה ומכ קנע ינבמ תיינבל תומלש תומוא םותרל ידכ .תכל תוקיחרמ

תוכמסו דחפ לש רוקמ לכ סייגל ךרוצ היה ,החומה הסיניתו םיירהנ םראב תרוקיזה
ומכ ,רשאכ םג — םיניתנה דצמ הדובע תומהב לש תונתייצ חיטבהל יושע היהש

.םעהמ קלח לש ענמנ יתלב סרהב הכורכ התייה תונתייצ התוא ,הז ןיעמ לעפמ לכב

הקפיסש עדימ לע ךמתסהש ,םוצע יתרטשמ ןונגנמ קיסעמ ךלמה היה ךכ לשב
.םינישלמ לש םידודג הליעפהו הירפמיאב חלשנש ראודה תא הארקש ,תודיקפה

תועצמאב סבוה ולכש םג ,םדאה לש ופוג תא ותפכ רטשמה תורסומש העשב הבו

לש םנב היה ךלמה :טילשה לש ונוצרל ההז םילאה ןוצר יכ העבקש תיתד תכרעמ
לע .לא ומצע אוה היה אל רשאכ קר תאזו ,לודגה םנהוכו ישארה םתרשמ ,םילאה

הקיזחה ללכ ךרדבש ,תימשרה הנוהכה הדיעה הנידמה לש םינוילעה היתוחוכ

.הסדנההו הימונורטסאה ,הקיטמתמה ,םיעדמה לע תידעלבה הטילשה תא הידיב
תמקהל הלא תויונמוימ ולצונ ,עדיה לע הזכ לופונומב הכורכה המיאה תלטהל ףסונב

התייהש ךרדב עיקרה לא ץראבש הנידמה תא ורשקש םיבכוכ יפצמו םירידא םילדגמ

היגולואידיאה אלא התייה אל תדה ,תאזכ תכרעמ ךותב .ושארב ויניעש ימ לכל הרורב
רישכמל םינומהה תא קציש ינחורהו ילאוטקלטניאה טלמה ,הנידמה לש תימסוקה

ןיאש םוקיה קוח לש האובב ,ןכ לע ,היה וידי תחתמ אציש קוחה .טילשה ידיב דיחי

אוהשו ,חתפב דימת דמועה תומדא ילע םוניהיגה דחפמ תויצ בייחמה ,וילע רערעל
8.תוומה רחאל יופצש המל המדקמ ךא

ציות. האנושות לא–משתמע מכאן שבעולם הקדום לא הרבו לדון בזכות לאי

התחבטה בימי קדם בשאלת הגבולות האפשריים לדרישותיהן של ממשלות מבני
אדם, לא במצרים, לא בארם נהריים ולא בכל מקום אחר. ולרעיון שלפרט יש

זכות להסתייג מחוק בלתי צודק לא נמצא יסוד בעולם המחשבה של עם כלשהו.

כמובן, אין פירושו של דבר שלא היו פורצי חוק. מאז ומתמיד ובכל מקום, היו
נוכלים וגנבים שהיו מוכנים להפר את החוק למטרות רווח אישי. באותו אופן,

תויושקנתה לש ןמויק תא עונמל וחילצה אל קיתעה םלועה לש תוצירעה ירטשמ
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תא ריבעהל ףאשש רחא וא הזכ ךולמל אשנתמ לש ותמזי ירפ ללכ ךרדב ,תויטילופ
שרפתהל הלכי תחלצומ ןוטלש–תליזג ,תמא .אוה וידיל טלחומה ןוטלשה תורסומ

שורדל יאשר אוה ןכ לעו — םימש ידסחמ הנהנ אוה ףא שדחה טילשהש החכוהכ

וא תיגולואידיא ,תירסומ ,תיפוסוליפ הטיש התייה אל ךא — וימדוקכ טלחומ תויצ
.ÂÙÔ Ú˜¯ÂÈ‡· תוימיטיגל תולועפכ הלאכ םישעמ התארש יהשלכ תיתד

ילטוט ןוטלשל הז ןוכתמב וקבד תולודגה תוירפמיאהש הלגמ ףוטח טבמ

םירצמה םינוערפה לש םנוטלש .ונתשה םיטרפה םא םג ,תויבקעב ותוא ומשייו
לא ,ער לאה לש ויאצאצו ,סורוה לאה לש ותומלגתה םהש הנומאה ביבס הנבנ

םדה לולידמ ענמיהל ידכ םהיתונבו םהיתויחא םע ללכ ךרדב וגוודזה םהו ,שמשה

תא ועבקש הנשה תונוע ללוכ ,עבטב טלושכ שפתנ הערפ .םהיקרועבש יהולאה
ויתונוצר לכו ,ונממ רתסנ אל רבד 9.םימשה ימרג תלועפ תאו יאלקחה רוזחמה

;הלשממהו תוליחה דקפמו ןוילעה טפושה ,לודגה ןהוכה היה אוה 01.ומשגתה

11."אנוש הערפש המ" היה לוועה וליאו ,"בהוא הערפש המ"כ רדגוה ומצע קדצה

,"םישאר ץתנמ" ריק תובותכב םירצמ ךלמ הנוכ הנש םיפלא תשולשמ הלעמל ךשמב

תזחוא תינמיה דיה דועב ,תילאמשה ודיב עשי רסח יובש ררוג אוהשכ ראותו

שינעהשו ,רובעי לב קוח היה ורבדש טילש — 21ותלגלוג ץופינ ךרוצל טיברש–תלאב
םיעצפ תריעפב וא ,תלוחלחה ךרד םדופישב ,םהינזואו םפא תתירכב םיניירבע

ומשאוה ובש טפשמל הערפ יניתנ לש םהיתומשנ ודמעוה ,תוומה רחאל .םפוגב

םא ובשו ,הנידמה יקוח לש תורפה םלוכ טעמכ ,"םיאטח" םיינשו םיעבראב
31.הירא הייצחו ןינת הייצחש תצלפמ ידיב םירזגל ערקיהל ונודיי ,םימשא ואצמיי

ךרעב ,ריכב ירצמ דיקפ לש וירבדמ םשרתהל ןתינ ,וכלמל ןיתנה לש וסחיל רשאבו

וינרקש ,ער אוה" :ישילשה תאְַחמנֶמא ךלמה יבגל בתכש ,וניבא םהרבא לש ונמזמ
לכ רצויה םּונְ’ח לאה אוה .אורבל שיש ימ תא ארוב אוה ...תוארל ונל תורשפאמ

אוה ךא .ולצב הסוח ול דגוסש ימ .םירצמ לע הניגמה תֶתַסּב הלאה אוה .רשב

,ומש ןעמל םחליה ...ווצ תא םיריפמה הלאל ]הירא תומדב המיאה תלא[ ֶתמ'חֶס
ןיב היהי ובהא ךלמהש ימ .אטח לש לצ לכמ ףח היהת זאו ,וייח ןעמל רוהט היה

41."רהנה לא ךלשות ותפוג .רבק ןיא דרומל ךא ,]אבה םלועב[ םידבכנה

למרות ההבדלים הרבים שבין תרבויות מסופוטמיה ומצרים, בשורה התחתונה
היו החיים לאורך הפרת דומים מאוד. ערי המדינה השומריות אורגנו בראשיתן

כ"משקי בית" של האלים המקומיים ופמליותיהם, וחלק גדול מהתושבים אף חיו

את חייהם כמשרתים במקדשו של האל או בארמונו של "משרתו" הראשי, שהיה,
בעת ובעונה אחת, מושל העיר, שופט עליון, כוהן גדול ומפקד הצבא. בטקסט מן

התקופה שבה הייתה דרום עירק, אזור מוצאו של אברהם, בשיא כוחה, נאמר
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תיקון.–נּו, אינה בתָלעם: "פקודתו של הארמון, כמו פקודתו של אל השמים א
 מאוחר יותר15דבר המלך הוא נכון. מאמרו, כמאמרו של אל, אינו ניתן לשינוי".

נליל, אל הסערה, שמהותו הייתהֶהחלו מלכי שומר לזהות את עצמם עם א

כפייה ואימה. גם סרגון והמלכים האכדיים כינו את עצמם "מלך ארבע קרנות
16העולם" או "מלך היקום", וחלקם נחשבו אלים בעצמם.

הברק לע םה םג וריהצה ,תובאה תפוקתב תרפה ןגא תא ושבכש ,לבב יכלמ

אוה יכו ,םימיאה לא ידי לע "ארקנ" אוה יכ ןעט יברומחו ,לילנאל תיתחפשמ
לש שמשה לא ,המצעה בר ךלמה ... ,]לילנא לש ונב[ ןיס ארבש תוכלמה ערזמ"

םלועה יעבור תעברא תא איבמה ךלמה ,דכאו רמוש ץראב רוא הלעמה לבב

ונהיכו ,"לבת יכלמ" םמצע וניכ םה םג לבב יכלמ לש םירושאה םהיבירי 71."תויצל
םישוביכ תועצמאב החכוה םימורמב ותונוילעש ,רושא לאה לש םילודגה וינהוככ

ךשמב הנש ידמ וכרענש םיינפקות המחלמ תועסמ לש האצות ,ץרא ילע םייאבצ

ןוטלשה לא רושא לש וכרדב ודמעש םירכנ 81.הקספה אלל טעמכ ,םיבר תורוד
–ימר םידיקפ םכותבו ,םירושא םיחרזא וליאו ,"םיעשר םידש"כ ושפתנ םוקיב

הלעמה ,רחא םוקמ לכב ומכ ,רושאב 91.ךלמה לש "וידבע" וא ויתרשמ ובשחנ ,גרד

ךכ .רורט תועצמאב התוא החיטבה הנידמהו ,הענכה התייה ןיתנה לש תירקיעה
םילקושה תא ,םהרבא תפוקת ינפל הברה אל רושאב ךלמש ,ןושארה םושירא ריהזה

זחאי ןברוחה דש ,]ירושאה לשממ ןיינב[ הגרדמה רעשב רקש רמואה" :תויצ–יא

םימו ץוצר הנקכ לופיי אוה ,רבשנה סרחכ ושאר תא ץפני אוה .וירוחאבו ויפב
יל תייצמה ...ןברוח תיבל היהי ותיב ,הגרדמה רעשב רקש רמואה .ויפמ ומרזי

02."ודיב עייסי ןומראה גיצנ ,הגרדמה רעש לא ךלוה אוהשכ

לאחר כיבוש בבל ומצרים בידי הפרסים, הכריז גם דרייווש על אלוהותם של
22 בהודו הייתה אלוהותו של המלך עיקר אמונה הינדי בלתי מעורער.21חוקי פרס.

למלך ההינדי הייתה סמכות בלעדית לחוקק חוקים או לבטלם על פי ראות

 ודתו לימדה כי הפחד שבאמצעותו שלט בנתיניו הוא כורח מוחלט:23עיניו,
"העולם כולו מתנהל כסדרו באמצעות העונש... אלמלא הטיל המלך עונשים על

הראויים להם ללא לאות, היו החזקים צולים את החלשים כדגים על שיפוד,

העורב היה אוכל את עוגת הקרבן והכלב היה מלקק את מטעמי הקרבן, הבעלות
לא הייתה נשמרת לאף אדם, והתחתונים היו מנשלים את העליונים... העונש

לבדו מושל בברואים כולם, העונש לבדו מגן עליהם, העונש משגיח עליהם בעת

 בסין היה המלך "בן השמים", הסמכות העליונה24שנתם... העונש הוא... המלך".
בכל נושא מדיני, כלכלי ואדמיניסטרטיבי, ראש הצבאות ושופט עליון. בחייו היה

גם כוהן גדול, אשר ביצע את כל הטקסים הדתיים המרכזיים בשם בני עמו;
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 כאלף שנים לאחר אברהם25ולאחר המוות הפך הוא עצמו לאליל ועמו סגד לו.
קידש קונפוציוס את עקרון הציות לשליט כערך מרכזי בפילוסופיה ובדת הסינית;

אף על פי שגרס שעל פקידי הממשלה לשקול את מעשיו של המלך ואפילו

להתפטר במחאה בגינם, הורה לכל שאר הנתינים לקבל את דינו ולציית לו, בשל
26הבנתם המוגבלת.

דמוקרטית נחשב המלך, שגם הוא שימש ככוהן גדול, כבעל–ביוון הקדם

 הוא מתואר על ידי יוליסס כמי שמצמיח את התבואה מן האדמה27מוצא שמימי.
 אמנם28ואת הפרי על העצים, ואף מרבה את הכבשים שבאחו ואת הדגים שבים.

כמה מערי המדינה היווניות הצליחו להסיר מעליהן את מוסד המלוכה, אך

"דמוקרטיות" אלה היו אף הן מדינות אבסולוטיות לכל דבר: משטריהן משלו
כמעט ללא מגבלות ברוב המכריע של התושבים שלא היו אזרחים, ועינו באכזריות

 וגם האזרחים עצמם היו עשויים לסבול29את אלה שנחשדו בעבירות על החוק;

רסן אם אחיהם האזרחים חשבו, כמו במקרה של–מקנאותו של שלטון נטול
ציות–סוקרטס, שלא נהגו כשורה. מעבר לכך, מרמזים כלשהם למסר של אי

שאולי ניתן היה למצוא אצל הוגים אתונאים מסוימים, לא נותר זכר בתרבות

היוונית: מעולם לא התפתחה ביוון שום מסורת, דתית או פוליטית, של זכות
ציות, וכל תקווה ליצירתה של מסורת כזו נעקרה מהשורש עם שובו של–לאי

טוטליטרי, תחת שלטונו של אלכסנדר מוקדון. אלכסנדר, כמו–המשטר המלוכני

שאר קיסרי תבל של העולם העתיק, ייחס את מוצאו לאלים, באמצו את זאוס
כאביו, וכשנזף בו ידידו על הפגיעה בכבוד אביו האמיתי, המלך פיליפוס הנפטר,

 משהתפרקה30פתר אלכסנדר את הבעיה על ידי נעיצת חנית בבטנו של חברו.

הקיסרות, נטלו לעצמם שתי השושלות המתחרות, בית סלווקוס ובית תלמי,
31סמכות מוחלטת בענייני חולין ודת כאחד.

על פי מסורת מקובלת ברומי במשך מאות השנים, ראשיתו של פולחן הסגידה

לקיסר הרומי הייתה כבר בימי הקדומים במלכי אלבה ורומא, שהכריזו על עצמם
 למרות קיומה של רפובליקה בעלת שכבת אזרחים פטריקית32כצאצאיו של יופיטר.

