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על שילשים ועל ריבעים
ב"שיוש־ שרה  אחד,  מצד  יסודית.  סתירה  יכאורה  ישנה  בתורה 
ֶחֶסד  ְוַרב  ִיע  ַאַפּ ֶאֶרְך  ְוַחּנּון,  "ַרחּוע  א־י  הוא  ה'  כי  נאמר  מידות" 
ֵני ָבִניע ַ י  ְבּ ִניע ְוַ י  ָבּ ֵקד ֲ ו ֹן ָאבֹות ַ י  ֹפּ ה;  ְיַנֶקּ ה יֹא  ְוַנֵקּ ֶוֱאֶמת... 
ִ יע" )שמות יד, ז(. משמ , צאצאיע משימיע  י  ִרֵבּ ְוַ י  יע  ִשׁ ֵיּ ִשׁ
חטאי אבותיהע. מנגד, בפרשת השבו  שינו נאמר במפורש ההפך: 
ֶחְטאֹו  ִניע, ּוָבִניע יֹא יּוְמתּו ַ י ָאבֹות; ִאיׁש ְבּ "יֹא יּוְמתּו ָאבֹות ַ י ָבּ
זה אף חוזר ומצוטט בספר מיכיע,  )דבריע יד, טז(. ציווי  יּוָמתּו" 

ב ניין המיך אמציה בן יואש שנהג  י פיו:  

יע  ִכּ ַהַמּ ֲ ָבָדיו  ֶאת  ְך  ַוַיּ ָידֹו  ְבּ ְמָיָכה  ַהַמּ ָחְזָקה  ר  ֲאֶשׁ ַכּ ַוְיִהי 
יע יֹא ֵהִמית, ַכָּכּתּוב ְבֵּסֶפר  ִכּ ֵני ַהַמּ ֶיְך ָאִביו, ְוֶאת ְבּ ֶאת ַהֶמּ
ה ה' ֵלאֹמר: לֹא יּוְמתּו ָאבֹות ַעל ָבִּנים,  ר ִצָוּ ּתֹוַרת ֹמֶשׁה ֲאֶשׁ
ּוָבִנים לֹא יּוְמתּו ַ י ָאבֹות, ִכּי ִאם ִאיׁש ְבֶּחְטאֹו ימות ]יּוָמת 

קרי[ )מיכיע ב' יד, ה–ו(. 

אפשר ייישב את הסתירה בפשטות. בדיני שמייע, בצדק האיוהי, ה' 
אכן פוקד  וון אבות  י בניע. המצווה בספר דבריע, י ומת זאת, 
יכוייע בני תמותה יד ת באיזו  ודע. איך  מכוונת ישופטיע בשר 
מידה מושפ  פוש  מאבותיו, או משפי   י צאצאיו? אין יו ידיין 
איא מה ש יניו רואות. יכן, מבחינת הדין הפיייי, הפוש  אשע, 

ורק הוא; יא איה שאויי  יצבו את אופיו.

שני  ויחזקאי,  ירמיהו  פשוט.  כה  איננו  ה ניין  זאת,  ובכי 
הנביאיע הגדוייע שי גיות בבי, מציגיע שוב את  יקרון האחריות 
האישית. שניהע תוקפיע ָמָשי נוקב שהיה כנראה נפוץ בימיהע — 
"אבות אכיו בוסר ושיני בניע תקהינה", כיומר בניע נ נשיע ב וון 

אבות. ירמיהו אומר: 

י ָבִניע  ֵנּ ִמיע ָהֵהע יֹא יֹאְמרּו  ֹוד "ָאבֹות ָאְכיּו בֶֹסר ְוִשׁ ָיּ ַבּ
ֶסר  י ָהָאָדע ָהאֵֹכי ַהֹבּ ֲ וֹ נֹו ָימּות: ָכּ י ִאע ִאיׁש ַבּ ְקֶהיָנה", ִכּ ִתּ

