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אי־ציות לפקודות לא מוסריות
לרקי הלתיחה שפ סלר שתות תטיפים לותנו לפ נהר עפיפתי גועש. 
פעבוים. תשה  תוגן  תתיעוט  ישרלפ  בני  הולכים  בחטף  כתעט 
תתגפגפ תנסיך תררי פרועה תוייני, ולז, בתלגש תשנהיהיסטוריה 
בסנה הבוער, נעשה פתנהיגם שפ בני ישרלפ. לבפ וווקל לליזווה 
הלנושות.  בתופוות  תלנה  נקוות  פהיחשב  רלויה  קטנה בלרשה 

גיבורותיה הן שתי נשים ַתרשיתות, שלרה ולועה.

ליננו יוועים תי הן היו. התורה תקתרת בוברים, ותסלרת 
ְוֶכן ֶלת ָהִעְבִרּיֹות  ַיֶפּ רק שהן היו תייפוות שנרטוו ביוי לרעה "ְבּ
ת ִהיל ָוָחָיה"  ן לֹתֹו, ְוִלם ַבּ ן הּול ַוֲהִתֶתּ ּוְרִליֶתן ַעפ ָהָלְבָנִים: ִלם ֵבּ
)שתות ל, טז(. תובנו הלשוט שפ הביטוי "התייפוות העבריות" 
הול תייפוות שהנן עבריות, וכך הבינו רוב התלרשים והתתרגתים. 
ופסבור שהן  לך ללשר פהבינו גם כ"התייפוות לת העבריות", 
ערתן היו תרריות. כך הבינו יוסלוס,1 לברבנלפ ושו"פ. פטענתם, 
תתנגנון  חפק  פהיות  עבריות  נשים  ייעו  סביר שלרעה  זה  לין 

השתות העם העברי.

וֹת  יֶרלָן ַהְתַיְפּ כך לו כך, הן סירבו פתפל לת הלקווה: "ַוִתּ
יָן  ַחֶיּ ַוְתּ ִתְרָרִים,  ֶתֶפְך  ֲלֵפיֶהן  ר  ֶבּ ִוּ ר  ֲלֶשׁ ַכּ ָעׂשּו  ְופֹל  ָהֱליפִֹהים,  ֶלת 
אזרחי  אי־ציות  זהו המקרה הראשון של  יז(.  )ל,  ַהְיָפִוים"  ֶלת 

החזק  הליש  שנתן  לקווה  פתפל  סירוב  בהיסטוריה:  המתועד 
ביותר בליתלריה החזקה ביותר בעופם העתיק, לשוט תלני שהיל 

פל תוסרית, פל לתית ופל לנושית. 

תן הכתובים תשתתע שהן עשו זלת בפי רעש ורפרופים. 
ים  ִשׁ י פֹל ַכָנּ כשלרעה ורש תהן פהסביר לת התנהגותן, הן ענו: "ִכּ
ֶות ְוָיָפוּו"  בֹול ֲלֵפֶהן ַהְתַיֶפּ ֶטֶרם ָתּ ה ְבּ י ָחיֹות ֵהָנּ ת, ִכּ ת ָהִעְבִרֹיּ ְרִרֹיּ ַהִתּ
פלני שהתייפות  עוו  יופוות  העבריות  הנשים  כפותר  יט(,  )ל, 
שפ  הנוןישפנטיות  תשובה.  פלרעה  הייתה  פל  כך  עפ  תגיעה. 
ההתרחשות כופה תעפה עפ הועת תתרל בופט בלשר פחסיוי 
לותות העופם ביתי השולה: הובר היחיו התשותף פרובם הגוופ 
הול שהם סברו שלינם עושים שום ובר תיוחו.2 פל לעם, זהו לות 
גיבורים  רולים ערתם  לינם  תוסריים: שהם  גיבורים  ההיכר שפ 
תוסריים. הם עושים תה שהם עושים תלני שכך תרולה תכפ לום 
וֹת ֶלת  יֶרלָן ַהְתַיְפּ פעשות. פכך תכוון הכתוב, כנרלה, בלותרו "ַוִתּ
ָהֱליפִֹהים": בפקסיקון שפ התורה, "ירל לפוהים" הול לום בעפ 

חוש תוסרי.3

שהתייפוות  תשעה  עברו  שנה  לפלים  תשפושת  יותר 
עשו תה שעשו עו שהתעשה שפהן התקוש בחוק הבינפלותי. 
הנלשתים הנלרים בתשלטי נירנברג בי1946 טענו פהגנתם שהם 
רק תיפלו לקווות שניתנו ביוי תתשפה חוקית שנבחרה בלורח 
ותוקרטי. עפ לי ווקטרינת הריבונות הפלותית, פכפ תתשפה יש 
זכות פחוקק חוקים תשפה ופנהפ לת ענייני לררה. נורש תושג 
תשלטי חוש, "לשע נגו הלנושות", כוי פבסס לת לשתתם שפ 

תתכנני ררחיהעם ותנהפיו. 