נרחבת (שכמו בערי יוון הייתה בעצם אוליגרכיה אבסולוטית שהשאירה את

הרוב העצום ללא זכויות), הרי שעד לתקופתו של יוליוס קיסר שב רעיון אלוהותו
של השליט וכבש מקום מרכזי במדינה הרומית. תפישה זו אומצה באופן רשמי

בתקופת ממשלתו של אוגוסטוס, לרבות הסגידה לקיסר הנפטר וגם ל"גניוס"

של הקיסר החדש, ואלו שסירבו ליטול חלק בפולחן הקיסרי הסתכנו בהוצאה
 כוחם של הקיסרים הפך עד מהרה לכוח חסר מצרים, והיה שרירותי33להורג.

ללא מצרים. על פי ההיסטוריון הרומאי דיו קסיוס, יכלו הקיסרים "לגבות מסים,
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להכריז על מלחמה או שלום, למשול באזרחים ובזרים כאחד, תמיד ובכל מקום,
עד כדי גזירת דינם של סנאטורים ואבירים למוות... בתוקף משרתם כצנזורים

יכלו, בנוסף לניהול של מפקד האוכלוסין, לבחון את חיינו הפרטיים ואת המוסר

האישי שלנו, לרשום או לגרש סנאטורים ואבירים. בתוקף היבחרו ככוהן גדול...
 ואמנם34ריכז הקיסר בידיו הוא כל סמכות, בין אם בקדושה, בין אם בחולין".

סנאטורים הומתו על ידי הקיסר בגלל חיוך שלא במקום, או בגלל שתיקה לא

רצויה. הקיסרים כונו בתארים כגון: אלוהים עלי אדמות, אלוהים ואדון, מושיע,
מיטיב, בורא. וירגיליוס והורציוס, המשוררים הרומיים הגדולים, לא היו טובים

יותר, והיללו את הקיסר אוגוסטוס במונחים דומים. לנוכח זעמו השטני של

הקיסר נירון, קרס עמוד השדרה המוסרי של הפילוסופיה הסטואית כבניין קלפים,
35קה הפך סנגור לתאוות הכוח החולנית של העריץ.ֶנֶוהפילוסוף הסטואי הדגול ס

ובספר החוקים של הקיסר יוסטיניאנוס נטמע בחוק העיקרון ש"לגחמתו של

36הנסיך תוקף של חוק".

םלוא ,רואמ םהרבא לש ותחירב רחאל הנש םייפלא ובתכנ הלא םירבד

דעו תושונאה לש דחאהָ הצקמ ,ומלחו וררוש םהילעו ,וציפה םתואש תונויערה

םג תדהו היפוסוליפה ורבח ולוכ םלועב .יוניש אלל םרקיעב ורתונ ,רחאהָ הצק
,תרחא הבשחמ וב ץוצתש םוקמ לכבש חיטבהל ידכ יזיפ לוסיחב םויאה לא דחי

טלמנ וז העוטק תואיצממו .דימ הבאב עטקית איה ,תרחא ךרד ,תרחא תמא

הנפה אוה .ול הרהבתה וכרדו וישופיח ונענשכ היה םימיב אב שיא רבכ .םהרבא
המדא תסיפ ול הוויאו ,המיא ילילאו הייפכ תודובע לש םלוע ותוא לא ובג

,ןענכב ,ןאכ .שונא יגשיה לש םלּוע תא וילעמ קורפל לכוי הילעש ולשמ תיררה

ימשו רבדמה םלוע לש וקמועל טיבהל ,םלוכ ןאצ יעור ,וינב ינבו םהרבא ודמל
םישפחמ ,םיתחשומ םדא ינב לש תחשומה םנוצרמ םיישפוח ,וילעמש הלילה

.הלוכ תושונאה לע היתוכלשה לשו ,וז הטלחה לש הרופיס אוה ארקמה .קדצ

‚

הציות–עת העתיקה כולה, המסמך היחיד שקידם בעקביות את רעיון האיב

משמעי–לחוקים בלתי צודקים היה התנ"ך העברי, אשר ביטא באופן חד
עקרונות שכשהוצגו לראשונה היו זרים לכל העולם: שיש צדק ורשע מוחלטים

המתקיימים מעבר לרצונה וציווייה של המדינה; שלמדינה אין זכות לשלוט אם
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שלטונה אינו צודק; שהמצפון, ולא המדינה, צריך להיות הפוסק האחרון לגבי
הציות של הפרט מוצדק ומחויב לנוכח אי צדק מצד–מעשיו של כל אדם; שאי

המדינה; ושהתנגדות ואפילו הפלת המשטר הן מוצדקות ומחויבות במקרים של

רודנות שאי אפשר לשאתה. ואמנם, הנראטיב המקראי מורכב, בחלקו הגדול,
יהודיות על העוול שבחוקיהן–מכתבי אישום מפורשים נגד ממשלות יהודיות ולא

 תיאורים שבכולם אלו המסוגלים—ועל התנהגותם הבלתי צודקת של שליטיהן 

למעש עצמאי ולהתנגדות למשטר הם הגיבורים.
ברם, מסר זה של התנגדות יהודית לאי צדק שלטוני ולסגידה למדינה זכה

 הן מקרב מתנגדי הדת והן—לפירוש מוטעה או להעלמה מוחלטת על ידי אלו 

 שניסו לצייר את המקרא כספר המטיף לכניעות. פרשנויות מעין —מ"אוהדיה" 
אלה מצביעות תמיד על נכונותו של אברהם להקריב לעולה את יצחק בנו לפי

 ואולם, קריאה כזאת מסלפת את המשמעות הפשוטה37פקודתו של האלוהים.

של הטקסט, המבקש להדגיש את נכונותו של אברהם להקריב את היקר לו מכל,
הבן שחיכה לו כל ימי חייו, למען ציווי שמקורו נעלה יותר. אך הקריאה לכניעות

;˙Â˘È‡ בפני האל אין לה שום קשר, ולו המרומז ביותר, לכניעות בפני סמכות

אדרבה, היא ההפך הגמור ממנה. את רצון האלוהים במקרא אפשר להקביל למה
שמכונה, במונחים לועזיים, חוק עליון או צדק אוניברסלי. השוואה בין ציות

לתכתיבי הצדק ובין ציות לאי צדק מחמיצה את עיקרו של המקרא כולו, שבו

מוטל על האדם לציית אך ורק לציווי האמת המוסרית, גם כאשר הדבר מחייב
הפרת ציווייה של המדינה.

תירסומה ותוירחא רבדב ולש רסמה אוה ך"נתה לש תויצ–יאה תרותל עקרה

לש םהירוביגכ אלש .תידוהיה הנומאה לש הניפה ןבא אוהש ,םדא לכ לש
,םה ןיא םג ;םיליצא וא םיכלמ םניא ארקמה ירוביג ,םירחא םימודק םיביטארנ

ילנבה תא תומלגמה ,יטרקומדה גוסה ןמ תויומד ,תינרדומה תורפסב גוהנש יפכ

.ימתסהו
לעומת אלו, אברהם וצאצאיו הם רועי צאן, המשקיפים על הציביליזציה

מבחוץ, מתבוננים בחברה ובמעשיה מן הגבעות, בעוד הם מפלסים את דרכם

העצמאית בשממה. לזוהר ולכזב של חיי המטרופולין ערך מועט בעיניהם; ועוד
פחּות ממנו ערכם של חיי הבהמה של האיכרים בעמקים, היגעים כל ימיהם כדי

לספק לעיר הכזב לחם. ואכן, מאוחר יותר, כשחולמים היהודים על שיבתם

— 38"לארץ כנען מן הכלא המצרי, הם חולמים על שיבה ל"ארץ זבת חלב ודבש
ארץ החירות המתוקה של חיי רועה, ולא ארץ הדגן והשעבוד. כי בכנען מצאו

אברהם ואנשיו את היקר להם מכל, עצמאות פוליטית ואידיאולוגית: עצמאות
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פוליטית, בחייהם כנוודים ללא מושל בם, ואין מי מלבדם שישלוט במעשיהם
ויטיל מס על עבודתם ורכושם; חירות אידיאולוגית, בנקודת מבטם ובדרור

 קרבתם של הסכנה,—עבודתם, שאפשרו להם להתמקד במה שחשוב באמת 

המשגה והמוות, ובעקבותיה האחריות המוטלת על האדם למצוא את הדרך
להיגאל מהם, ולדבוק בה.

המידה שבה מעריך המקרא את המצפון, כלב לבה של עצמאות מוסרית

כזאת, מומחשת אולי בדרך הדרמטית ביותר על ידי העובדה שגיבורי המקרא
אינם נכנעים ללא אומר אפילו לרצונו של האל: אברהם, היהודי הראשון, מתואר

ֵטֹפכאדם בעל מצפון ואומץ עד לנכונות לערער על כוונת האלוהים עצמו: "הש

כל הארץ לא יעשה משפט?" הוא מתריס נגד הצו האלוהי להשמדת סדום,
 משה, האבטיפוס של מנהיג לאומי ודתי יהודי,39ואלוהים מקבל את נימוקיו.

 ואם לא די בכך, מסבירה לנו40מתווכח אף הוא עם אלוהים ומשנה את גזר דינו.

תורת משה שעצם שמו של העם היהודי, ישראל, נובע מתכונה זו, החיונית
אמרֵ היכולת להיאבק נגד סדרי העולם כפי שנגזרו מגבוה: "לא יעקב י—מכולן 

 מה שתרבויות41עוד שמך כי אם ישראל, כי שרית עם אלהים ועם אנשים ותוכל".

אחרות היו מחשיבות לחילול הקודש מועלה, אם כן, לדרגת סמל לאומי ועיקר
הרועה לקבל את סדרי היקום כפי שנקבעו ממעל,–אמונה: סירובו של הגיבור

ותביעת מצפונו לדעת מדוע אי אפשר לתקנם.

היחס החשדני כלפי סדר עולם שעיקרו מדינות ושליטים עובר כחוט השני
בכל סיפורי המקרא, החל מתיאורו של שליט ארם נהריים, נמרוד: "הוא החל

 כלומר, הוא היה איש שרוח— 42"’ר ציד לפני הִֹּבר בארץ: הוא היה גִֹּבלהיות ג

הגדּולה, הכוח והאלימות מפעמת בו. בהמשך מוצגות התוצאות של ריכוז הכוח
בידי המדינה המסופוטמית: החלטתם של שליטי האנושות להשתמש בעצמתם

 מנקודת מבטו של הרועה,43לבניית "עיר ומגדל וראשו בשמים, ונעשה לנו שם".

עולם עריצות, על מגדלי האגו והאבן שלהן, היא במהותה–הקמתן של מעצמות
הבל, רדיפת תהילה וכוח ללא כל תכלית. על כן מתואר בהמשך כיצד מחלק

—האלוהים את יושבי הארץ לאומות נפרדות ומשלח אותם לכל רוחות תבל 

והלקח המתבקש הוא שזהו גורלה של כל מדינה הבנויה על התאווה ליוקרה
ולכוח. אותה זהירות מפני שליטים בני תמותה מופיעה גם בסיפורי האבות,

שכולם מוצגים בעקביות כמתנגדים לכוחות השוררים בזמנם ובמקומם. מלבד

עצם הגעתו לכנען, האירוע הראשון בחייו של אברהם המובא לידיעתנו הוא
התנגדותו לרצונו של פרעה, שהוא חושד בו, ובצדק, בכוונה לרצוח אותו כדי

במקרה דומה מגן יצחק על אשתו רבקה מפני מלך כנעני; מאוחר 44לזכות באשתו.
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יותר, כשהוא מגלה שבארותיו של אביו נסתמו בידי אותו שליט, הוא מסרב
 בדומה לכך,45אחת.–להיכנע למעשי החבלה וחופר את הבארות מחדש, אחת

כשחוזר יעקב לכנען, האירוע הראשון שנמסר לנו עליו הוא רכישת חלקת אדמה

כדי להקים בה את מחנהו. פעולה תמימה זו מסתיימת באונס דינה בתו על ידי
 ובתגובתם של בני יעקב, לוי ושמעון, המחריבים את עירו של—הנסיך המקומי 

 וכפי הנראה אין זה מקרי שעל השגיאה החמורה46אותו נסיך על כל יושביה.

— מזימתם של בני יעקב לרצוח את יוסף אחיהם —ביותר של הרועים העברים 
מושת עליהם העונש הכבד ביותר שיכלו לתאר: הם נאלצים לוותר על חירותם

ולקבל על עצמם את שלטונם הטוטליטרי של הפרעונים.

המשך סיפורם של היהודים במצרים הוא מופת של התנגדות למשטר דיכוי
שהצית את דמיונם של מורדים ומהפכנים לאורך ההיסטוריה כולה. כמו סיפורי

האבות, גם הוא נפתח במעשה התנגדות למדינה. המצרים מתחילים לחשוש

—מכוחה של האוכלוסייה העברית הזרה, ופרעה מחליט לכפות עליה עבדות 
 כדי ליטול מן העברים את היכולת—ייצור הלבנים לבניית מבני הענק שלו 

להתקומם נגדו. משהוא מצליח בכך, הוא מזמין אליו את המיילדות העבריות

ומצווה עליהן להמית כל ילד זכר שייוולד בקרב העבדים, מתוך כוונה שהנשים
ייטמעו באוכלוסייה המצרית והעברים יחדלו להתקיים כעם. אך המיילדות,

שפרה ופועה, מסרבות לפקודה:

ןייחתו םירצמ ךלמ ןהילא רבד רשאכ ושע אלו םיהלאה תא תֹדלימה ןאריתו

הזה רבדה ןתישע עודמ ןהל רמאיו תֹדלימל םירצמ ךלמ ארקיו :םידליה תא

,ֹתירבעה ֹתירצמה םישנכ אל יכ הערפ לא תֹדלימה ןרמאתו םידליה תא ןייחתו

74:ודליו תדלימה ןהלא אובת םרטב ,הנה תויח יכ

בראותו שהמיילדות אינן משתפות פעולה, מחפש פרעה דרך אחרת לאכוף את

רצונו, ומצווה על אנשיו להמית כל ילד עברי שייוולד. יוכבד, אישה משבט לוי,
מחליטה שעליה להפר את החוק, ועל כן היא יולדת בחשאי ומחביאה את בנה

במשך שלושה חודשים, בעת שהריגת התינוקות היהודים האחרים נמשכת סביב.

כשאינה יכולה עוד להסתיר את הילד, היא מניחה אותו בתיבה על פני היאור
ומקווה לנס. ואכן, היא זוכה להצלה פלאית: בתו של פרעה, המוצאת את התיבה,

מושה את התינוק מן המים, מבינה מיד את פשר הדבר ומחליטה שגם היא תסכן

את חייה ותעבור על פקודת אביה למען הילד. במעשה זה, לפי המסורת הרבנית
–המאוחרת יותר, הופכת בת פרעה ליהודייה, בכך שהתנערה מן השעבוד למדינה
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 גם בתה של יוכבד, מרים, מעורבת בפרשה: היא48האליל ועשתה את הישר.
עומדת ליד הנהר, צופה במתרחש ומציעה לבת פרעה את שירותיה במציאת

מינקת עברייה לתינוק. היא מביאה את יוכבד, המטפלת בילד עד שהוא נגמל

49ובת פרעה מאמצת אותו לבן.

