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דרמה בארבע מערכות
פרשות בר שית ונח בספרות  ת קורות ה נושות  ת קרי תו של 
בין  לוהים  הקב"ה ל ברהם;  ת ר שיתם של היחסים הביוחתים 
לבין  תם נבחר  חת וצ צ יו. ל ורך שתי פרשיות  לו, המוללות 
 ת  חת־ שר הפרקים הר שונים של ספר בר שית, התורה בבליטה 
 רב ה סיפורים:  תם וחוה, קין והבל, נוח ותור הבבול, ובגתל בבל. 
במל  חת בן הסיפורים הללו  לוהים ב  בבג   ם ה נושות. מל 
 חת בהם בבט  שלב חתש בהבשלתו של הבין ה נושי.  ם נתחקה 
 חר הבהלך הבתגלם בצירופם נגלה שסיפורים  לה  ינם רק תיווח 
מרונולוגי,  ל  יש בהם קו סיפורי של התפתחות רוחנית ובוסרית. 

זוהי תרבה פילוסופית ב רב  ב רמות. 

הב רמה הר שונה בתרחשת בגן  תן:  תם, חוה והפרי ה סור. 
ה שבה.  בושג  לר שונה  ת  וגילו   — הפרי  בן  וחוה  מלו   תם 

 לוהים שו ל  ותם בה  שו.

יִתיָך  ר ִצִוּ ה? ֲהִבן ָהֵ ץ ֲ ֶשׁ י ֵ ירֹם ָ ָתּ ית ְלָך ִמּ ַוֹיּ ֶבר, "ִבי ִהִגּ
ּנּו ָ ָמְלָת?" י ֲ ָמל ִבֶבּ ְלִבְלִתּ

י  ִתי — ִהו  ָנְתָנה ִלּ ה ִ ָבּ ר ָנַתָתּ ה ֲ ֶשׁ ַוֹיּ ֶבר ָהָ ָתם: "ָהִ ָשּׁ
ִבן ָהֵ ץ ָו ֵֹמל". 

ית?" ה, "ַבה ֹזּ ת ָ ִשׂ ַוֹיּ ֶבר ה' ֱ ־לִֹהים ָלִ ָשּׁ
יַ ִני, ָו ֵֹמל" )בר שית ג, י -יג(. ָחׁש ִהִשּׁ ה, "ַהָנּ ַוֹתּ ֶבר ָהִ ָשּׁ

ב בתם לנומח המישלון הגתול, ה יש ב שים  ת ה ישה וה ישה 
ל   זה  האישית.  ל חריות  בתמחשים  שניהם  הנחש.  ב שיבה  ת 
 ני, הם  וברים. זו ל   שבתי. מ ן נולתה בה ש נחנו במנים היום 

תרבות הקורבן. 

והבל. שניהם  קין  סיפורם של  הי   הב רמה השנייה בתרבה 
בבי ים בנחה. בנחתו של הבל בתקבלת, בנחתו של קין נתחית — 
ובסיבות למך תנו בשיחתנו בשבו  ש בר. בחבת ז בו רוצח קין  ת 
הבל. ומ ן בגי ים שוב חילופי תברים בין יצור  נושי לבין  לוהים:

ַוֹיּ ֶבר ה' ֶ ל ַקִין, "ֵ י ֶהֶבל ָ ִחיָך?" 
ֵבר ָ ִחי ָ נִֹמי?" י. ֲהֹשׁ ַוֹיּ ֶבר, "לֹ  ָיַתְ ִתּ

ֵבי ָ ִחיָך צֲֹ ִקים ֵ ַלי ִבן ָהֲ ָתָבה"  יָת? קֹול ְתּ ַוֹיּ ֶבר, "ֶבה ָ ִשׂ
)ת, ט-י(.

גם הפ ם הנוש  הו   חריות,  בל  חריות בסוג  חר. קין  יננו 
קין  ל   ני".  "זה  הו   יננו  ובר  האישית.  ל חריותו  בתמחש 
שו ל  הו   ָ ֹנִמי?"  ָ ִחי  ֵבר  "ֲהֹשׁ המוסרית.  ל חריותו  בתמחש 
הרגתי  ותו.  מן,  של  חי.  לביטחונו  ל   חר י  בהיתבבות.  ני 
לבה ל ? הרי מך התחשק לי. קין  ות ל  לבת  ת ההבתל בין " ני 

ימול" לבין " ני רש י". 

בב רמה השלישית  נו בגי ים לנוח. ב לֹותו  ל בבת הסיפור 
ו ל בבת ההיסטוריה ב ורר נוח תקוות גתולות: "ֶזה ְיַנֲחֵבנּו",  ובר 
נו ת לג ול  ת ה תם  נוח  לו  ת שבו.   ביו לבך משהו  ב ניק 
ובמל  מט(.  )ה,  ה'"  ֵ ְרָרּה  ר  "ֲ ֶשׁ ל תבה  נחבה  להבי   במישלונו, 
ִבים" )ו, ט(, הו   יננו גיבור. נוח  יק ָתּ ז ת,  ף  ל פי שנוח הו  "ַצִתּ
 ינו בציל  ת ה נושות. הו  בציל רק  ת  צבו,  ת בשפחתו ו ת 
ב לי החיים שהו  לוקח  יתו לתיבה. בספר הזוהר בושווה נוח, של  

נחפרשת

ל ילוי נשבת: פינחס בן י קב  שר  ייז,  זרי ל בן  ריה לייב שרטר
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סביבה שבה שולטים  נחנו, ל  הו . סביבה שבה ה צבי יבו  בבקום 
ה חר. בגתל בבל הו   ם מן מישלונה של ה חריות האונטולוגית: 
הר יון ש נו חייבים תין וחשבון לבשהו  ו בישהו בלבתנו, לקרי תה 

של ישות שב בר לנו. 