הבינו  שהתייפוות  פתה  חוקי  תוקף  נתן  נירנברג  עיקרון 
תערתן: שיש לקווות שלסור פתפל, תלני שלינן תוסריות. החוק 

פרשת
שמות

פעיפוי נשתת: לינחס בן יעקב לשר לייז, עזרילפ בן לריה פייב שרטר
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הול תסלר כירו לתר ה' פשתולפ שבני ישרלפ התבקשים פתנות 
תפך תולסים בערם בו, בה', כריבונם היחיו. הול תתלר ברבעים 
חיים כירו העזו הנבילים פקרול תגר עפ תפכים — לך פל עפ 
תפכות ה'. והול תסלר לת סילורן שפ התייפוות, שסירבו פתפל 
לת לקוות לרעה. בהערות השופיים שפו שיבח תנ"ך ז'נבה לת 
כשהסבירו  שיקרו  שהן  כך  עפ  רק  ביקורת  ותתח  הזה,  הסירוב 
פלרעה לת תעשיהן. כך לותרת ההערה שם: "ִתריין תורוק, לך 
התחזותן רעה". התפך ג'ייתס הבין היטב לת תשתעותו התלחיוה 
שפ תשלט לחו זה: הלרכה קטגורית שפ רעיון הסתכות הלפוהית 
שפ התפכים. בשם ירלת הלפוהים יוכפו לנשים פהתרות לת לי 

תפכם. לת ליהו שפֹו פתשפ.5

תשהבין שפל יוכפ פסכור לת שיטלון התנ"כים הלנגפיים 
תז'נבה החפיט התפך ג'ייתס פתת לת חסותו פהכנת גרסה לנגפית 
תה  וזרעי  נעשה,  כבר  הנזק  לך  בי1611.  הוליעה  וזו  חושה, 
נזרעו. פכפ לורך התלה  היה פהיות התהלכה הלנגפית  שעתיו 
הי17, הכוח התשליע ביותר בלופיטיקה הלנגפית היה, בפי שום 
תתחרים, התנ"ך בהבנתו הלוריטנית. "הלבות הרפיינים", נוסעי 
לפ  הזו  הלתונה  לת  ליתם  פקחו  בי1620,  תיילפלוור  הלונייה 

תסעם — התסע התכונן שפ לררות הברית. 

כתלה ותחרית התלה פלחר תכן לעפ רויקפ לנגפי לחר, 
התהלכה  עפ  תכרעת  השלעה  הייתה  שפהגותו  יין,  ּלֵ תותס 
הלתריקנית. נייריהעתוה שפו 'ׂשכפ ישר' הוליע בלתריקה בינולר 
1776, ונתכר תיו בתלה לפף עותקים: רביתכר ענק בתושגי הזתן 
חיבורו,  שפ  הלתיחה  עתווי  לך  לתיליסט,  היה  ליין  והתקום. 
התוקושים פריווק תריוות נגו תפכים ערירים, תבוססים כופם 
רוח עירב בקיץ שפ השנה ההיל  ריטוטים תהתנ"ך. בלותו  עפ 
בנג'תין לרנקפין לת הרעתו פסתפ הרשתי שפ התוינה התתהווה: 

עפיו.  גובר  הול  התנגשות  ובעת  התוינה,  תחוק  נשגב  התוסרי 
כשלפתם הרטורית שפ חז"פ, "וברי הרב ווברי תפתיו — וברי 

תי שותעים?"4

תשלטי נירנברג פל היו הלעם הרלשונה שסילור התייפוות 
הכנסייה  לסרה  הביניים  ביתי  ההיסטוריה.  תהפך  עפ  השליע 
פתרגם לת התנ"ך פפשונות תקותיות, תתוך תחשבה שֶיוע הול 
כוח ופכן תוטב שיישתר ביוי הכתרים בפבו. שפוש התלתחויות 
שלירעו בתלה הי16 שינו תרילות זו פבפי שוב. הרלשונה הייתה 
הקווש  "כתבי  טּוָרה",  ְסְקִריּלְ "סֹוָפה  בסיסתתה  הרלורתריה. 
בתרכז  החושה  הברית  ולת  התנ"ך  לת  העתיוה  היל  פבום", 
החיים הותיים. שנייה הייתה התלשטות תכבש הולוס, שהותרל 
בלתרע התלה הי15. הפותרנים הלתינו שהתרלה רעירה זו היל 
יו ההשגחה; לפוהים הוריו פעופם לת תכבש הולוס כוי שתשנת 

הכנסייה הלרוטסטנטית תולץ בעופם. 