כך קושרות שתי נשים יהודיות ונסיכה מצרית קשר נגד החוק המצרי

 משה. והנראטיב אינו מותיר—ומצליחות יחד להציל מן השואה ילד עברי יחיד 

מקום לספק לגבי טיב החינוך שקיבל הילד במחיצתה של בת פרעה. וכשאנו
מתוודעים אל משה כאדם בוגר, אנו לומדים לפני הכל שגם הוא אינו חושש

מניתוץ החוק המצרי למען מה שנראה בעיניו צודק: "ויהי בימים ההם ויגדל

תם: וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו.משה ויצא אל אחיו וירא בסבֹל
 אף על פי שגדל50ויפן כה וכה וירא כי אין איש ויך את המצרי ויטמנהו בחול".

בחצר פרעה, אין ספק שההשקפה המרדנית של הרועים נשמרה בלבו, והיא, לא

פחות מחינוכו כמנהיג בקרב האצולה המצרית, הכשירה אותו להפוך למנהיג
 ולזה שיובילם אל המהפכה. לאחר—הפוליטי והדתי הראשון של עם ישראל 

בריחתו ממצרים ומזעמו של המלך, הופך משה לרועה כאבותיו. ובעת שהוא

רועה את צאנו במדבר, הוא נפגש לראשונה עם האלוהים, מפגש שבעקבותיו
הוא חוזר למצרים כדי לשים קץ לעבדותם של בני עמו. העימותים המתישים

שבמוקד כל אחד מהם מוצגת בפני המלך המצרי — שמנהל משה עם פרעה

הם התבנית שלפיה — הדרישה בשמו של האלוהים "שלח את עמי ויעבֻדני"
נוצקה מסורת נביאי ישראל ואמונתם חסרת התקדים בסמכותם לנזוף באלה

שהכוח בידיהם. מובן שהעבדים העברים לא היו בנויים כולם לקרב המכאיב

הזה, וכשחמתו של פרעה ניתכת על ראשם מטיחים כמה ממנהיגיהם האשמות
 אף על פי כן, כשבאה המהפכה לא משה לבדו נושא באחריות למרי.51במשה.

לפני שקונים העבדים העברים את חירותם מידי מצרים, בליל המכה האחרונה,

דורש משה מכל אחד מהם למרוד אישית ובפומבי נגד המדינה, על ידי שחיטת
כבש, אל העצמה המצרית, צלייתו ואכילתו, "ולא תותירו ממנו עד בקר". את

דמו של הכבש, מורה משה, יש למרוח על משקוף הבית, כדי שהמעשה יהיה גלוי

 בדרך52לעין כל. ורק אלה שיעשו זאת, כך נאמר, יכולים לצפות לגאולה ולחירות.
הציות, שבזכותו בא משה לעולם, למכשיר שבאמצעותו מפנה כל–זו הופך האי

יחיד את גבו אל הכללים המקובלים בגיהינום הכוח עלי אדמות, בבית העבדים,

ומקבל על עצמו את החוק העליון, העושה אותו ליהודי.
ציות בתורה נמצא בפרשת בלעם,–אחד מן המסרים המפורשים ביותר של אי

במסגרת תולדות נדודי בני ישראל במדבר. בלעם הוא נביא נכרי שבלק מלך
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מואב מזמין אותו לקלל את בני ישראל, ומציע לו כתמורה עושר גדול וכבוד רב.
אך בלעם משיב שהצדק טוב לו מתמריצים חומריים, ואומר: "אם יתן לי בלק

53ר את פי ה' אלהי לעשות קטנה או גדולה".ֹא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבמֹל

ואכן, למרות פקודות המלך והתפרצויות הזעם שלו, מסרב הנביא להוציא מפיו
 מפורש אף יותר הוא הסיפור54דבר מלבד ברכות לאלו הראויים בעיניו לברכה.

הנלווה על בלעם ואתונו, שהוא מעין משל לעימותו עם המלך. מתואר בו בלעם

הרוכב על אתונו, ודרכו נחסמת על ידי מלאך נושא חרב המבקש להרגו. בלעם
אינו רואה את המלאך, אך אתונו רואה אותו ומסרבת בעקשנות לשאת אותו אל

כיליונו, למרות פקודותיו ולמרות המכות שהוא מנחית עליה פעם אחר פעם.

לבסוף מתמרדת האתון לחלוטין, רובצת תחתיה ומסרבת לזוז. ואז:

שלש הז ינתיכה יכ ךל יתישע המ םעלבל רמאתו ןותאה יפ תא 'ה חתפיו

:ךיתגרה התע יכ ידיב ברח שי ול ,יב תללעתה יכ ןותאל םעלב רמאיו :םילגר

םויה דע ךדועמ ילע תבכר רשא ךנותא יכונא אולה םעלב לא ןותאה רמאתו

תא אריו םעלב יניע תא 'ה לגיו :אל רמאיו הכ ךל תושעל יתנכסה ןכסהה ,הזה

55...ודיב הֻפלש וברחו ךרדב בצנ 'ה ךאלמ

,תויצב תוכזל ליגר אוהש םושמ ןורוויעב הקולה ,טילשהש אוה לכשהה רסומ
וליפא ,ןודבאל ליבומו יוגש וב רחבש ביתנה יכ ןיחבהל אלש םיתעל לולע

בייחו יאשר םיתרשמבש ןטקה וליפא ,הזכש בצמב .רומח לכל רורב רבדהשכ

תוכלשהמ טילשה תא ליצהל ךכבו ,קדוצה השעמה תא תושעלו תויצ ברסל
.אוה ותוינידמ

לש םתבישחב עבעבל ךישממ תטלשה תוכמסה יפלכ דשח לש סחי ותוא

לשמ תינידמ המצע תונבל אלא הרירב םהל ןיאו ןענכל םיסנכנ םהשכ םג םידוהיה
עצמם. ניסיונם הראשון של היהודים להקים מדינה ריכוזית נכשל מאחר שגדעון,

שבו בחרו כמלכם, מסרב להשתתף ביזמה ומכריז: "לא אמשל אני בכם ולא

 רק לאחר דורות של מלחמות אזרחים וביזיונות65ימשל בני בכם ה' ימשל בכם".
בשדה הקרב, מתפתח בישראל הרצון הנחוש שאין לדחותו להקים מדינה ריכוזית

חזקה, כמו אלו של אומות אחרות, ואפילו אז עומד מול העם הנביא שמואל,

המתנגד לייסוד המדינה בגלל העושק שריכוז כוח שכזה יביא בהכרח:

היהי הז רמאיו :ךלמ ותאמ םילֹאשה םעה לא 'ה ירבד לכ תא לאומש רמאיו

וישרפבו ותבכרמב ול םשו חקי םכינב תא םכילע ךלמי רשא ךלמה טפשמ
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רצקלו ושירח שרחלו םישמח ירשו םיפלא ירש ול םושלו :ותבכרמ ינפל וצרו

תוחבטלו תוחקרל חקי םכיתונב תאו :ובכר ילכו ותמחלמ ילכ תושעלו וריצק

:וידבעל ןתנו חקי םיבוטה םכיתיז תאו םכימרכ תאו םכיתודש תאו :תוֹפאלו

םכיתוחפש תאו םכידבע תאו :וידבעלו ויסירסל ןתנו רשעי םכימרכו םכיערזו

רשעי םכנאצ :ותכאלמל השעו חקי םכירומח תאו םיבוטה םכירוחב תאו

םכל םתרחב רשא םככלמ ינפלמ אוהה םויב םתקעזו :םידבעל ול ויהת םתאו

יכ אל ורמאיו לאומש לוקב עמשל םעה ונאמיו :אוהה םויב םכתא ’ה הנעי אלו

ונינפל אציו ונכלמ ונטפשו םיוגה לככ ונחנא םג ונייהו :ונילע היהי ךלמ םא

75:וניֹתמחלמ תא םחלנו

תיאור ייסודה של המדינה היהודית הראשונה בספר שמואל מזכיר את תיאוריית

"האמנה החברתית" של הובס או לוק, אם כי שמואל מניח שהמדינה, מוסד אשר
ביסודו מונחות בהכרח הפקעה וכפייה, פגומה מעצם טיבה: הוא מזהיר את העם

וטוען, שלמרות יעילותה של המדינה באכיפת חוק וסדר ובשדה הקרב, היא בכל

 ממש—זאת מכשיר של כפייה שעלייתו והצלחתו יבואו על חשבון טובת העם 
כפי שהיה באימפריות שמהן נמלטו.

ולמרות שהיהודים מתעלמים מאזהרתו של שמואל, מכתירים את שאול
למלך ואפילו מקבלים הסכמה אלוהית להקמתה של ממלכה יהודית, רוחם של

דברי הביקורת מתקבלת בסופו של דבר. מראשיתה הדגישה המסורת היהודית

שהשליט איננו אל, ולא ייתכן לתת בידיו שלטון מוחלט. התורה עצמה קבעה
חוקים ייחודיים למלך, ואלו מגבילים את זכותו לצבור עושר ומותרות, ומתנים

את המשך כהונתו בדבקותו בחוק האלוהים:

אל בהזו ףסכו ובבל רוסי אלו םישנ ול הברי אלו ...םיסוס ול הברי אל קר

תאזה הרותה הנשמ תא ול בתכו ותכלממ אסכ לע ותבשכ היהו :דאמ ול הברי

דמלי ןעמל וייח ימי לכ וב ארקו ומע התיהו :םיולה םינהכה ינפלמ רפס לע

הלאה םיקחה תאו תאזה הרותה ירבד לכ תא רמשל ויהולא ’ה תא האריל

ןעמל לואמשו ןימי הוצמה ןמ רוס יתלבלו ויחאמ ובבל םור יתלבל :םתשעל

85:לארשי ברקב וינבו אוה ותכלממ לע םימי ךיראי

ובהמשך, הנראטיב המקראי חוזר ומדגיש את סירובם של היהודים לקבל על

עצמם את החוקים שחקקו מלכיהם כאשר הם נראים להם בלתי צודקים. במקרה
אחד, פוקד שאול על אנשיו לצום כהכנה לקרב עם הפלשתים, ומאיים במוות על
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כל מי שלא יציית. ואכן, כשמתברר שבנו יונתן הפר את הצו, מורה שאול להוציאו
להורג, אך אנשיו של המלך כופרים בסמכותו לתת פקודה כזו:

יננה שבד טעמ ידיב רשא הטמה הצקב יתמעט םעט רמאיו ןתנוי ול דגיו

רמאיו :ןתנוי תומת תומ יכ ףסוי הכו םיהלא השעי הכ לואש רמאיו :תומא

,הלילח לארשיב תאזה הלודגה העושיה השע רשא תומי ןתנויה לואש לא םעה

םעה ודפיו .הזה םויה השע םיהלא םע יכ הצרא ושאר תרעשמ לפי םא ’ה יח

95:תמ אלו ןתנוי תא

בדומה לכך, כשמחליט שאול על הריגתו של דוד, דווקא יונתן ואחותו מיכל

 שאול אכן היה המלך,60מתמרדים כנגד תכתיבי אביהם כדי להציל את חייו.

אולם שלטונו היה שונה באופן יסודי מזה של המלכים באומות אחרות: חייהם
של נתיניו מעולם לא היו כלי משחק בידיו, וכאשר חוקיו לא היו צודקים, נאלץ

לעמוד מול התנגדותם הנמרצת של אנשיו שלו.

תידוהיה הכלממה לש התליפנ ,ארקמבש תירוטסיהה תורפסה לכב ,םנמאו
תרוסמה הליטהש תולבגמה םע םילשהל לארשי יכלמ לש םתלוכי יאב הרושק

תחת ,"םעה" בוש ראותמ דוד אסיכ תא המלש שרוישכ .םתוכמס לע תידוהיה

16;ויבירי לש הז תא םוקמב ונוטלש תא לבקל רחובש ימכ ,ןתנ איבנה לש ותגהנה

דסייש ,המלש הכז הלש וזמ הבר תוימיטיגלל תופצל לוכי וניא לארשי ךלמ

ותואיקבו המלש לש תעדונה ותמכח ,םלוא .םעהו איבנה לש םתכימת לע ותנוהכ

ןמ תוצירעה תוירפמיאה לש ןהיכרדב הכילהל הרהמב םיכפוה ,םלועה יכרדב
,םישנ ףלא ובו ןומרה תרזעב תויטמולפיד תוחלצה רבוצ המלש :הקיתעה תעה

בהז יעיבגמ הייתש ידי לע הרקוי ,םיסוס יפלא תורשעו בר אבצ ידי לע המצע

ריחמב םיראופמ היינב ילעפמ ידי לע םש ול השועו ,בהז אסיכ לע הבישיו
ולאמ הלבגה לכ טעמכ רפמ אוה ,רוציקב — 26ומע ינב לע היופכ הדובע תלטה

יותיפל םג ענכנ המלש ,רבד לש ופוסב .ידוהי ךלמ לע הליטמ לארשי תרוסמש

תכלממב םג תותיחשל ומוקמ הנפמ קדצהו ,םירז םילאל דובכ תתל יטילופה
,םעבחר ,המלש לש ונב לא םעה יגיצנ םיאבשכו 36.רחא םוקמ לכבכ ,םידוהיה

םעבחר םהל בישמ ,הנידמה םהילע הליטהש אשמה תא לקיש וב ריצפהל ידכ

ֹלע םכילע סימעה יבא" :רורטה תנידמ לש בטיה רכומהו תוועמה הלוקב ךלמה
46."םיברקעב םכתא רסיא ינאו םיטושב םכתא רסי יבא םכלֻע לע ףיסא ינאו דבכ

םעה ינב םיגרוה ,בותכה חוודמ ,תלבגומ הכולמ לש ןורקיעה תלילשל הבוגתכו



•   30   ˙ÎÏ˙

המלש לש ותכלממב רצונ ךכבו ,ונוטלש תא םיחודו ךלמה לש םיסמה הבוג תא
.התמצעו התראפת תא תיפוס הנממ לזוגה ערק

ציות לסמכות בלתי צודקת לא אפיין רק את היחסים בין מלכי–ברם, האי

ישראל הראשונים לעמם. הוא היה מוסד קבוע בחיים המדיניים של היהודים
לאורך תקופת המלוכה: מוסד הנבואה, שתפקידו הפוליטי היה להשמיע את דבר

לרצונם ומעשיהם של המלך, פקידיו והכהונה הרשמית. בדרך זו, „È‚Âהאלוהים ב

תוך עימות ציבורי עם תופעות אשר אומות אחרות סבלו בדממה, ביקשו הנביאים
 אותה חירות של המצפון הבלתי—למרות הקמתו של שלטון יהודי  — לשמור

נכנע, ואותה מורשת של מרי מוסרי, שירשו היהודים מאבותיהם הרועים. לשם

כך מדבר ישעיהו על תקופה שבה חורבן הארץ יכפה על העם מחדש את חיי
"החמאה והדבש" של הרועה, ודימויים דומים מופיעים גם אצל ירמיהו והושע

 אולם התמונות הללו שבדברי הנביאים65לעתים כמאוויים ולעתים כאיומים. —

לא נתכוונו להטיף לחזרה ממשית לחיי האבות באוהלים, אלא להביא את המנהיגות
הפוליטית להכיר באמת שבתורתו של שמואל הנביא: שכוחה של המדינה שואב

את הלגיטימיות שלו מהטוב שהוא מחולל; אם פריו הוא עוול, יכולים בני האדם

לחיות בלעדיו.
מובן שהנביאים לא הסיקו מכך שיש לשקול את פירוקה של המדינה בגלל

כל מקרה של אי צדק; להפך, ברוב העימותים הידועים בין הנביאים לבין מלכי

ישראל, הייתה המטרה לכוף את ראשו של השליט ולהשיב את המדינה אל דרך
הישר, ובכך לחזק את זכותה למשול ולא לקעקע אותה. כך היה כשהאשים נתן

הנביא את דוד המלך על ששלח אחד מנתיניו למות בקרב כדי שיוכל לרשת את

 אף על פי כן,66אשתו; וכאלה היו מאבקיו של אליהו בתועבותיו של אחאב.
אחדים מן הנביאים הגדולים אכן הגיעו למסקנות האולטימטיביות כאשר התמודדו

עם רודנות ושחיתות חסרי תקנה, וארגנו התנגדות פעילה למשטר ואפילו מהפכה.