יו )ירמיה יא, כח–כט(. ָנּ ְקֶהיָנה ִשׁ ִתּ

ויחזקאי — 

ַוְיִהי ְדַבר ה' ֵאַלי ֵלאֹמר: ַמה ָלֶּכם ַאֶתּם ֹמְשִׁלים ֶאת ַהָמָּשׁל 
י  ֵנּ ְוִשׁ בֶֹסר  יֹאְכיּו  "ָאבֹות  ֵלאֹמר  ִיְשָׂרֵאל  ַאְדַמת  ַעל  ַהֶזּה 
ְקֶהיָנה"? ַחי ָאִני, ְנֻאם ה' ֱא־יִֹהיע, ִאע ִיְהֶיה ָיֶכע  ִניע ִתּ ַהָבּ
ה;  ָפׁשֹות ִיי ֵהָנּ י ַהְנּ ָרֵאי. ֵהן ָכּ ִיְשׂ י ַהֶזּה ְבּ ָשׁ י ַהָמּ  ֹוד ְמֹשׁ
ִהיא  ַהֹחֵטאת  ַהֶנֶּפׁש  ה.  ֵהָנּ ִיי   — ַהֵבּן  ּוְכֶנֶפׁש  ָהָאב  ְכֶּנֶפׁש 

ָתמּות )יחזקאי יח, א–ד(.

הנביאיע אינע מדבריע  י סדרי הדין בבית המשפט ו י אחריות 
הע  איוהיע.  שי  והמשפט  הצדק  דרכי  מדבריע  י  הע  פיייית. 
היהודית:  בהיסטוריה  השפי  מנקודות  באחת  תקווה  י ע  נותניע 
ה ע,  הבבייע.  בידי  הראשון  המקדש  ובית  יהודה  ממיכת  חורבן 
היושב ובוכה  י נהרות בבי, כבר שכח אויי את התקווה. גויי בבי 
נידונו  י חטאי אבותיהע, שדרדרו את ה ע אי המצוקה הנואשת 
הזו, ונראה היה כי גיותע תימשך  וד דורות רביע,  ד אין קץ. "ָיְבׁשּו 
יחזקאי  באוזני  הגוייע  את  ה'  מצטט  ִתְקָוֵתנּו",  ְוָאְבָדה  ַ ְצמֹוֵתינּו 
בחזון ה צמות היבשות )יחזקאי יז, יא(. יחזקאי וירמיהו יחמו נגד 
הייאוש הזה.  תידו שי ה ע, אמרו, נתון בידיו. אע ישוב אי ה', ה' 

פרשת
כי תצא

י ייוי נשמת: פינחס בן י קב אשר אייז,  זריאי בן אריה יייב שרטר

https://www.rabbisacks.org/covenant-conversation/ki-teitse/%d7%a2%d7%9c-%d7%a9%d7%99%d7%9c%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%a2%d7%9c-%d7%a8%d7%99%d7%91%d7%a2%d7%99%d7%9d/
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דרכי  שתי  איא  יפנינו,  היסטורית  התפתחות  יא  כי  נראה 
מבחינה  ומוסרית.   — פיייית  האישית:  האחריות  הסתכיות  י 
משפטית, רק הפוש  אחראי ימ שהו. אך התורה מבקשת יומר ינו 
שאנחנו שומרי אֵחינו; יש ינו אחריות כהוריע, כשכניע, כבני־ יר, 
כאזרחיע, כבני־ברית. כוינו אחראיע יבריאותה הרוחנית והמוסרית 
שי החברה. "כי ישראי  ֵרביע זה בזה", אמרו חז"י. אחריות משפטית 
היא דבר אחד, והוא קי יהגדרה. אבי אחריות מוסרית היא דבר רחב 
הרבה יותר, ומתוך כך גע מטושטש יותר. כדברי הרמב"ע  י מצוות 
התוכחה: "ואין ראוי שיאמר, 'אַחר שאני יא אחטא, אע יחטא אחר 