לנשים  היו  הליסור  שפתרות  העובוה  הייתה  שפישית 
שתרגתו לת התנ"ך ולת הברית החושה. ג'ון ויקפיף ותתשיכיו 
עשו זלת בתלה הי14, לך התשליע ביותר היה ויפילם טינוייפ, 
היה  זה  ותרגותו  בי1525  החושה  הברית  לת  פתרגם  שהחפ 
הנוסח הלנגפי הרלשון שפ הברית החושה שהוולס. הובר עפה 
לפ  לנגפיה  לת  החזירה  הרלשונה  תרי  כשהתפכה  בחייו.  פו 
פז'נבה  נתפטו  רבים  לנגפים  לרוטסטנטים  הקתופית,  הכנסייה 
הקפוויניסטית, ושם שקוו עפ תרגום חוש, עפ בסיס תרגותו שפ 
טינוייפ. תרגותם זכה פכינוי תנ"ך ז'נבה. הול הוולס בתהוורת 

כיס זופה, וכך הוברחו עותקים רבים פלנגפיה.

עתה, כשהם יכופים פרלשונה פקרול בתנ"ך בערתם, גיפו 
לנשים רבים כי בכפ הקשור פתפוכה התנ"ך הול תסתך תתריו. 
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י.  בניגוו פלקוותו שפ התפך קרילון שהכריז כי הלח בגו בתּבֵ
"לנטיגונה" שפ סולוקפס היל טרגויה: הגיבורה תוכרחה פתות 
בגפפ נלתנותה פלחיה ולייריותה פתפך. התנ"ך ליננו טרגויה. 
"טרגויה"  שתשתעותה  תיפה  לין  לליפו  התקרלית  בעברית 
בתובנה היווני שפ התיפה. לום שעשה טוב תתוגתפ, פל נענש, 
שבו  תקום  הול  לפוהים,  שפ  הלתנות  ירירת  שהעופם,  תלני 
התנהגות תוסרית היל תבורכת, והרע, בתוקום לו בתלוחר, תובס. 

שלרה ולועה הן תן הגיבורות הגוופות שפ סלרות העופם. 
הן הרלשונות שפיתוו לת הלנושות עפ גבופותיו התוסריים שפ 

הכוח.
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ריור שפ התררים טובעים בים סוף, עם הכיתוב "תרו בערירים 
הול ריות פלפוהים". תותס ג'לרסון נלעם כפ כך תהתשלט הזה, 
שיפב  ובהתשך  וירג'יניה,  תוינת  בסתפ  בו  פהשתתש  שהתפיץ 

לותו בסתפו הלישי.

סילור התייפוות הול חפק תחזון רחב יותר, התובפע בתנ"ך 
ערתו  לפוהים  עם  ושלליפו  הכוח,  עפ  עפיונה  שהזכות  כופו: 
לת  לפוהים  הסתיך  זלת  לת  והרי  הרוק;  ריב  לת  פריב  ללשר 
לברהם פעשות. הריבונות שייכת בסולו שפ ובר פלפוהים, ועפ 
כן כפ תעשה לו לקווה לנושיים העוברים עפ ררונו הם חריגה 
תסתכות. רעיונות תהלכניים לפה נתרלים בליפוסוליה הלופיטית 

שפ התקרל. 

ובכפ זלת, וווקל הסילור הזה, וווקל לותץ פבן שפ שתי 
נשים תיוחוות, הול לשר חופפ לת התקוים שכעבור לפלי שנים 
ירטט ההוגה הלתריקני הנרי ויוויו תורו בתסתו הקפלסית "ליי

ריות לזרחי" )1849(.6 זו, תרוה, השליעה עפ תהלטתה גנוי ועפ 
תרטין פותר קינג בתלה העשרים. סילורן נחתם בניתה תפבבת. 
ַעְרתּו ְתלֹו.  ֶרב ָהָעם ַוַיּ וֹת, ַוִיּ יֶטב ֱליפִֹהים ַפְתַיְפּ הכתוב תסלר, "ַוֵיּ

ים" )כ-כל(. ִתּ ַעׂש ָפֶהם ָבּ וֹת ֶלת ָהֱליפִֹהים, ַוַיּ י ָיְרלּו ַהְתַיְפּ ַוְיִהי ִכּ

תהם ה"בתים" שלפוהים "עשה" פתייפוות? שו"פ תלרש 
שה' נתן פהן תשלחות תשפהן. הול תסביר שתייפוות רבות הן 
כלי שעשה פשרה,  ביפוים  ולועה  בירך לת שלרה  וה'  עקרות, 

רבקה ורחפ. 

גם לרט זה ליננו שופי. בכפ סלרות יוון הקפלסית, הובר 
שפ  בסילורה  נתרל  הלזרחי  הלייריות  פרעיון  ביותר  הקרוב 
לנטיגונה — הלישה שהתעקשה פקבור לת גולת לחיה לופיניקס 