ה שלטונו של שאול בלתי נסבל, מושח שמואל הנביא את דוד ליורשֶכשנעש
 הנביא אלישע מרחיק לכת עוד67המלוכה, ובזאת, למעשה, מפיל את בית שאול.

יותר ומושח את יהוא למלך בזמן שלטון הרשע של יהורם ואיזבל, ובכך מביא

אופן, כשסבור  באותו68להוצאתם להורג של בני המשפחה המלכותית וכוהניה.
ירמיהו שירושלים עומדת להיחרב בגלל מדיניותה ההרסנית של ממשלת צדקיהו,

69הוא קורא להפר את החוק ולעבור אל האויב הבבלי.

והמסורת היהודית של התנגדות לאי צדק מצד המדינה אינה חדלה להתקיים
אפילו לאחר חורבן ירושלים. גם הכתובים, המתארים את תקופת הגולה וההשפלה

ציות: בספר דניאל–משמעיים בתמיכתם באי–של היהודים בבבל ופרס, הם חד
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מסופר על שלושה יהודים ממשרתי המלך, חנניה, מישאל ועזריה, המסרבים
בעזות מצח לציית לחוק הבבלי אשר תובע מהם להשתטח ארצה בפני פסל

מוזהב. הם פונים למלך בבל ואומרים לו: "הו, נבוכדנצר, אין אנו צריכים להשיב

לך בעניין זה כי אלוהינו שאנו עובדים יושיענו... אך גם אם לא כך יהיה, דע, הו
 בהמשך מסרב גם70מלך, כי לא נעבוד את אליך ולא נסגוד לצלם הזהב שהקמת".

דניאל לחוק דומה, הפעם בעניין סגידה למלך פרס, דרייווש, למרות שמחירו של

 הנראטיב של מגילת אסתר קיצוני71ציות הוא השלכתו לתוך גוב האריות.–האי
אף יותר, ומצדיק לא רק הפרת חוקים בלתי צודקים, אלא גם הפרה של חוקי

מדינה אחרים, שהם עצמם תקינים לכאורה, לשם השגת הצדק. סירובו החוזר

 הוא רק72של מרדכי לציית לצו המלך ולהשתחוות למשנה למלך העריץ המן
 מערכה הכוללת—מהלך הפתיחה במערכה נגד הצו המלכותי להשמדת היהודים 

 שיחת שכנוע שבה הסית את73הופעה אסורה של מרדכי בחצר המלך בבגדי אבל,

 ולבסוף,74אסתר להיכנס לחצר המלך מבלי שהוזמנה למרות האיסור על כך,
החלטתה של אסתר לעבור על החוק ולבוא לפני המלך, פעמיים, כדי להתחנן על

75עמה, באמרה: "ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת וכאשר אבדתי אבדתי".

בזכות נכונותם להפר את חוקי פרס מצליחים מרדכי ואסתר להביא לנפילתו של
המן, לחמש את היהודים בכל רחבי הממלכה ולהכות בתומכי המן מכת מוות

76שהסירה את האיום התלוי מעל ראשם של בני עמם.

ציותה של אסתר, שבאמצעותו–אם כן, ההיסטוריה המקראית מסתיימת באי
ציות של–כפי שהיא נפתחת בהצלת העם על ידי אי — ניצל עם ישראל מהשמדה

שפרה, פועה ויוכבד. בין שני האירועים, מספר המקרא את תולדותיהם של

היהודים הראשונים, כיחידים וכעם, בארצם שלהם ובגלות, לאורך אלף שנים
כמעט. ולכל אורכה של תקופה זו, בכל מקרה ובכל הנסיבות האפשריות,

המסר המקראי ברור באופן שאינו משתמע לשתי פנים: חוקי אנוש יכולים

לחייב רק כאשר הם צודקים. וכשאינם כאלה חייב היהודי, וכל אדם, לפרוץ את
גבולות החוק.

 ממרד המכבים—רוח זו פיעמה גם בהמשך ההיסטוריה של העם היהודי 

נגד צווי המדינה הדתיים של הסלווקים, כשלוש מאות שנה לאחר אסתר, דרך
הימים המרים ביותר של המרד בשלטון הרומי, ועד להתגבשות המסורת הרבנית

ציות לחוקי המדינה המנוגדים לחוק העליון. אכן, מעולם–התובעת גם היא אי

ציות–לא קמו בהיסטוריה של המסורת היהודית מערערים על התפישה של אי
77לנוכח אי צדק מצד המדינה, והיא עדיין בתקפה היום, כבימיו של אברהם.
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„

יחוד התפקידים של המלך ושל הכוהן הגדול בכל העולם הקדום הבטיחא

שתכתיבי השלטון ייחשבו בכל מקום זהים לדרישות הצדק. בניגוד לכך,
החידוש המדיני היסודי שהפריד בין ישראל הקדומה לשאר האומות היה ההבנה

ששום כוח ארצי, ואפילו כוח המופעל בתבונה מרבית, אינו יכול להיות אמת

המידה המכרעת לקביעת הטוב והרע. נביאי ישראל מתחו קו גבול שמעולם לא
הותווה לפני כן, והכריזו כי המלך, בין אם הוא משיח האלוהים ובין אם לאו, הוא

תמיד בן אנוש, והוא מועד למחדלים ולעוולות ככל האדם, ושום צעד של המדינה

או כוהניה הרשמיים לא יהפוך אי צדק לצדק.
מכאן עולה שהנביאים, גם אם סמלי הכוח הממסדיים לא היו בידיהם, לא

 לבקר את המדינה, לחשוף—היו חסרי אונים. התפקיד שנטלו על עצמם 

שחיתויות, לעודד את הציבור להתנגד לחוקים ולמעשי ממשל בלתי צודקים,
ואפילו, במקרים חריגים, להתייצב בראש העם ולפעול לסילוקם של עושי עוול

 נתמך בידי מעמדם הייחודי במסורת ישראל כשומרי האמת אל—מן השלטון 
מול הכוח. התמיכה העממית בנבואה כמוסד, וההכרה, הן בשוק והן בארמון,

במה שאפשר לכנות מעמדה ה"חוקתי", הן שנתנו לנביא את הכוח הפוליטי

הנדרש כדי להתמיד במלאכתו מדור לדור, לעתים נוכח התנגדות אכזרית מצד
המלך וחצרו. ואף על פי שהנבואה מעולם לא הייתה תפקיד בטוח במיוחד, די

היה במעמדה ה"חוקתי" בפוליטיאה היהודית כדי להעניק ליחידים הנחושים

 חופש דיבור והתאספות וגם חופש—בדעתם לומר את האמת מידה של חופש 
 שעוד לא נראתה כמוה תחת משטר כלשהו על—במשנתם הדתית והמדינית 

פני הארץ. ואכן, המוסד היהודי של הנבואה הוא המקור לרעיון חופש המצפון

78במסורת המדינית של המערב.

אולם, למרות הקריאה המפורשת, החוזרת ונשנית במקרא, שלא לציית

לעוולות השלטון, הספרות שנכתבה בנושא לא ניסתה כמעט להתחקות אחר

שורשיו היהודיים. מבלי שהם ערים לכך, מרבית הכותבים בני זמננו שואבים את
תפישתם לגבי ההיסטוריה של המחשבה המדינית מן ההיסטוריוגרפיה הגרמנית

ולעתים תוך כדי גלישה לאנטישמיות — לֶֶגעשרה, שבעקבות ה–של המאה התשע

 ביקשה להוכיח שכמעט כל דבר בעל ערך שנתקבל במערב נובע—חסרת בושה 
 ולעומת זאת המקרא, "שאת הנחת היסוד שלו79ישירות מן הפילוסופיה היוונית;
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נדחה מיניה וביה כחסר 80ניתן לתאר כדחייה מובנת מאליה של הפילוסופיה",
ציות, ההשפעה היהודית ברורה כל–השפעה ממשית. ברם, כשמדובר ברעיון האי

 שאילולא היה הוא התפישה ההיסטוריה— וכל טיעון אחר מאולץ כל כך —כך 

המקובלת, היינו רואים בו תיאוריה מגוחכת ותו לא.
ציות, פונים בדרך כלל לתרבות–בחיפוש אחר המקור הרעיוני לתורת האי

יוון, שבה מוצאים שלושה מקורות ומזכירים אותם שוב ושוב: סוקרטס, אריסטו,

והגיבורה הספרותית של סופוקלס, אנטיגונה. יש אומרים שאלו השפיעו על
ציות בכנסייה–ההוגה הרומי קיקרו, והוא בתורו השפיע על התפתחות תורת האי

הנוצרית; מחברים אחרים מדלגים על הכנסייה לגמרי ועוברים הישר מן ההגות

 אך עיון במקורות היווניים מעלה כי אין18הרומית אל לוק, בשנת 1690 לסה"נ.
ציות אפילו ביחס לדוגמאות מבודדות, שלא לדבר על–בהם מסר אמיתי של אי

ציות הדומה לזו המגולמת במוסד הנבואה.–מסורת נפוצה של אי

תחילה יש לפנות אל סוקרטס, שההשפלה השיטתית והפומבית אשר המיט
על חשובי אתונה ומוסכמותיה המקודשות בחיפוש אחר האמת הם אחת הירושות

הגדולות של אומץ מחשבתי שהאנושות זכתה בהן. אף על פי כן, קשה לומר

ציות. כמעט כל חייו שכן בתוך תחומי–שסוקרטס היה לוחם דגול למען האי
העיר אתונה, ויחסו אליה היה מנוגד בתכלית הניגוד לזה של הרועים היהודים,

שהשקיפו על הציביליזציה מבחוץ. כלומר, סוקרטס מעולם לא סטה מן ההשקפה

האתונאית האופיינית, שגרסה כי האדם הצודק מכיר בכך שהוא חייב את כל
 ובכך שחובתו העיקרית היא לקבל את עּולם של—מדינתו –אשר לו לעירו

חוקיה, ואפילו אינם חוקי צדק. הדרמה הגדולה של משפט סוקרטס, שבו עמיתיו

האתונאים מאשימים אותו בכפירה וב"השחתת הנוער", ממחישה זאת בצורה
קולעת. למעשה, שקד סוקרטס במהלך חייו ללמד את הנוער האתונאי לראות

את העיר ואת מוסדותיה במבט ביקורתי וביושר אכזרי, שליחות שדמתה לא

מעט לזו של נביאי ישראל, וסוקרטס עצמו בוודאי לא חשב אותה לפעילות
בלתי חוקית. להפך, במשפטו הוא טוען שאתונה חייבת לו תודה על שירותיו,

ומציע שהעיר תעניק לו מלגה כדי שימשיך בהם. האתונאים אינם מתרשמים

במיוחד מהצעתו, וחבר המושבעים מחליט ברוב קטן לדון אותו למיתה, החלטה
 ביניהם החלטתו—המזכירה את התיאור המקראי למעשי עוול של מלכים יהודים 

של שאול להוציא להורג את יונתן על הפרת מצוותו, המערכה הרצחנית שניהל

נגד דוד ומסע הנקמה של אחאב באליהו. כמו במקרא, גם סוקרטס מקבל תמיכה
מוסרית מאנשים הסבורים כי פסק דינה של המדינה אינו צודק, והם מציעים

לסוקרטס כי יברח בסיועם מאתונה וכך יחמוק מן המוות. ואולם, בעוד שבמקרא
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 יונתן ניצל על ידי עימות גלוי בין אוהדיו—זוכים מאמצים כאלה לשבח ולגמול 
 סוקרטס—לבין אביו המלך; דוד ואליהו שניהם מצליחים להימלט למדבר 

מסרב לקבל את הסיוע הגואל. תחת זאת, הוא מקבל את כוס הרעל מידי הסוהר,

82משרתה של המדינה, ושותה אותו ברוח שקטה.

–של אפלטון, מסביר סוקרטס מה הניע אותו לציית לפקודתה הלא ÈËÂÔ¯˜ב

צודקת של המדינה האתונאית, על ידי תיאור האשמה שחוקי המדינה היו מטיחים

בו, אילו החליט לפגוע בהם על ידי התחמקות מהריגתו. בדברים שהם מהדחיות
ציות שנכתבו אי פעם אומרים חוקי אתונה לסוקרטס:–הקלאסיות של רעיון האי

...?ךיתובא םגו התא םג ,ונתרשמו ונאצאצ התאש שיחכהל ,לכ םדוק ,לכות םאה

םיאב ונא םאש ?היקוחו ךצרא דגנכ לומגת תוכז ךל שיש רובס התא םאה

,ונתוא דימשהל תוסנל ,הבוגתכ ,ךל רתומ ,ןכ תושעל ןוכנש םירובסו ,ךדימשהל

ךצרא תא דבכל ךילעש הנבהה ידכ תעגמ הניא ךתמכח םאה ...?ךתלוכי לככ

רתוי השודקו תצרענ איהש ;ךיתובא תובא לכו ךיבא ,ךמא תא רשאמ רתוי

;רשי לכש ילעב םישנא ןיבו םילאה ןיב םהמ רתוי בשחנ המוקמשו ;םהמ

לש ותמח תא רשאמ רתוי התמח תא ךכשלו הל ענכיהל ,הל דוגסל ךילעש

לכ תא הממדב תאשלו ,היתודוקפל תייצל וא התוא ענכשל התא בייח ?ךיבא

איה םאו ,םיקיזא םה ולא םא ןיבו תוכמ ןה ולא םא ןיב ,תאשל ךל הרותש המ

םג ...תושעל ןוכנ ךכ .תייצל ךילע ,גרהיהל וא עצפיהל המחלמל ךתוא הליבומ

לש היתודוקפל תייצל םדא בייח ,רחא םוקמ לכבו טפשמ תיבב םגו המחלמב

38.קדצה לש ועבט יבגל ןתוא ענכשל וא ,ותנידמ לשו וריע

ציות; הוא תמך ללא–לא רק שסוקרטס היה רחוק מפיתוח תיאוריות של אי

היסוס ברעיון הפגני שהאדם הוא "צאצאה ומשרתה" של המדינה, ועל כן עליו

84למסור את חייו על פי בקשתה, גם אם הבקשה אינה צודקת.