זויתי מה יי  ע איוהיו?'. זה ֵהפך התורה".5 

אבינו  ויידיע. אברהע  הוריע  ייחסי  הדבר באשר  נכון  בייחוד 
ְמרּו  יתֹו ַאֲחָריו ְוָשׁ ָניו ְוֶאת ֵבּ ה ֶאת ָבּ ר ְיַצֶוּ נבחר, אומרת התורה, "ְיַמַ ן ֲאֶשׁ
ט" )בראשית יח, יט(. חובת ההוריע יחנך  ָפּ ֶרְך ה' ַיֲ ׂשֹות ְצָדָקה ּוִמְשׁ ֶדּ
את יידיהע היא מאבני היסוד שי היהדות. היא מופי ה בשתייע משיוש 
הפרשיות שי קריאת שמ , ובקט יע המצוטטיע בחטיבת ארב ת הבניע 
בהגדה שי פסח.  י פי הרמב"ע, אחד מארב ת ה וונות הגדוייע, איה 
שהחוטא בהע "אין הקדוש ברוך הוא מספיק בידו י שות תשובה, יפי 
ואינו ממחה  ר ה,  בנו בתרבות  "הרואה  הוא  וונו שי  גודי חטאו", 
בידו". זאת כי "הואיי ובנו ברשותו, אייו מיחה בו היה פורש" מהתרבות 

הר ה.  י כן, האב נחשב כאייו "החטיא אותו" באופן פ יי.6 

וזהו הקוי הקורא איינו משיוש  שרה המידות. אין ינו אחריות 
פיייית יא יחטאי הורינו ויא יחטאי יידינו. אבי במובן  מוק יותר, 
וגע  בנינו,  יש השפ ה  י  חיינו  ויאורחות  יותר, ימ שינו  אמורפי 

 י נכדינו ו י נינינו. 

ההשפ ה הזו תוארה יאחרונה באופן מטיטי במיוחד בספריהע 
שי שנייע מהמבקריע החברתייע המ מיקיע ביותר בארצות הברית: 

ישיבו אי ארצו. בני הדור הזה יא יישאו את אשמת אבותיהע. שיני 
הבניע יא תקהינה מבוסר החטא שאכיו האבות. 

ואע כן, חזרה קושייתנו ימקומה: איך מתיישביע דברי ירמיהו 
ויחזקאי  ע האמור בי"ג המידות, שה' פוקד  וון אבות  י בניע? 
חז"י הבחינו בכך, ותשובתע מרחיקת יכת:  י פי התנא רבי יוסי 
ארב ה  באו  ישראי,  רבנו  י  משה  גזר  גזירות  "ארב   חנינא,  בר 
ֵקד ֲ ו ֹן ָאבֹות ַ י  נביאיע וביטיוע" — וזו אחת מהן: "משה אמר 'ֹפּ
ֶפׁש ַהחֵֹטאת ִהיא ָתמּות'".1 הנביאיע  ִניע', בא יחזקאי וביטיה: 'ַהֶנּ ָבּ

ביטיו אחת מי"ג המידות! 

חז"י נשאו את דגי האחריות האישית. הע דחו את האפשרות 
שצאצאיו שי חוטא יי נשו בגייו, אפייו בידי שמייע. יכן פירשו 
מחדש כי פסוק המ ורר רושע הפוך.  מדתע ה קרונית היא שהפסוק 
נוג  יבניע "שאוחזין מ שה אבותיהע  ִניע"  ָבּ ַ י  ָאבֹות  ֲ ו ֹן  ֵקד  "ֹפּ
בידיהע", כיומר חוטאיע גע הע.2 במקומות שהמקרא מספר בהע 
 י מקריע שיידיע הו נשו בהע יחד  ע הוריהע, חז"י מפרשיע כי 
היה בידי היידיע ימחות כיפי אבותיהע, או אף יהצייע מן החטא, 
אך הע יא מחו. וכדברי הרמב"ע, "כי שאפשר בידו ימחות ואינו 

ממחה, הוא נתפס ב וון איו כויע שאפשר יו ימחות בהן".3

הִאע, אע כן, ר יון האחריות האישית איחר יהגי  ייהדות — 
כט נתע שי כמה חוקריע? נראה מאוד שיא. כבר במחיוקת קורח, 
כשה' איֵיע יַכיות את  דת בני ישראי כויה, אמרו יו משה ואהרן: 
ְקצֹף?" )במדבר טז, כ(. כאשר  ִתּ ָהֵ ָדה  י  ָכּ ְוַ י  ֶיֱחָטא  ֶאָחד  "ָהִאיׁש 
החיה מגפה ב ע ב קבות חטא הִמפקד שי דוד, התפיי דוד יה': 
ִהי ָנא ָיְדָך  אן ֶמה ָ ׂשּו? ְתּ ה ַהֹצּ ה ָאנִֹכי ָחָטאִתי ְוָאנִֹכי ֶהֱ ֵויִתי, ְוֵאֶיּ "ִהֵנּ
ּוְבֵבית ָאִבי" )שמואי ב' כד, יז(.  יקרון האחריות האישית הוא  י  ִבּ

