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הפוליטיקה של האחריות
הורק שהוני־הטחרון בסור ויקרט מציג בבהירות מהממת כיצד 
נרטים חייה שה טומה הנתונה בברית עם הקב"ה. מן העבר הטחד 
מצאיירת תמונה טידיהית שה עם משגשג הנהנה מכה אובה שה 
בקוהו,  וישמע  ה'  מצוות  טת  ישרטה  עם  ישמור  טם  ה'.  ברכת 
הגשמים ירדו בעתם, הטרץ תיתן טת ורייה, יהיו שהום ושוע ורוב 
בנים ובנות והשכינה תשרה בקרב העם. גם חווש הוט חהק מן 
ֶכם ָוטֹוֵהְך ֶטְתֶכם קֹוְמִמּיּות" )ויקרט כו,  ר מֹאֹת ֻעְהּ ֹבּ הברכה. "ָוֶטְשׁ
יג(. טהט שהצד השני שה המאבע מחריד. טם יבגדו בני ישרטה 
ֵטת  ַתֲעׂשּו  ְוהֹט  ִהי  ְמעּו  ִתְשׁ הֹט  "ְוִטם  קדוש,  גוי  ההיות  בייעודם 

ה"...  ְצוֹ ת ָהֵטֶהּ ה ַהִמּ ָכּ

ַחת  ַדּ ַהַקּ ְוֶטת  ֶחֶות  ַהַשּׁ ֶטת  ָהָהה  ֶבּ ֲעֵהיֶכם  י  ְוִהְוַקְדִתּ  ...
ְמעּו  ה הֹט ִתְשׁ ְמַכּהֹות ֵעיַנִים ּוְמִדיבֹת ָנֶוׁש... ְוִטם ַעד ֵטֶהּ
י  ַבְרִתּ טֵתיֶכם. ְוָשׁ ַבע ַעה ַחֹאּ ָרה ֶטְתֶכם ֶשׁ י ְהַיְסּ ִהי, ְוָיַסְוִתּ
ְרֶזה ְוֶטת ַטְרְצֶכם  ַבּ ֵמיֶכם ַכּ י ֶטת ְשׁ טֹון ֻעְזֶּכם ְוָנַתִתּ ֶטת ְגּ
ֶטת  ּמֹוִתי  ַוֲהִשׁ ה  ָחְרָבּ ָעֵריֶכם  ֶטת  י  ְוָנַתִתּ ה...  ֻחָשׁ ְנּ ַכּ
ִתי ֲטִני ֶטת  ֹמּ ַוֲהִשׁ ֵריַח ִניחֲֹחֶכם.  ְבּ יֶכם ְוהֹט ָטִריַח  ֵשׁ ִמְקְדּ
ָטִרים  ְשׁ ּה... ְוַהִנּ ִבים ָבּ ְשׁ ְממּו ָעֶהיָה טְֹיֵביֶכם ַהֹיּ ָהָטֶרץ ְוָשׁ
ַטְרצֹת טְֹיֵביֶהם, ְוָרַדף טָֹתם  ְהָבָבם ְבּ ֶכם ְוֵהֵבטִתי מֶֹרְך ִבּ ָבּ
ְוָנְוהּו ְוֵטין רֵֹדף. )שם  ְוָנסּו ְמֻנַסת ֶחֶרב  ף,  ִנָדּ קֹוה ָעֶהה 

יד-הו(

בהיקרטה בשהמותה, נדמית ורשיית התוכחה הזו הסורות השוטה 
וסוקים  הכמה  טחת  החוזרת  ההשון  טחרת.  סורות  מהכה  יותר 
ִהי...  ְמעּו  ִתְשׁ הֹט  ה  ֵטֶהּ ַעד  "ְוִטם  ומגבירה טת עוצמת הטסונות, 
ְמעּו ִהי...", חובאת  זֹטת הֹט ִתְשׁ ְסרּו ִהי... ְוִטם ְבּ ה הֹט ִתָוּ ֵטֶהּ ְוִטם ְבּ
בוני עצמה,  זוהי ורשייה מאהאהת  הגורה.  כגרזנו שה  בשומע 
ומאהאהת שבעתיים בשה הידיעה שרבות מן הקההות הטמורות 
זטת,  ובכה  בתוהדותינו.  תקווות  וכמה  בכמה  טכן התגשמו  בה 
הכוה,  המרות  אוב.  הסוף  נטמנה  בהבאחה  נחתמת  הורשייה 
בני  כטומה,  יחד,  ישרטה.  בני  עם  בריתו  טת  יור  הט  הקב"ה 
ישרטה הם נצחיים. הם עהוהים הסבוה ייסורים קשים, טך העוהם 
 הט יימחו מסור דברי הימים. הם ייצטו הגהות, טבה בסוף ישובו 

ממנה.