קוחב ותנומא לשב תויצ–יאה תרות לע םינוידב תובורק םיתעל רכזומ וטסירא

באשר ךא .דחא הנקב ומע תולעל ,הכלהל ,בייח הנידמה קוחש ,יביטקייבוא יעבט

לכ הל הלגמ וניא אוה ףא ,קדוצ יתלב קוחל תייצל אל תוכזה רבדב תידוהיה הנעטל
רשאב תינוויה השיפתל ותוביוחמ ,ןכא .רסומהו הקיטילופה לע וירפסב הדהא

םיכירצ םיטילשש לבקל השקתהש דע ,הקומע הכ התייה הנידמה יקוח תשודקל

–יאה ןורקעב וטסירא ךמת ויפלש סותימל רוקמה 58.ריעה תבוטל םתונשל תוסנל
יפ לע ססבתהל המ לע ןיא" םאש ןיד יכרועל ץעיימ אוה ובש ,‰˜ËÂ¯È¯ב אצמנ תויצ

ונניא קוחהש הנעטב טפשמב תוכזל תוסנל תאז לכב םה םילוכי ,"ץראה יקוח



˜Èı ‰˙˘¢Á Ø ∏ππ±  35   •

ברסל תירוירפא תוכז רבדב המואמ רמוא וניאש ינתלעות המכח רבד — 68קדוצ
ינפל הנושארה האמב לעפש ,ורקיק ימורה תועדה הגוה לע םג רמול ןתינ ךכ .קוחל

תכל קיחרה ןכא אוה .םילודגה לארשי יאיבנ רחאל הנש תואמ שמחכ ,הריפסה

םיטפושה תכמסהב ךמת ןכ לע ;קוח בשחיהל יואר וניא קדוצ יתלב קוחש סרגו
–יאל תישיא תוכזב רבודמ רשאכ ךא 78.בותכה טפשמה ןמ הלאכ םירקמב תוטסל

.הקיתשה תא רפמ וניא ורקיק םג ,הנידמה דצמ לווע חכונל תויצ

למעשה, בשמונה מאות שנות ההיסטוריה היוונית והרומית שקדמו לנצרות,
, הטרגדיה השלישית בטרילוגיית אדיפוס של סופוקלס, כהופעה‰ËÈ‚Â‡מתבלטת 

ציות לאי צדק מטעם המדינה. במחזה–אמיתית יחידה של הטיעון בזכות האי

מצווה המלך שאחיה המת של אנטיגונה, שבגד בעירו, לא יובא לקבורה כאות
קלון. אנטיגונה טוענת שהחוקים הנוהגים בעיר מחייבים לקבור אותו, ולבסוף

קוברת אותו בעצמה. בדרך אופיינית ליוונים, אף על פי שהמחזה מצדיק בבירור

—את התרסתה של אנטיגונה נגד צו המלך, היא משלמת על גבורתה בחייה 
וזאת בניגוד גמור לדרמות שבמקרא, שבהן ההתנגדות לאי צדק זוכה בדרך כלל

Î„Èלהצלחה. כמו כן אופיינית ליוונים העובדה, שאנטיגונה מסרבת לציית למלך 

ÏˆÈÈ˙ ÏÁÂ˜È ‰Ó„È‰אכן, החשיבה האתונאית הייתה כל כך ספוגה באמונה שחיי .
,‰ËÈ‚Â‡המדינה, עד שאפילו ביצירה רדיקלית כ–צדק פירושם השתתפות בחיי העיר

ציות לחוקים עצמם היא שאלה שמחוץ לתחום. רק במקרים שבהם–שאלת האי

השליט עצמו הפר בבירור את החוקים הנוהגים בעיר יכלה השאלה שהוצגה
באנטיגונה אפילו לעלות.

ובאשר לשאלה האם רשאי היחיד לצאת נגד המדינה וחוקיה מסיבות מצפוניות

 האם, לדוגמה, הייתה אנטיגונה צודקת אילו התקוממה למען שחרורם של—
 ההגות היוונית מעולם לא—העבדים באתונה, למרות האיסור הברור בחוק 

עסקה בה. הטוב והישר אינם נקבעים, על פי היוונים, על ידי תפישה של צדק

העומד בפני עצמו, נפרד מהמדינה; הם בגדר האפשר רק בתוך המדינה. ולכן, כמו
ציות למדינה האתונאית נתפש כשיא של כפיות טובה,–בשאר העולם העתיק, אי

מעשה ברברי שאין לו ולא כלום עם הצדק. בהעדר ההפרדה בין תחום הצדק

לתחום שבו שולט הכוח הארצי, הפרדה שהושגה בישראל באמצעות מעמדו
העצמאי של הנביא, נותר החוש המוסרי היווני בוסר, ללא יכולת להשתחרר

המדינה.–מהיות כל אזרח אסיר תודה להורתו ויוצרתו, העיר
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 דהיינו, אם לא—ציות לחוקים בלתי צודקים אינו רעיון יווני –ולם, אם איא

 עבר, כפי שנטען, בכביש המהיר המוביל מאתונה, דרך רומא, אל המערב
כיצד קרה שרעיון כה — המודרני, אלא צמח דווקא מתוך הגותו של העם היהודי

מהפכני היה לאבן היסוד של המורשת המדינית המערבית? כיצד נוצרה האפשרות

של פסקי הדין בנירנברג? התשובה נעוצה באלף שנות ההיסטוריה של המפגש
בין המחשבה המערבית לכנסייה הנוצרית, שלמרות נסיבות לידתה, באה עם

הזמן לידי קבלתם של נביאי ישראל כדוגמה ומופת ליחסיה עם שליטי העולם

ומדינותיהם.
הנצרות הופיעה בעולם שגילה יחס עוין במיוחד לרעיונות היהודיים באשר

ציות למדינה. רומי הפכה זה מכבר לאימפריה עולמית, יורשתן של אימפריות–לאי

אל כמו–העריצות ההלניסטיות, המקדונית והסלווקית. בראשה עמד עתה קיסר
בכל המעצמות העריצות שקדמו לה, ושאלת החירויות וזכויות האזרחים נעזבה

כמעט כליל. מדינת היהודים, האחרונה בין עמי הים התיכון העצמאיים, דוכאה
ללא רחם, ועצם המחשבה על התנגדות נראתה כאיוולת גמורה. אך מעבר לגבולות

המונים; הם חיפשו נקודת תורפה בהגנה–האימפריה היו הברברים, המונים

הרומאית וידעו כי יום אחד ימצאוה. הפחד מפני הקיסר נתפש כתקווה האחרונה,
 ואת בואן— כאמצעי שיוכל למנוע את התמוטטותה הסופית של הציביליזציה

של רעות גרועות בהרבה.

כשהפכה הנצרות לגורם בעל משקל, במאה הרביעית, כל היבט של ההגות
ציות היה קבור בעמקי האדמה מזה–רומית שיכול להתפרש כהיתר לאי–היוונית

מאות שנים, ואיש לא ספד לו. המחשבה המדינית ההלניסטית התנערה מנטיותיה

האינדיבידואליסטיות של אתונה הדמוקרטית עוד לפני כן, וכעת נרתמה להפצת
תיאוריות על חסדו של הרודן, שעצמתו וחכמתו נחשבו לכוח היחיד שבעזרתו

,˙ÚÏ ‰ÒÏÁÂקה, בספרו ֶנֶתוכל החברה להינצל מן הפגעים שהיא סובלת מהם. כך ס

האל הרומי המתיימר להיות אדון כל חי: "כל האלפים–משמש כשופרו של הקיסר
הרבים האלה של חרבות שהשלום שלי נוצרן בנדנן, יישלפו אם אניד בראשי;

אילו אומות ייהרסו לחלוטין, אילו יגורשו, אילו יזכו למתת החירות, אילו יאבדוה...

88."לי הוא לצוות על כך
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ובתנאים אלו של כניעה מוחלטת לסמכות יצאו שליחיו של ישו להטיף
עולמי שנתקף באבדן–לאמונתם, תוך שהם מתאימים את לקחיהם לקהל כלל

תקווה אוניברסלי. ללא ספק, משהו מן הרקע היהודי של נוצרים ראשונים אלו

נשמר בספרי הברית החדשה, ומספר לא מבוטל מן הרעיונות היהודיים, כמו
האמונה באמת שמעבר לתכתיביהם של הכוחות המושלים בעולם, נותרו

בשלמותם. עם זאת, את הרעיונות המדיניים של המקרא לא ניתן היה ללמד בלי

וקיסריה לא היו מלכים יהודים, — לשנותם מאוד. רומא לא הייתה ירושלים
המוכנים לסבול את העלבונות שהטיח בהם מוסד הנבואה העצמאי. בשעה שגדולי

ההוגים והאמנים בעולם הרומי זימרו שירי הלל למעשי הזוועה של טיבריוס

וקליגולה, לא יכלה הכת הנוצרית הנרדפת לצאת לשווקים כדי להתריס נגד
סמכותה של האימפריה. האמונה היהודית בישועה בעולם הזה לא נשמעה עוד

מהימנה כל כך; והשליחים הנוצרים החלו להבטיח עולם הבא. המאבקים הנחושים

של היהודים לא נראו עוד בעלי ערך; והשליחים סברו שעדיף להיכנע לסמכות
עלי ארץ ולקבל את הגמול מאוחר יותר.

ולכן, אף על פי שהנצרות נשארה מחויבת לעקרון אי תלותו של הצדק בכוח

הפוליטי, היא נאלצה לנטוש את הפעלתנות האישית שהפכה את היהודים ואת
רעיונותיהם לקוץ בבשרו של כל רודן שנתקל בהם זה למעלה מאלף שנים.

במקום זאת, יצרה הברית החדשה פשרה הרת גורל בין התחום העצמאי של

הצדק שירשה מהיהדות, ובין הסגידה הכנועה לכוח ששררה ביוון וברומי: בעודה
עומדת על כך שלקיסר אין סמכות לקבוע עבור נתיניו מהם הטוב והרע, קיבלה

הברית החדשה ללא ערעור את התיאוריה שלפיה כל עוד חיים בני האדם בעולם

הזה, יחסם לכוח הארצי חייב להיות יחס של הכנעה. על כן דוחק ישו במאמיניו
Ï‡ :להתנגד לרוע, בין אם הוא בא מצד המדינה ובין אם מצד אחר כלשהו

לא :םכל רמוא ינא לבא ."ןש תחת ןש ,ןיע תחת ןיע" רמאנ יכ םתעמש

.תרחאה תא םג ול הטה ,תינמיה יחלה לע ךתוא הכמה ךא .ערל וממוקתת

סנואהו .ליעמה תא םג ול ןת ,ךתנתוכ תא תחקלו ךמע בירל ץופחי רשאו

98.םיינש ותא ךל לימ ךרד ומע תכלל ךתוא

התפישה שאפשרה את ההיפוך המדהים הזה של אידיאולוגיית ההתנגדות היהודית

הייתה מטפיזיקה חדשה, שהכריזה כי הצדק המוחלט אמנם קיים, אך אי אפשר

להשיגו בעולמנו זה. הנוצרים יכלו, אם כן, להאמין בהבחנה היהודית בין כוח
"מלכותי איננה מןלצדק, מבלי לצפות שיזכו לראות את הצדק עד עולם הבא: 



•   38   ˙ÎÏ˙

העולם הזה", אומר ישו לתומכיו. "והנהנים מן העולם הזה כאילו אין להם הנאה
ממנו, כי עבור יעבור תואר העולם הזה". בדומה לכך: "כי פה אין לנו עיר עומדת

90כי את העתידה אנחנו מבקשים".

משניטשה האמונה היהודית בצדק כמטרה שיש לחתור אליה עלי ארץ פיתחו
משמעית של סבילות ביחס למשטר,–אותה שליחיו של ישו לדוקטרינה חד

והבשורה הזאת ענתה במדויק על צורכיהם של המוני רומי, שלפי הבנתם כל

פילוסופיה מלבד השתעבדות, מתוך תקווה אילמת לעידן אחר, הייתה חסרת
שחר. באיגרתו אל הרומיים מציג פאולוס את שיטתו במפורש:

תויושרהו םיהולאה תאמ םא יכ תושָר ןיא יכ ,תויושרה תלודגל ענכית שפנ לכ

יוויצב אוה דרומ תושרל םמוקתמה לכ ,ןכל .ונמתנ םיהולא די לע תואצמנה

םיבוטה םישעמל דַַחפל םניא םיטילשה יכ .םניד תא ואשי םידרומהו םיהולאה

ךל היהו בוטה השע ,תושרה ןמ ארית אלש ךנוצר םא ,ןכ לעו .םיערל םא יכ

יכ ,אְָרי — השעת ערה םא ךא .ךל בוטל איה םיהולא תשמשמ יכ ,הנממ חבש

השוע לכמ ףצקב תמקונ ,איה םיהולא תשמשמ יכ ,איה ברח תרוגח םניחל אל

19.ענכיהל ונילע ןכ לע .ערה

אותו מסר ביטא גם פטרוס, וביתר בהירות:

לכב םכינודא ינפל וענכיה ,םידבעה ...ןודאה ללגב םדא תדוקפ לכל וענכיהו

אוה דסח יכ .םישקיעה ינפל םג םא יכ ,דבל םיוונעהו םיבוטה ינפל אל ,הארי

םתלבסו ונועת םא ...םיהולאה תעד ןעמל םניח הנועיו םירורְַממ עבשי םא שיאל

חישמה םג יכ ,םתארקנ תאזל יכ .םיהולא ינפלמ אוה דסח ,בוטה םכתושעב

...השע אל אטח רשא .ויתובקעב תכלל תפומ םכל ריאשהו םכרובעב הנוע

29.קדצ טפושל וניד רסמ םא יכ ,רעג אלו הנענ ]תאז תורמל[

לפי פטרוס, לציות חשיבות מיוחדת דווקא כאשר השליט אינו צודק, כי אם ישו

לידי העוול הרומי, זוהי בוודאי דרכו של האל, והיא מופת מסר את חייו בשתיקה

לכל בשר. על פני האדמה, חובתם של בני אנוש לגלות הכנעה כלפי שלטון של
ֶרשע, אך לא משום שהשליט זכאי לנהוג ברשעות. נהפוך הוא, "השופט בצדק"

 בעולם הבא.—ישליט לבסוף צדק של אמת 

ולכן, אף על פי שהאמונה היהודית בצדק האוניברסלי נותרה חלק בלתי
נפרד מן התורה הנוצרית, הרי שהגדרתו של אותו צדק עברה דילול דרמטי.