 יקרון יסודי ביהדות, כמו גע ביתר תרבויות המזרח הקדוע.4
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 צמך אחריות זו — יה ניק חייע שיוכיו יהיות קייה או 
ברכה — איא אע יהיו יוויד יפחות הסיכוייע הרגיייע 

יקיוע רצוי, הרי זה פש  נגד אותו יצור.9 

אחריות  ינו  אין  אויי  ייידינו,  טוביע  הוריע  איננו משמשיע  אע 
ישימו  כויה —  ושי החברה  בני הדור הבא — שינו  פיייית, אך 

קד  ייהע.  את המחיר.  ווֵננו ִייּפָ

שאיות ישויחן השבת

מהן החובות היסודיות שי הורה כיפי יידיו?	 
באיזו מידה, יד תכע, צריכיע יידיע יקחת אחריות  י 	 

השגיאות שיהע?
באיזו מידה, יד תכע, צריכיע כי היהודיע יקחת אחריות 	 

זה כיפי זה?

5

מאוניברסיטת  פאטנע  ורוברט  אנטרפרייז  ממכון  מאריי  צ'ריס 
הארוורד. ימרות השוני ה צוע בין גישותיהע הפוייטיות, מאריי 
'היידיע  בספרו  ופאטנע   )Coming Apart( 'מתפרקיע'  בספרו 
שינו' )Our Kids( משמי יע נבואת ז ע כמ ט זהה בדבר האסון 
החברתי שבדרך. יד ת פאטנע, "החיוע האמריקני נתון במשבר".7 
יד ת מאריי, התפציות החברה האמריקנית ישני מ מדות שיכוית 
 הניידות ביניהע פוחתת והויכת "תשיע קץ ימה ש שה את אמריקה 

יאמריקה".8

תמצית ט נתע היא שבנקודה מסוימת, בשיהי שנות החמישיע 
או בתחיית שנות השישיע, שורה ארוכה שי מוסדות חברתייע ושי 
קודיע מוסרייע החיה יהתפורר. חי פיחות ב רכע שי הנישואיע. 
איתן  קשר  ביי  גדיו  יידיע  ויותר  יותר  יהתפרק.  החיו  משפחות 
יידיע  בקרב  שי  וני  חדשות  צורות  הביויוגייע.  הוריהע   ע 
יסמיע  התמכרות  כגון  חברתייע  תחיואיע  ונפוצו  יהופי ,  החיו 
ויאיכוהוי, הריונות שי נ רות,  בריינות נו ר ואבטיה בשכונות 
מן  הזמן  נחיצו  ע  הגבוהיע  המ מדות  נמוכה.  הכנסה  ב יי  שי 
 — יהישגיות  הצ יר  הדור  בהכשרת  במרץ  ושע  וסקיע  הסכנה, 
בש ה שבצד האחר שי הקשת החברתית גדייע היידיע ביי תקווה 
מקצו ית.  ויהציחה  בחברה  יהתקדמות  טוב,  יחינוך  ממש  שי 

החיוע האמריקני שי הזדמנות יכויע מתביה והויך.

ההתפתחות הזו טרגית, מפני שירג  שכחו הבריות את האמת 
רק  יא  משפי   שאנחנו  ושיע  שמה   — התנ"ך  אותנו  שמימד 
גדוי  אפייו  ורבי י.  דור שיישי  יידינו,  ד  ישפי   י  הוא   יינו. 

הייברטריאניע ב ת החדשה, הפייוסוף ג'ון סטיוארט מיי, כתב: 

מהפ ויות  אחת  היא  בן־אנוש  שי  קיומו  גרימת   צע 
האחראיות ביותר במ גי חייהע שי בני האדע. יקבי  י 

מכות כד  "א.   1
ברכות ז  "א; סנהדרין כז  "ב.   2
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