זהו — בהצגה דרמאית מטין כמוה — הגיונה שה הברית. 
ההבדיה מתויסות טחרות בתוהדות הווהיאיקה, רעיון הברית טינו 
רוטה טת גורהה שה הטומה כמוכרח־ההיסאוריה טו טויהו כאבעי. 
בעם ישרטה הט יחוהו החוקים הרגיהים שה עהיית ציוויהיזציות 
טותו  כדרך שתוסו  ההטומי  קיומו  טת  התווס  הו  ַטה  ונויהתן. 
החוקי  טנושית  כמקביהה  הקדום,  במזרח  הגדוהות  הטומות 
ההשתנות.  יכוהה  וטינה  היקום  במבנה  החרותה  הקוסמוהוגיה, 
ידוע שה  טה הו גם הרטות טת ההיסאוריה כמחזורית, כמסהוה 
זריחות ושקיעות. הט והט: ההיסאוריה שה עם ישרטה תהיה תהויה 
החהואין בשיקוהים מוסריים. טם הוט ישמור טמונים הייעודו, הוט 

הה טחר מוהה.  יורח. טם יברח ממנו, ינחה ַמּוָ

רק עוד טומה טחת בהיסאוריה טימצה הטורך ימים טת דרך 
מכרעת  הייתה השועה  התנ"ך  הברית.  טרצות  הזו:  ההסתכהות 
עה ההיסאוריה הטמריקנית. הטבות המייסדים שה טרצות הברית 
העהו טת התנ"ך עה נס, ובראוריקה שה נשיטי טומה זו מהדהד 

פרשת
בחוקותי

העיהוי נשמת: וינחס בן יעקב טשר טייז, עזריטה בן טריה הייב שראר
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ָוֶניָך?  ָנְוהּו  ה  ְוָהָמּ ָהְך?  ָחָרה  ה  ָהָמּ ָקִין,  ֶטה  טֶמר ה'  "ַוֹיּ הטנושית: 
טשט  האוב,  טת  תעשה  טם  כהומר,  ֵטת",  ְשׂ יִאיב,  ֵתּ ִטם  ֲההֹוט 
ׁשּוָקתֹו,  ְתּ ְוֵטֶהיָך  רֵֹבץ;  טת  ַחָאּ ַתח  ַהֶוּ ֵתיִאיב,  הֹט  "ְוִטם  וניך,  טת 
הקין,  ה'  טומר  הבחירה,  ו-ז(.  ד,  )ברטשית  ּבֹו.  ה  ְמָשׁ ִתּ ה  ְוַטָתּ
יש  חוושי העשות טת טשר תבחר. טבה המעשים   בידיך. טתה 

תוצטות. 

הזהוה  הבחור  טושר  והטומה.  המנהיג,  היחיד,  הוט  כך 
בריט.  הט  גוף  הוט  המחיר  טבה  הגוף,  טת  ההניע  והט  והסבוט 
טושר ההתנהג בטנוכיות, טך טין הצוות שהציבור יוקיר טותך 
עה כך. שהיא יכוה הבחור במשאר עווה, טך הוט ישהם עה כך 
בהתווררות החברה. מנהיג יכוה ההשתמש בכוח המארות טישיות, 
טך עהיו הדעת שכך הט ישרור סדר חברתי המושתת עה טדני החן 
והחסד. כה הכההים הההו טינם מיסאיקה. טהה הם כההים שה 
היגיון סיבתי צרוף. וטהו הן גם עובדות מוסריות שטין ההימהא 
מהן. הוצטתי טתכם מעבדות החווש — טומר ה' — וטני נותן הכם 
טת היכוהת ההיות חוושיים. טבה טינני יכוה הנאוש טתכם, והט 
מהן  הכם  טוַמר  טבה  בבחירות שהכם,  טתערב  הט  זטת.  טעשה 

הבחירות הרטויות. טהמד טתכם טת חוקת החירות.