החיים היהודיים של התנגדות פעילה התבססו על הנחת היסוד של נביאי ישראל,
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 כלומר, שבאמצעות החלטות אנושיות—שהצדק הוא תכונה של העולם הזה 
לתקן את המעשה הנעשה תחת השמש, יכול הטוב להתגשם. השקפה כזו מעניקה,

באופן טבעי, חשיבות מיוחדת למעשיהם של בני אדם, ולכן תפישת הגבורה של

היהדות דרשה לא רק הכרה בעוולות שבסדר הקיים, אלא גם פעולה של ממש
לתיקונן. בברית החדשה, מאבקם של ירמיהו, איוב וספר תהלים להבין מדוע

הרעות באות על צדיק מסתיים בדומייה מצמררת. פטרוס משלים עם העובדה

שהרע מתרחש ללא כל סיבה, שהסבל אינו הגמול על מעשים רעים בלבד, אלא
, כפי שסברו מחברי הטרגדיות היוונים מאז ומתמיד. העולםËÂ·ÈÌגם על מעשים 

הזה הופשט מהבטחות הצדק, ו"השופט בצדק" עצמו נעשה קר ואדיש, אמנם

שהתקווהאת הצדק הוא מוציא לאור בזמן אחר, במקום אחר. לאחר שופט, אבל 
כמעט לא נותר בו זכר למניעים שיעודדוהו להסתכןלהצלחה נשמטת מלב האדם, 

מוסרית פנימיתבמעשים גדולים, ואלו מתכווצים עד שהם הופכים לתחושה 

תפרוץ החוצה בצורת פעולות ומעשים, כי העולםופסיבית לחלוטין, שלעולם לא 
רלבנטי.– לא—הארצי הוא עכשיו 

מתחת לכל זה ניתן עדיין לראות את התפישה היהודית בדבר תחומו העצמאי

של הצדק. ככלות הכל, ישו עצמו הטיף: "תנו לקיסר את אשר לקיסר, ולאלוהים
אלא שלפי ההגדרות של אותה עת, העולם כולו נכלל39."את אשר לאלוהים

ב"אשר לקיסר", ועל כן תפקידו של הנביא ועמדתו של הגיבור המסרב לציית

עמדו לחלוף מן העולם. ביטוי תמציתי לדבר נמצא בדבריו של אוריגנס, אב
אפלטוני בן המאה השלישית, שאמר כי ישו בא לעולם כדי "להשיב–הכנסייה הניאו

94לבני האדם את משמעת הציות, ולכוחות השולטים את משמעת השלטון".

כמה שנים קודם לכן נשמעו אמירות בוטות עוד יותר מפי טרטוליאנוס, גם הוא
מן הידועים שבאבות הכנסייה הראשונים, שגרס כי "אין דבר זר לנו יותר מן

 עמדה זו95."הפוליטיקה... מה בין אתונה לירושלים, בין האקדמיה לכנסייה?

הגיעה לשיא השפעתה על הנצרות במאה השישית, כשקבעה הכנסייה, על פי
דרישתו של האפיפיור גרגוריוס, שאין למתוח ביקורת על מעשיהם של שליטים,

96ואפילו כשהם שוגים.

בשנת 333 לספירה קיבל עליו הקיסר קונסטנטינוס את הדת הנוצרית, ובזאת
הביא לסיומו פרק זמן של שלוש מאות שנה שבו דוכאה הכנסייה באלימות.

בהעלותו את הנצרות לראשונה למעמד של דת מועדפת, יצר קונסטנטינוס שלא

במתכוון משהו מן התנאים שאפשרו את עצמאותם של נביאי ישראל אלף שנים
קודם לכן. אמנם, בתחילה לא זכתה הכנסייה לכל עצמאות שהיא, שכן היא

אומצה על ידי האימפריה רק כתחליף לפולחן הפגני שנהנה מחסותה עד אז.
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למרות זאת, משהשיגו ההגמונים הנוצרים מעמד של סמכות רשמית בחיי
הדת של רומי כולה, רק פירוש דחוק של הנצרות היה יכול להצדיק את המשך

שתיקתם של אבות הכנסייה, בשעה שיכלו לאלץ את הקיסר, שעתה היה אף

הוא בחזקת נוצרי, ליישר קו עם דרישת הצדק. כל שנדרש, אם כן, היה מנהיג
נוצרי נחוש בדעתו ונכון להצית מחדש את העימות הישיר עם המדינה, שהיה

רדום במורשת הנבואית של הנצרות במשך זמן כה רב.

לש וכנוחו ונלימ ןומגה ,סויסורבמאב ירצונה םלועה אצמ הז ןיעמ גיהנמ
ןיב קבאמב תיזחה יווק תא ותוותהב .תיעיברה האמה יהלשב ,סוניטסוגוא

סויסורבמא םיקה ,תואבה םינשה תואמ ךשמל הייסנכהו תיטילופה תוכמסה

התוכז יכ הזועתב ןעטו ,םידוהיה םיאיבנה לש יתקוחה םדיקפת תא הייחתל
חיטבהלו םירצונ םיכלמ לש םתוניגה לע חקפל התבוח ףאו הייסנכה לש

םיאיבנה ןיא" :ארקמל ושוריפב סויסורבמא בתכ ךכו .קדוצ היהי םנוטלשש

םידבכ םיאטח םדיב ןיא םא ,םיכלמ בילעהלו זפחיהל םיכירצ םינומגההו
ןומגהל לא ,הלאכ םיאטח םנשיש ןכיה ךא ;החכותל םייואר םה םללגבש

.םנקתלמ ענמנ אל סויסורבמא ,ןכאו 79."תוקדוצה ויתופיזנב םנקתלמ ענמיהל

הרושב סויסורבמא חתפ ,הנידמל טלחומה תויצה ןורקעב ךומתל ךישממ ודועב
יתלבה םתוכמס תא ףיפכהל רתח םהבו ,םימורה םירסיקה םע םיתומיע לש

עידוה ףא אוה םהמ דחאבו ;ירצונה רסומה לש ותעפשהלו ותרוקיבל תלבגומ

אוה נ"הסל 093 תנשב 89."הילעמ אל ,הייסנכה ךותב" אצמנ טילשה יכ רסיקל
וכרעש חבט לע האחמב ,סויסודואית רסיקה תוחכונב הסימ ךורעל בריס

סקט יכ סיוסורבמא ןעט ,והשעמ תא ריבסמה בתכמב .יקינולסתב ויתוסייג

ותחכות לע ךמתסהו ,ומצעלשכ קפסמ ונניא שדוק םחל תליכא לש ילמרופ
הלגיו תרוקיבה תא לבקי סויסודואיתש ותעיבתל םידקתכ דודל איבנה ןתנ לש

:יבמופב הטרח

לע ]ןתנ יפמ[ ול רפוס ?...דוד לש והשעמכ תושעל ,ינודא ,שוב התא םאה

תא חקל ,חרוא וילא עיגהשכ ךא ,דואמ הברה רקבו ןאצ ול ויהש רישעה שיאה

יתאטח" רמא ,ותוא עישרמ רופיסהש ןיבה אוהשכו .הטחשו שרה שיאה תשבכ

ךלמה דודל רמאנש המ םא ,ינודא ,הערל תאז בושחת אנ לא ,ןכ לע ."’הל

."שיאה התא" :ךל רמאנ

לאחר שהוא מביא דוגמאות נוספות מקורותיהם של שאול, דוד ואיוב, ותובע
מהקיסר במילותיו של יונתן בן שאול: "למה תחטא בדם נקי?", מסיים אמברוסיוס:
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"לא כתבתי זאת כדי לביישך, אלא כדי לגרום לך, בעזרת דוגמאות מלכותיות,
לסלק חטא זה ממלכותך... אדם אתה ופיתוי נקרה בדרכך. כבוש אותו". לאחר

שעמד על שלו במשך כמה חודשים, נכנע תיאודוסיוס וביצע את הוראתו של

99אמברוסיוס לערוך סיגופים בפומבי.

הרשפא תימורה הנידמה לש תפפורתמה התזיחא ,תישימחה האמה ףוס תארקל

סויסורבמא לש תורעתסהכ ליחתהש המו ,תרבוג העפשה המצעל תונקל הייסנכל

דמעמ תלעב הייסנכ לש התומדב דסמתה הירפמיאה לש התמצע תומוח לע
םינומגה םגו הייסנכה תודסומ ,סויסורבמא לש ותשיפת סיסב לע .יאמצע יתקוח

םהו ,הנידמה לש התוניגה לע חיגשהל תוכמסה תא הגרדהב םמצעל ולטנ םידיחי

ףאו .היואר יתלב םהל התארנ תישיאה וא תירוביצה םתוגהנתהשכ היגיהנמב ופזנ
םייטילופ םיסכנ רובצל הלחה ,לארשי יאיבנ ומכ אלש ,תירצונה הייסנכהש יפ לע

חרכהב תועבונה תויותיחש ןתוא לכל הפשחנ ךכבו — םוצע הדימ הנקב םיירמוחו

לש יארקמה ןויערה ערז תא ברעמב עוטנל החילצה תאז לכב — הזכ חוכמ
,תרוסמה ידי לע "יתקוח" ןפואב תנגומו םיטילשל סחיב תיאמצע ,תינחור תוגיהנמ

.הנידמה יככותב ןופצמה לוק תויהל איה התוחילשש

הריתסה ,התמצע אולמב ,םלועה ריוואל הצרפתה 5701 תנשב קר ,םלואו
ימורה ןורקיעה ןיבו ,תירצונה הייסנכה לש התנשמב ןומטה ידוהיה ןויערה ןיב

דגנ יללכ דרמל הייסנכה תא האיבה ךכ ךותבו ,הנידמל גיוסמ יתלב תויצ לש

,ימור לש תינמרגה "תשרוי"ה( השודקה תימורה תורסיקה לש תיצראה התוכמס
ץמאמב ,)הרשע–עבשה האמל דע הפוריא לש הרואכל ןובירכ השמיש רשא

,"הכמסהה תקולחמ" הנוכמש המ .תויצ–יאל תיתדה תוכזה תא שדחמ ססבל

ויפלש ליפשמה להונל ץק םישל יעיבשה סוירוגרג רויפיפאה לש ונויסינב לחה
להונ — הנידמה לש הרושיאל קקזנ הייסנכב תורשמ יאשונ לש םיונימ

םתוא יכ ועדי הייסנכה ישנאש ,הפוריאב םיבר תומוקמב ,התייה ותועמשמש

,םהלש הריירקה ךלהמ תא עובקל םהידיב תובורק םיתעלש ,הלשממ ידיקפ
רוסיאהש תורמלו .תוינידמו רסומ יניינעב םהיתויואטבתה לע חקפל םילולע

תויהל הליחת דעונ םינומגה תכמסהב הנידמה תוברעתה לע סוירוגרג ליטהש

שאר ,יעיברה ירנה .לילעב יטילופ יפוא היה ויתוכלשהל ,דבלב תיתד הקיספ
,סוירוגרג תא חידהל הארוהב ותוכמס לע םויאל ביגה ,השודקה תימורה תורסיקה

םינומאה תועובש תא לטבמה ירויפיפא וצבו רסיקה יודינב הנע רויפיפאה וליאו

הייסנכה לש הנעט השעמל הכלה אטבמ אוהשכ — ול םיפופכה םיכלמה לש
עשילא איבנהש יפכ — םהיווצ דגנ ימואל ירמ ררועלו םיטילש חידהל התוכזל

.םרוהי תא חידה
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םירושעה ךשמב ירסיקה ןוטלשל הייסנכה ןיב תומיעה לש ותוחתפתה ךלהמב
ןגעל ושקיבש םינושארה םייפוסוליפה םירוביחה תא תוביריה הדילוה ,םיאבה

תרוסמה לש םיכמסומה םייטילופה םיטסקטב םידדצה ינש לש םהיתודמע תא

ויהשכ קר הייסנכה יכמות תא תרשל הלכי השדחה תירבהש דועב .תירצונה
,םיחילשה יבתכ לש הטושפה םתועמשממ קחרה הגרחש ךרדב הב אורקל םינכומ

ןיב תויושגנתהה ירואיתב םהיתופקשהל ןיכומיס לש עפש ארקמה םהל קפיס

,‰ÒÂÓ‰ ‚ÏÂ¯È ורפסב גרובסגואמ סוירונוה ןעט ,לשמל ,הז יפ לע .םיכלמל םיאיבנ
דגנתהל הייסנכה לש התוכז יכ ,3211 תנשב הכמסהה תקולחמ תובקעב בתכנש

תא איבנה לאומש םיקה ובש ןפואהמ תעבונ הנידמה לש תוקדוצ יתלב תולועפל

יהולאה קדצה ידי לע לבגוה אלא ,טלחומ היה אל הלה לש ונוטלשו ,לואש תוכלמ
001.הנידמב טלש רבכ חשמנש ךלמהש רחאל םג תאזו ,לאומש ותוא שריפש יפכ

ינידמה הגוהה ,ירבסלוסמ ןו’ג גיצה רשאכ ,םימ תשרפ וק התייה 9511 תנש

ןו'ג .רתוי ףא תינוציק הדמע ,םייניבה ימיב תירצונה הפוריא לש ןושארה יתטישה
חוכה לש ותוכז יכ הנעטה תא שדחמ הלעהו תיאובנה השיפתה תובקעב ךלה

לע ךמתסהב ,תינחור תוכמס לע ,רבד לש ופוסב ,תנעשנ תופכלו בייחל יצראה

םיכיסנש קוחה"ש ןעטו ,םירבד רפסב םידוהיה םיטילשה לע ולטוהש תולבגמה
םתמשנ תא לטונ אוהו ץראה לכ ינפ לע םויא אוהש ,לודגה ךלמה ידי לע ול ווטצנ

101."שנעיהל ילבמ ותוא רפהל ןתינ אלו יהולא אוה הז קוחש יאדווב ...םיכיסנה לש

םיעבונ םה רשאכ םימיוסמ םיריבס אל םיקוחל תייצל שי םא םגש ךכמ קיסמ ןו’ג
םיווקב ,לושמל טילשה לש ותונוכנמ תעבונ המצע וז תוימיטיגל ,ימיטיגל לשמממ

ןוצר ,יקוח ןפואב ,תויהל לוכי אל" ךלמלש רחאמ ,קוחה יפ לעו קדצב ,םייללכ

."בייחמ ףתושמה סרטניאה בושיחש וא ,הווצמ ...קוחהש הזמ לדבנה ומצע לשמ
טלתשמה שלופ אלא וניא ,קדצה תושירדל םאתהב לשומ וניאש ימ אסיג ךדיאמ

:הזככ ועיקוהל תבייח ,הייסנכה ,תינחורה תוכמסהש ,דבלב חצור ,ברחה חוכב

201."ברחב תומל יואר" ,בתכ ,"חוכב ברחה לע טלתשמש ימ"

הנושארה םעפב ,דמועו ,תינרדומה הפוקתל חתפה תא ןו’ג חתופ הז ילרוג דעצב

תוממוקתהל וליפאו תויצ–יאל תירסומה תוכזה לע ,ימור דגנ םידוהיה תודירמ זאמ

,םיברב הלא ןיעמ תונויער וצפוהשמש העתפה וז ןיא .קדוצ יתלב ןוטלש חכונל
לע הפכש ,לודגה םינורבה דרמב ,5121–ב ,הילגנא התסנתהש דע בר ןמז ףלח אל

תונושארה תוילמרופה תולבגמה תאו הטרכ הנגמה תא ,ברחה חוכב ,ןו'ג ךלמה

םירצונ םיגוהו 301סניווקא סמות וצמיא הרהמ דע ,ןכ לע רתי .הכולמה תוכמס לע
וקינעהש םינושארה ויה םהו ,ירבסלוסמ ןו’ג לש ותפקשה ירקיע תא םירחא

תוכזה תא תאשונה ,יטילופ םזיביטקא לש תיתייסנכ השיגל תיטרואית המכסה
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הייסנכה תא הכפהש תינפת — קדוצ יתלב ןוטלשל דגנתהל םעה תא ררועל
לש ןאוב לע תרשבמה תינונסלו ,ידוהיה ינידמה ןויערה לש תיברעמה ותשרויל

לש רוזיבהשכ ,ןכאו 401.ינידמ לווע חכונל תויצ–יא רבדב תוינרדומה תושיפתה

יכ קפס ןיא ,תינרדומה תיזוכירה הנידמל ומוקמ תונפל לחה תילדואיפה הטישה
ןגהל ושקיבש ןה תקזחתמה הנידמה לע הייסנכה לש תואלנ יתלבה היתופקתה

דגנכ .הפוריא יכלמ דצמ תנסורמ יתלב תוצירע לש ישממה םויאהמ הרבחה לע

םילותק םיגוה ובצייתה ,סבוה סמותו ןדוב ן’ז ,הטנדכ םזיטולוסבאה ידיסח
ךות רשא ,סראוס וקסיסנרפו הנירמ הד ןאוח ,ונימרלב וטרבור וקס'צנרפכ

תא תונבל ולמע ,סניווקא סמותו ירבסלוסמ ןו’ג לש םהירבד לע תוססבתה

תוצירע דגנ תיממע תודגנתהל תוכזה לשו םעה תונוביר לש תוינרדומה תוירואיתה
,ןכא .וננמז לש תויצ–יאה ןויער ,רבד לש ופוסב ,עבנ ןהמש תוירואית ,הנידמה

דע ,ךכ לכ יעמשמ–דח ןפואב תוצירע לש םיבצמב תויצ–יא הדדוע הייסנכה

לש תלבגומ יתלבה ותוכמס לע ונגהש םינסומלופ וגהנ הרשע–ששה האמבש
.טסיכרנא ותויהב רויפיפאה תא םישאהל ךלמה

הנשמה לש רתויב םילכשומה םיחוסינה תא ורביחש םה םיעושיהש דועב ךא

התייה ,קדצ יאל דגנתהל םדאה ינב לש םתוכזו םעה תונוביר רבדב תיתדה
תורמל .וללה תונויערה לש רתויב ליעיה ץיפמל תיטסיניוולקה תויטנטסטורפה

תיטולוסבאה הנידמה תרות םע תויטנטסטורפה הלהינש רצקה הבהאה רופיס

ןחבה ילבל דע תומוד הלש תויצ–יאה תוירואית וכפה הרהמ דע 501,התישארב
תיטסיניוולקה תויצ–יאה תרות :דחא לדבה טעמל ,םיעושיה ומדיקש הלאל

,הפוריא יבחרב םינוש םירטשמל המוצע תודגנתה ללוחל רצק ןמז ךות החילצה

תוימיטיגלה העייס דנלטוקסב .תילותקה הייסנכל םיברוקמ ויהש ולא תוברל
םהיתושירד ,תפרצב ;0651 תנשב ןוטלשה תא ליפהל תויצ–יאל הקנעוהש השדחה

םימיל וליבוה ,ךליאו 2651–מ ,םהיפלכ תיתד תונלבוסל םיטונגוהה לש

לקשמ–בר חוכ ,6651–מ לחה ,םזיניוולקה היה דנלוהב ;תניוזמ תוממוקתהל
ויה הילגנאבו ;דרפס ןוטלש דגנ חילצמהו ךשוממה דרמה ירוחאמ דמעש

ונוטלש תלפהל ליבוהש ,תיטולוסבאה הכולמה דגנ דרמה יצולח םיטנטסטורפה

ינשה טוחכ הרבע הלאה םיעוריאה לכבו .8461 תנשב ןושארה סלר’צ ךלמה לש
תודמעמה תפיסא הזירכהש יפכ .קדצ השעי רטשמהש תיארקמ השירד התוא

:תיגרובסבהה הכולמה תלשוש לש הלוע תא קורפל התטלחהב ,1851–ב תידנלוהה

העורכ ,ויניתנ תא ריקוהל לאה ידי לע הנוממ ךיסנהש תעדוי תושונאה לכ

אכדמ אוהשכ ;ןגמכ ותבוח תא אלממ ונניא ךיסנהשכ ,ןכ לע .ורדע לע רמושה
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ןיא ,םידבע לאכ םהילא סחייתמו ,תומודקה םהיתויוריח תא סרוה ,ויניתנ תא

ינויגהו יקוח ןפואב ץראה תודמעמ תויאשר ,הזככ .ץירע אלא ךיסנ וב תוארל

601.ומוקמב רחא רוחבלו ,וחידהל

Â

מרות שהאמונה הקלוויניסטית בגזירה הקדומה היא שחישלה בנוצריםל

את נחישות הפלדה שבלעדיה לא היו מסוגלים להתמודדות פעילה עם

ציות–העושק שבמשטרי אירופה, הפרק האחרון בהתפתחותה של תורת האי
המערבית שייך לרעיונותיו של הפרוטסטנט הראשון, מרטין לותר. מסירותו של

של כל אדם היא שביטלה את התניית ההתנגדות È˘È‡‰ לותר לחירות המצפון

לאי צדק בהכשר מפיה של סמכות רוחנית כלשהי, מחוץ לסמכות הרוחנית
הייחודית השוכנת בלבו של כל אדם.

כשהאיץ בכל אדם לחקור בעצמו את משמעותם של כתבי הקודש, סבר

לותר, בוודאי, שמשמעותו האמיתית של הכתוב תהיה ברורה מאליה לכל מי
שיעיין בהם. אך תוצאתו הדרמטית של רעיון זה לא הייתה גילויה של הכנסייה

,םיטסילנויצגרגנוק — םייטנטסטורפ םימרז לש דשא תריצי אלא ,תחאה תיתימאה

 המסורים לעצמאותן של הקהילות הנוצריות בקביעת—קווייקרים, בפטיסטים 
משנתן. אחדים, דוגמת הקווייקרים, הרחיקו לכת עד שהחליטו שאפילו את

ובכך התאפשר — עיקרי הכנסייה יקבעו לא כוהני דת, אלא ההדיוטות עצמם

לפרט להשפיע על תוכנה של משנתה "הרשמית" של כנסייתו על סמך דרכו
האישית בהבנת כתבי הקודש. מצפונו של היחיד נעשה לסמכות הגבוהה בכנסייה,

ציות של כל פרט.–ציות הקתולית הפכה לתורת האי–ותיאוריית האי

בשום מקום בעולם לא היו תוצאותיו של חופש מצפון זה ברורות יותר
מאשר במושבות החדשות באמריקה, שנוסדו על ידי הכיתות הנוצריות

ההטרודוקסיות השונות, כמקומות מקלט מן האוטוקרטיות האירופיות.

וסטס הקימו הפוריטנים והקונגרגציונליסטים "ירושלים חדשה", שהייתה’במסצ
שהוצאה לפועל בעזרת הסכם — מבוססת על תיאוריית הריבונות העממית

 וכך הוענקה למושבה— 107חברתי של ממש שחברי המושבה הצטרפו אליו מרצונם

זאת תכונה של תסיסה רדיקלית שהולידה, בסופו של דבר, את המהפכה
האמריקנית, ואשר המשיכה לאפיין אותה עד היום. פנסילבניה, המושבה שנוסדה
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על ידי הקווייקרים, הייתה בית לא רק ל"עיר אחוות האחים", פילדלפיה, אלא
גם ל"קונגרס היבשתי" שהכריז על המרד נגד מלך אנגליה. אחד ממטיפי המהפכה

ין, שקבע לאחר קרבֵהמוקדמים והמשפיעים ביותר היה הקווייקר תומס ּפ

לקסינגטון באפריל 1775 כי שלטונה של בריטניה אינו יכול עוד להיחשב אלא
לעריצות, והסיק את המסקנות המתבקשות. חוברות התעמולה של פיין היו

הקול הקורא הידוע ביותר שדרש לנתק את תלותה של אמריקה בכתר הבריטי,

ציות שהתבססו במפורש על אלה של המקרא.–והם שידרו בעצמה רבה רעיונות אי
— ין, "שכל ישר", שנכתבה בפילדלפיה בינואר 1776ֵחוברתו המפורסמת של ּפ

פותחת בסקירת תולדותיהם — שישה חודשים לפני הכרזת העצמאות האמריקנית

של גיבורי המקרא גדעון ושמואל כדי להראות כי תביעתו של מלך אנגליה לציות
בלתי מסויג היא בדיוק אותה עריצות שממנה הזהירו הנביאים היהודים

 החוברת ממשיכה:108הקדומים.

בייחל" תוכז הל שיש הזירכה ,התוצירע תא ףוכאל אבצ הל רשא ,הינטירב

ןיאש ירה ,תודבע הנניא הז ןפואב ביוחמ תויה םאו ,"אוהש רבד לכב ונתוא

,םימש–תארי רסח ומצע יוטיבה וליפא .המדאה ינפ לע תודבע ומשש רבד ללכ

תורצוא לכ ...םיהולאל קר ךייש תויהל לוכי ךכ ידכ דע לבגומ יתלב חוכ יכ

;חצר ךכב האור ינא יכ ,תינפקות המחלמב ךומתל ינתותפל ולכוי אל ...לבת

גורהל םייאמ וא גרוהו ישוכר תא סרוהו ףרוש ,יתיב לא ץרופ בנג םא ךא

םאה ,טלחומה ונוצרלו ,"אוהש רבד לכב יתוא בייחל"ו ,יתיב ינב תא וא ,יתוא

וא ךלמ אוה תאז השועה םא ירובע ךכב שי תועמשמ המ ?תאז לובסל ילע

וא דדוב לבנ ידי לע רבדה השענ םא ?תרחא ץרא ןב וא יצרא ןב ,טושפ םדא

901...לדבה לכ אצמנ אל םירבדה שרושל דרנ םא ?םילבנ לש םלש אבצ

לדעתו של פיין, הנושא שמסביבו התנהלה המהפכה האמריקנית לא היה רק

העוול המסוים שעשתה בריטניה, אלא עצם הרעיון של כניעה ללא תנאי לרצונה
 גישה אבסולוטיסטית לחוק המדינה הגוררת בהכרח הסכמה—של המדינה 

לאי צדק.

,לבגומה לשממה ןורקע םשב םתמחלמב וחצינו ומחלנ וירבחו ןייפש תורמל ךא
.תוצירע דגנ קר ריבס יעצמא אוה הנידמה קוחל תויצ–יאש ןימאהל וכישמה םה

היכרנאמ דחפה ,םידחא םיאשונב קר העוטו ,יללכ ןפואב קדוצ לשממה םא ןכש

םיצמאמ רשפאמו ךשמנ ישפוחה ןוידה דוע לכ ,"ער קוח"ל םג תויצ בייחמ
םינש תורשע ,הקירמאב תודבעה דגנ קבאמה לחהשמ קר 011.ותונשל םיימיטיגל
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ÎÏ˘‰Â ןוטלש לש ויפכבש לוועל ישיאה תויצ–יאה ןורקע ףוס–ףוס גצוה ,ןכמ רחאל

הדמע ןאכ םג ,הינטירב דגנ דרמב ומכ .יארקמה רסומה תא ואולמב םאותה ןפואב

–יאה תרותל ודילוה תויטסילנויצגרגנוקה היתויסנכו ,קבאמה שארב סטסו’צסמ

,8481 תנשמ ותאצרה לשב עודיה ,ורות דיווייד ירנה ומכ ףרוע ישק םיכמות תויצ
תחת ותומ רחאל העיפוה הלש תספדומ הסרגש ,"הנידמל דיחיה לש וסחי לע"

םידבעב הקיזחמה הקירמא יכ ורות זירכה הז הסמב ."יחרזא תויצ–יא" תרתוכה

הנידמל םיסמ םלשל ברסל םיחרזאל ארקו ,וליפהל שיש קדוצ יתלב רטשמ איה
לעש" ,בתכ ,"רמול ססהמ ינניא" :השע ומצע אוהש יפכ ,תויצ–יא לש ןושאר דעצכ

תא דימ ךושמל ]תודבעה ידגנתמ ,ונייהד[ םיטסינויצילובא םמצעל םיארוקה הלא

לש בור ווהיש דע תוכחל אלו ,סטסו’צסמ תלשמממ ,דחאכ שוכרבו ףוגב ,םתכימת
111."...םדצל םיהולאש ךכב ידש רובס ינא ...רבגתהל וכזיש תנמ לע ,דחא לוק

אולי חשובה יותר, ובוודאי נוגעת יותר ללב, היא מסה שכתב תורו בשנת

1860, ערב מלחמת האזרחים ששמה קץ לעבדות והרסה את מרבית הדרום
ון בראון", כתב תורו על איכר מקונטיקט,’האמריקני. ב"ימיו האחרונים של ג

שבמשך שלוש שנים ביצע פשיטות אל מעבר לגבול אל תוך מדינות הדרום,

פעולות שתורו — במטרה "לגנוב" עבדים ולשחררם, תוך הפרה ישירה של החוק
 פשיטתו האחרונה של בראון,112וחוג ידידיו תמכו בהן בכסף ובסיוע אחר.