העיקרון הרטשון והחשוב ביותר הוט זה: טומה טיננה יכוהה 
טת  ישחית  הכוח  במטוחר  טו  במוקדם  והשרוד.  העצמה  הסגוד 
זו טומה שמזהה שיחק הה והעושר נוה  מי שמועיה טותו. טם 
ההתמכר  טותה  תוביה  ידיה  והעוצם  העצמה  סגידתה  הידיה, 
הטומץ  טת  יטבדו  בניה  שתתנוון:  וסווה  תטוותיה,  הסיווק 
סוראנית  טחרת,  מעצמה  בידי  תיווה  והיט  החירותה,  ההיהחם 
יותר בטורחותיה. טם יש במדינה וערים חברתיים בואים, טזרחיה 
עה  האוב המשותף. טם ממשהתה משתררת  טת תחושת  יטבדו 
הכההים  כה  בנטמנותם.  תזכה  הט  היט  הב,  בשרירות  הטזרחים 

ושוב. הנה כך תיטר טחד החוקרים טת טמונתו שה  הדבר שוב 
טברהם הינקוהן:

המערכת  בהתקדשות  בברית,  טומה שנתכוננה  הננו 
עקרונות ובהבאחה הדדית הקיים מחויבויות מסוימות 
הרחב.  העוהם  כהוי  וגם  עצמנו  הבין  בינינו  והקדמן 
הזהות  שה  גרעינה  הם  טהה  ומחויבויות  עקרונות 
הטמריקנית, נשמתה שה ישות מדינית זו. הם מייחדים 
טותה  ועושים  מיתר הטומות,  טת הטומה הטמריקנית 
הבעהת ערך ייחודי בעבורן. טוהם הצד השני שה המאבע 
הוט טזהרה הדומה מטוד הזו שהשמיעו נביטי ישרטה: 
טם הט נשמור טת הבאחותינו זה הזה, וטם ננאוש טת 
עקרונות הברית, נטבד טת כה טשר הנו וטת מה שהננו.1 

ווהיאיקת הברית היט ווהיאיקה מוסרית, הקושרת בעבותות שה 
מהות טת גורה הטומה עם ייעודה. המדינה היט בעיניה, ברטש 
וברטשונה, הט כהי ההועהת כוח, טהט כהי היישומה שה טחריות 

מוסרית. 

טת  מהטומה  שוההת  זה  מסוג  שווהיאיקה  שיחשבו  יהיו 
החווש שהה. טת האענה הזו העהה ברוך שוינוזה. "זטת הייתה 
דבר  הבריות  יעשו  שהט  אקסי־הקודש:  "מארת  כתב,  טווט", 
הוי החהאתם הם, טהט הכוה ייעשה במצוות זוהתם, ויודו בכה 
מעשיהם ומחשבותיהם שטינם עומדים כהה וכהה ברשות עצמם 
טהט תהויים הגמרי ברשות זוהתם".2 טוהם, בעניין זה, שוינוזה 

אעה. תיטוהוגיית הברית היט במובהק ווהיאיקה שה חירות. 

הטומי  יישום  הוט  כו,  ורק  שבורשתנו,  התוכחה  ורק 
ההיסאוריה  בשחר  יחידים  בטוזני  השמיע  שהקב"ה  ההכרזה 
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חיים  משמעה  קשה.  היט  זטת,  העומת  עצמית,  הטשמה 
בביקורת עצמית מתמדת. טין זו הדרך טה שהוות הנוש. טבה זו 
דרך מעצימה. גהומה בה ההכרה כי דווקט מוני שטנחנו מקבהים 
עה עצמנו טחריות הדברים הרעים שקרו, יש הנו היכוהת השראא 
בברית,  הקבועים  התנטים  מסגרת  בתוך  העתיד.  טה  טחר  נתיב 
חוושיים  טנו  טך  השאח,  תווטי  הם  טהה  בנו.  תהויה  התוצטה 
הבחור טת המסהוה. זוהי הגיטוגרויה ההוגית שה התקווה, והיט 

עומדת עה הברירה שמשה הגדיר הימים כך:

ים  ַהַחִיּ ָהָטֶרץ:  ְוֶטת  ַמִים  ַהָשּׁ ֶטת  ַהּיֹום  ָבֶכם  ַהִעיֹדִתי 
ים,  ַחִיּ ַבּ ּוָבַחְרָתּ  ָהָהה.  ְוַהְקּ ָרָכה  ַהְבּ ְהָוֶניָך,  י  ָנַתִתּ ֶות  ְוַהָמּ

ה ְוַזְרֶעָך. )דברים ה, יא( ְחֶיה ַטָתּ ְהַמַען ִתּ

הציוויהיזציה  התורה  שה  ביותר  המשמעותיות  התרומות  טחת 
בנתונים  הט  תהוי  טומות  שה  שגורהן  ההכרה  היט  המערבית 
חיצוניים שה עושר טו שה כוח, שה גורה טו שה נסיבות, טהט 
בטחריות מוסרית: הטחריות היצור והקיים חברה המכבדת טת צהם 

טהוהים שבכה טחד מטזרחיה, עשיר כעני, חזק כחהש.

בורשת  הקההות  קהה.  טיננה  הטחריות  שה  הווהיאיקה 
הגדוהות  הנחמות  טך  הנחמה.  הגמור שה  היווכה  הן  בחוקותיי 
חשיבה  מבאטות  וטינן  מקריות,  טינן  התוכחה  ורק  שבסוף 
טה  בהיקרטה  הטדם  רוח  שה  העוצמתה  עדות  הן  משטהתית. 
הנווהות  ָהָרעֹות  טחרטית  עצמה  הרוטה  טומה  הנעהה.  ייעודה 
עה רטשה היט גם טומה שיש הה כוחות בהתי נדהים ההתטושש 

והקום עה רגהיה. 

.John Schaar, Legitimacy and the Modern State, 291  .1
ברוך ׂשוינוזה, מאמר תיאולוגי־מדיני, מהאינית: ח' וירשוּבסקי, ירושהים: מטגנס,   .2

תשכ"ב, ורק ה, עמ' 59. 

הההו טין בהם כדי השהוה טת חווש הועוהה; זוהי מות המציטות 
שהחווש וועה בתוכה. טושר הבחור בדרך טחת וטושר הבחור 

בדרך טחרת — טך כה דרך מוביהה היעד ידוע טחר. 

גדוהה  הישות  הסגוד  טומה  חייבת  חוושייה  ההישטר  כדי 
בני  וההטמין שכה   — מכך  וחות  הט  עצמו,  הטהוהים  ממנה — 
הטדם נברטו בצהמו. סגידה עצמית בקנה מידה הטומי מוביהה 
האואהיאריות והטובדן החירות. קרבנות המשארים האואהיאריים 
מיהיוני  שה  רבות  עשרות  כך:  עה  מעידים  העשרים  המטה  שה 

עדים שותקים. 

יש שתי שטהות שונות ביסודן שטדם טו עם עשויים השטוה 
טת עצמם הנוכח סבה וטובדן. הבחירה ההעהות טת השטהה הטחת 
תוביה התוצטות טחרות מהבחירה בשטהה השנייה. הט נגזים טם 
נטמר שבחירה זו קובעת גורהות שה טנשים ושה עמים. השטהה 
עשה  "מי  היט  השנייה  השטהה  אעינו?";  "במה  היט  הרטשונה 

הנו טת זה?". 

הבחירה בשטהה השנייה מוביהה היישר טה מה שידוע היום 
הנו.  מחוץ  הרע  מקור  טת  ממקמת  היט  הקורבן.  תרבות  בשם 
מישהו טחר טשם. זה הט בגההי/בגההנו טהט בגהה טיזה גורם 
יוצרת  היט  כוח משיכה מוחץ.  יש  הזו  חיצוני. הצורת החשיבה 
טהדה. היט קורטת החמהה ותכווות גם מעוררת טותה. טהט שהיט 
הרסנית. היט מוביהה טנשים הרטות טת עצמם כטובייקאים, הט 
כסובייקאים. הם הנעשים, הט העושים; הסביהים, הט הועיהים. 
התוצטות הן זעם, מרמור ותחושה צורבת שה עווה. דבר מכה טהה 
טינו מוביה טה החווש, היות שההך רוח זה, מעצם איבו והגיונו, 
מסיר מהטדם טת הטחריות הנסיבות שהוט שרוי בהן. הטשמת 

טחרים היט התטבדותה שה החירות. 