יניה, הסתיימה במצור שבסופו נתפס’רי שבווירג1859ֶ, על העיירה הרפרז פ–ב

בידי משמרות המדינה, ובמשפט, שבו נידון למוות. במסתו, שפורסמה כהספד
לאחר הוצאתו של בראון להורג, הצהיר תורו שאבן הבוחן הקובעת אם תפש

אדם את משמעותו האמיתית של המקרא היא יחסו למטרה שעמדה לנגד עיניו

של ג'ון בראון:

ךכ לעו ,ןורקיע לע םירבדמה ולא ,ך"נתה ישנא ,רתוי בלה ירשי םיפיטמה

,וב ריכהלמ םה ולשכנ דציכ — ךל השעיש הצור תייהש המ ךרבחל השעתש

,ןורקיעה לש ותומלגתה ,וישעמבו וייחב ך"נתה םע ,םלוכ םיפיטמבש לוגדה

וארקנש ,ררועתה ירסומה םשוחש הלא לכ ?לעופב בהזה ללכ תא עציבש

דובכ ונתנו שונא יקוח ונחכש ,הקד הנחבה ונעבק ...ודצל ודמע ,ףיטהל הובגמ

קדצב ריכהו ,ןולשיכל רבעמ לא ,ישונאה קוחל רבעמ לא הז ךלה ...ןויערל

םא םיצורמ םהו ,החסונ יפ לע םייח םדא ינב ללכ ךרדב .םייחצנ הליהתבו

,תוירוקמ תושיפתל ,המ תדימב ,ורזח םה הז הרקמב ךא .רמשנ יקוחה רֶדֶסַה

היה אל רדס ארקנש המש ואר םה .הנשי תד לש יהשלכ תושדחתה התייהו

311...לווע ,קדצ ארקנש המו ,לובלב אלא
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במבט לאחור, מתוך מרחק מסוים, מאה שנה ויותר לאחר הספדו ספוג הרגש
והתוגה של תורו, ניתן להבין שצדק: שליחותו של בראון אכן הייתה המבחן

שהבדיל בין אותם אמריקנים שהבינו את המסר של "הדת הישנה" והמקרא, ובין

אלה שלא הבינום. כיצד יכול מי שהכיר את קריאתו של הנביא ירמיהו ליושבי
ירושלים לשחרר את עבדיהם, פן יביא העוול שבקרבם את חרב המלחמה

 לטעות במשמעותה האיומה של קריאה זו תשעה חודשים לפני פרוץ114עליהם,

מלחמת האזרחים, שבה ייהרגו מיליון בני אדם? ואכן, בהכרתו של תורו שבראון
היה "עם התנ"ך בחייו ובמעשיו"; ושהסמכות שמכוחה עשה את מעשיו אלה

 ושאזרחי אמריקה, כדי להיות115;"הייתה זו של "התגלות... שהיא מעל לחוקינו

 בכל אלו תבע לא פחות מכך,—נוצרים באמת, חייבים גם הם להכיר בכך 
שהנצרות והמערב ידחו אחת ולתמיד את מורשתם הרומית קשוחת הלב, שדרשה

כניעה ללא גבול לחוקי המדינה, ויאמצו את הקריאה להתנגדות לעוול בעולם

הזה שהייתה "הדת הישנה", תביעתם של נביאי ישראל.
איה תויצ–יאה לש "הנשיה תדה"ש הדבועל רתוי יארחאה םדא ןיא יכ המוד

,יברעמה םלועה יבחרב םג השעמלו ,תירבה–תוצרא יבחרב םויה תדמלנהו תלבוקמה

השמישש תויצ–יאה תעונת לכירדא ,ןבה גניק רתול ןיטרמ יטסיטפבה רמוכה רשאמ
,םישישה תונשב םינקירמאה םירוחשל חרזא תויוכז ןעמל קבאמב תינחה דוח

בר ןמז תירבה–תוצראב התמ דסומכ תודבעהש אף על פי .ורות ירחא הנש האמ

תאצקה לע ורוהש ,םורדה לש תיעזגה הילפהה יקוחש גניק ריהצה ,ןכל םדוק
לש םהיאצאצמ עונמל וכישמה ,הקוסעתבו ךוניחב םירוחשל םידרפנ תומוקמ

קפס םוש היה אל ,ורות ומדוקל םג ומכ ,גניקל .הקירמאב דובכ לש םייח םידבעה

:הקירמאל ארקמה הוויצש תשרומ איה ולאכ םיקדוצ יתלב םיקוחל תודגנתההש

תושיחנמ תחמוצ תירבה–תוצרא לש םישוכה היבשות לש תיחכונה םתוממוקתה

םישנא ..."וישכע"ו "ןאכ" תואיצמל ןויוושהו תוריחה תא ךופהל תטהולו הקומע

ףוסבל תאצומ שפוחל ההימכה .חצנל םדובעשב ראשיהל םילוכי םניא םידבעושמ

הערפ לש ורצחב השמ דמע דציכ ביהלמה רופיסה תא רפסמ ך"נתה .היוטיב תא

.ךשמתמ רופיסב החיתפה קרפ היה הז ."ימע תא חלש" :קעזו םינשב תואמ ינפל

611.רופיסה ותואב רתוי רחואמ קרפ אוה תירבה–תוצראב יחכונה קבאמה

הכלא העירוני של ברמינגהם" המפורסם שלו, מגייס קינג–ואכן, ב"מכתב מבית
את כל ההיסטוריה של היהדות והנצרות לתמיכה ברעיון ההתנגדות לאי צדק,

טענה שהביאה אותו לעימות ישיר עם מדינת אלאבאמה. כשהוא מצביע על
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עמוס ועל נביאי ישראל האחרים, על ההתנגדות היהודית לעריצות בספר דניאל,
על ישו ופאולוס, על אוגוסטינוס ומרטין לותר, מבלי לדלג על האזכור המחויב

של סוקרטס, חוזר קינג על התורה הקדומה באוזני דור שהיה רחוק עד מאוד

מהערכת משמעותה של המסורת היהודית העתיקה:

םימיוסמ םיקוח תרפהל ףיטהל םילוכי םתא ךיא" ,לואשל םוקמ שיו שי

לש םיגוס ינש םימייקש הדבועב הנומט הבושתה "?םירחא םיקוחל תויצלו

ןיד אוה קדוצ קוח ...םיקדוצ יתלב םיקוח שיו םיקדוצ םיקוח שי :םיקוח

קדוצ יתלב קוח .יהולאה וא ירסומה קוחה םע דחא הנקב הלועה םדא השעמ

סמות לש ונושלב תאז רמאנ םא .ירסומה קוחה םע בשייתמ וניאש ןיד אוה

קוחב םישרוש ול ןיאש ישונא קוח אוה קדוצ יתלב קוח ,הניווקא שיא שודקה

לש תונקתל ותייצי אלש םדא ינב לע עיפשהל ינא לוכי ןכל ...יעבטהו יחצנה

711.תירסומ הניחבמ תולוספ ןהש ינפמ תיעזג הדרפה

תועווזה רחאלו ,היינשה םלועה תמחלמ לש המויס רחאל םינש הרשע–הנומש ,גניקו

לכל תוטשפב ריהבהש אוה ,קוחל תויצה םשב ועצובש ןוימד לכל רבעמ תוגרוחה
ותו הירוטסיה אל ,דבלב יטרואית חקל היה אל גרבנרינ יטפשמ חקלש ינקירמא

:ויפ לע לועפלו ומינפהל בייח תישונאה הרבחב דיחי לכש חקל אלא ,אל

המ לכו "יקוח" היה הינמרגב רלטיה השעש המ לכש חוכשל לכונ אל םלועל

רלטיה לש הינמרגב ."יקוח יתלב" היה הירגנוהב םירגנוה שפוח ימחול ושעש

יתייח וליאש חוטב ינא לבא .ידוהיל דודיעו רזע תתל "יקוח יתלב" הז היה

ךכב היהש יפ לע ףא םדדועמו םידוהיה יַחאל רזוע יתייה איהה תעב הינמרגב

811.קוחה לע הריבע םושמ

כשהשליך את לקחי נירנברג על מאבקה המידי של התנועה לזכויות האזרח, הפך

, הלכהÈ˘È‡ קינג דבר שהיה בעיני רבים אירוע משפטי מרוחק ומופשט ללקח
למעשה שממנה נובעת אחריות לפעול נגד חוק בלתי צודק "כאן ועכשיו". אז

כבר היה מאוחר מכדי להציל את מיליוני היהודים מידי היטלר ומדינתו. ברם,

ציות של הדת היהודית הישנה, ועמד על כך–בכך שקיבל על עצמו את עקרון האי
שאין אדם יכול להיות נוצרי טוב מבלי שיאמץ אף הוא תורה זו ויישם אותה,

כפר קינג במפורש בזכותו של אדם, תהא דתו אשר תהא, לאמץ את הרעיון הפגני

שהביא להיטלר את הצלחותיו המזוויעות. שישה מיליון יהודים מתו בידי
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האידיאולוגיה של הקיסרים הרומים, ולא ניתן היה לעשות דבר לשנות עובדה
זאת. אבל מעתה ואילך, ברחבי אמריקה ושאר העולם החופשי, עשויים מיליוני

עשיית הטוב אינה, כפי שהורה פאולוס לתומכיו, הכניעה בני אדם ללמוד כי

לֶרשע. קינג לימד אותם שעשיית הטוב בעולם פירושה לנהוג כיהודי.

Ê

תולדותיה הייתה האנושות עדה לאין ספור ניסיונות להפוך חוקי אנושב

לחוקים שאין להפרם באופן עקרוני, בדרך כלל בנימוק שנוצרו בתהליך

כזה או אחר: היו אלה שטענו כי חוקי המדינה מוצדקים ומחייבים מאחר שהשליט
הארצי הוא אל; ואלה שטענו שחוקי המדינה מוצדקים ומחייבים מאחר שהשליט

מונה בידי האלוהים; ואלה שטענו שחוקי המדינה מוצדקים ומחייבים מאחר

שלמלך השלטון בזכות הירושה. כיום האפנה היא לטעון שחוקי המדינה מוצדקים
ומחייבים מאחר שמנהיגיה נבחרו בבחירות דמוקרטיות. אף שייתכן כי ממשלות

דמוקרטיות הן באמת שומרות הצדק הטובות ביותר שהמציאו בני האדם עד

היום, אין עובדה זו הופכת אותן לפוסק האחרון לגביו יותר משעשתה זאת
הפופולריות הדומה של שיטות משטר אחרות בימים עברו. גם בעידן דמוקרטי,

אי אפשר לקבוע פעולה צודקת מהי על פי הכרעותיה של המדינה בלבד. כל

הממשלות מורכבות, ככלות הכל, מבני אדם. וכיוון שכך, חייבות הן בהכרח
לשגות, ולעתים שגיאות נוראות.

 סגולתן של מדינותינו הדמוקרטיות הנוכחיות היא שהתרבות והמסורת

 הן תוצאה של אלפי— והמאפשרות, בעצם, את המשך קיומן —שעליהן נבנו 
שנות מאמצים להבין ולהפנים את לקחיו המדיניים של המקרא. אין מקור

יווני חלופי לרעיון שהאדם רשאי להתקומם נגד שליטיו ונגד חוקיהם בשם אמת

נעלה יותר. אין זו תורתו של הסוחר האתונאי, שידע היטב שכל נכסיו קיימים
בזכות המדינה וחוקיה. זוהי תורתו של הרועה העברי, הבא מן החוץ, שסבלנותו

כלפי הכרך היהיר והמשועבד הועמדה בניסיון מחודש בכל מפגש, ואשר ניווט

את דרכו, בסופו של דבר, על פי מצפן שונה לחלוטין מזה של בני אדם אחרים.
 כמו שכניהם הפגנים—אמנם כן, היהודים הקדומים הגיעו לאחר זמן למסקנה 

שבני האדם לא יוכלו לחיות באוהלים לעד, ושחיים ומוות בין האומות מחייבים —

את לימוד אמנות המדינה. אך דווקא בגלל עברם כעם של זרים, התברכו הממלכות
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היהודיות הקדומות כבר מראשיתן באופוזיציה פנימית, שחבריה התגוררו לעתים
בין חומות העיר, אך על המדינה השקיפו תמיד מבחוץ: מנקודת מוצא שאפשרה

להם לשפוט אותה, ואפילו לנסות ולשנות את דרכה.

 כיום עלינו להפעיל את המדינה ללא נבואה. אך עדיין מצויה בידינו מורשת
מורשת שעל פיה יש ליחידים מעמד "חוקתי" מול המדינה, המציבה — הנביאים

אותם צעד או שניים מעבר להישג ידה. מרחק זה מתכתיביהם של בני האדם הוא

שמזכה אותנו בחירות לשפוט ולתעב, לדבר ולדרוש, ואפילו, כשיש הכרח בדבר,
לסרב ציות. מובן שיבול פירותיה של מסורת זו תלוי, בסופו של דבר, בכוח

אישיותם של יחידים. תמיד קיימת האפשרות שלנוכח עוול ממשי מצד המדינה,

ציות של המערב, כשהם נכנעים בפני המדינה–פנו הרבים את גבם למסורת האיַי
ו"רק ממלאים הוראות", כפי שעשו כה רבים בגרמניה לפני זמן לא רב. ואולם,

המסורת הפוליטית של המדינות הדמוקרטיות בנות זמננו, שהגיעה למלוא מימושה

במשפטי נירנברג, ממשיכה להציב בפנינו את האפשרות החלופית: שאנשים
ציות של נביאי ישראל,–אשר אינם נביאים ישאבו גם הם כוח ממסורת האי

ויוכיחו כי ראויים הם למורשתה בבוא הרגע הנורא.

.םילשוריב Ó¯ÎÊ ˘ÏÌ ל"כנמ אוה ינוזח םרוי ר"ד

תורעה

הרשע–םיתש דגנ תוינפקות תומחלמ ועציבו וננכת םימשאנה"ש קספ ןידה תיב ,ןכא .1
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,תונמא תורפמה תומחלמ' םג הלא תומחלמ ויה הבש הדימה לש תקדקודמ הניחב ףא וא ,הז
Judgment of the International Military Tribunal for the  ."’םיימואלניב םימכסה וא תונוחטיב

Trial of German Major War Criminals, p. 36 )תירבעב .)"ןיד–קספ" ןלהל: Ó˘ÙË È¯·¯‚¨ ÙÒ˜–

‰„ÈÔ ˘Ï ·È˙–‰„ÈÔ ‰ˆ·‡È ‰·ÈÔ–Ï‡ÂÓÈ )ב"כשת ,םשו די :םילשורי(.
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„ ̄˘ËÈ¯Ó¯, ותאירק היה וב םשאוהש דיחיה עשפהש תורמל ,היילתב גרוהל אצוהו תוומל ןודינש
תוארוה ןתנ אלו תואבצ לע דקיפ אל ,םיחטשב לשמ אל רכיירטש .הפוריא ידוהי תדמשהל
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