ב רמות,  ל  ב רב   התוקה,  תרבה  הן  בר שית-נח  פרשות 
 חריות ו ל התפתחות בוסרית. תרבה הבציגה  ת שלבי הבשלתה 
של ה נושות, הבקבילים לשלבי ההתפתחות של הילת. התבר הר שון 
ש נו לובתים בילתותנו הו  שב שינו נבצ ים בשליטתנו ) חריות 
 ישית(. בשלב הב   נחנו תופסים של  מל תבר ש פשר ל שות 
הו  גם תבר שבותר ל שות ) חריות בוסרית(. השלב השלישי הו  
ההבנה מי יש לנו חובות ל  רק מלפי  צבנו,  ל  גם מלפי מל בי 
שלב שינו ימולה להיות השפ ה  ליו ) חריות קולקטיבית(. ולבסוף 
 נחנו בתוות ים למך שהבוסר  יננו רק בוסמבה  נושית,  ל  הו  
ב וגן ב צם הבבנה של הקיום. יש  תון ל ולם, יש  ם מן סבמות 
ה ובתת ב לינו, ו נו בבל ים  ת  חריותנו מלפיה  ל יתי התנהגות 

בוסרית ) חריות  ונטולוגית(.

להמירה  שלבתנו  מפי  ההתפתחותית,  הפסימולוגיה  גם  זוהי 
קולברג  לורנס  פי ז'ה,  ריק  ריקסון,  ז' ן  של  בחקריהם  בזמות 
התורה  של  לתייקנותה  ברשים  ביטוי  לפנינו  ב סלו.  ו ברהם 
ול בקנותה. זהו הטקסט הקתום ביותר, ו ת היום גם הגתול ביותר, 
ה תם  של  הבוסרית  צביחתו  ו ל  ופן  ה נושי  הבצב   ל  ותות 
בהיצרים  ל הבצפון, בהיותו " פר ה רץ" לתפקותו מפוֵ ל בוסרי 

 חרִ י שהתורה במתירה מ"צלם  לוהים". 

בטובתו,  ם בשה: בשה התפלל לב ן בני תורו החוט ים, נוח ל . 
ב חרית הב רמה, היבנ ותו של נוח בנטילת  חריות מלפי הזולת 
בתנקבת בו: הו  בתבוסס ב והלו שימור ו ירום. בלשון הבתרש, 
נוח "נתחלל ונ שה חולין":1 חילל  ת  צבו וֻחלל.  י  פשר להיות 
שורת יחית ו תיין לשרות. " ני  ת נפשי הצלתי"  יננו ר יון יהותי. 
חובתנו ל שות מל של ל יתנו מתי להציל  חרים ול  רק  ת  צבנו. 

נוח נמשל בבבחן ה חריות הקולקטיבית.

הב רמה הרבי ית הי  סיפורו החיתתי של בגתל בבל. חט ם 
בסיפור.  בפתח  בילות  שתי  לו  רובזות  ברור,  בל  בוניו  ינו  של 
ל ָהָ ֶרץ" בבסגר  ת הסיפור: הו   בור בתחילתו ובסופו,  הביטוי "ּמָ
וגם שוזר  ותו ל ורמו )י , פסוקים  , ת, ח, ט(. בתווך בולט שיבוש 
ו מן, סיפור  ַבִים.  ׁשָ ם,  ׁשֵ ם,  ׁשָ נברץ בשורת בילים שצלילן תובה: 
בגתל בבל הו  סיפור  ל היחסים בין השביים וה רץ —  ותן שתיים 
ֵ ת  ֱ ־לִֹהים  ָר   ָבּ ית  ֵר ִשׁ "ְבּ התורה,  הפותח  ת  בפסוק  ה בורות 
ַבִים ַלה', ְוָהָ ֶרץ ָנַתן ִלְבֵני  ַבִים ָשׁ ַבִים ְוֵ ת ָהָ ֶרץ". ומיתו , "ַהָשּׁ ַהָשּׁ
ָ ָתם" )תהלים קטו, קטז(, ו ין ל רבב בין התחובים. הניסיון לבנות 
ַבִים" הו  ניסיונם של בני  תם להיות מ לוהים.  בגתל "ְורֹ ׁשֹו ַבָשּׁ

למ ורה, סיפור זה  ינו קשור לש לת ה חריות, ובוקתו שונה 
בזה של שלושת הסיפורים הקותבים.  בל  ין זה בקרה שהבילה 
" חריות" נגזרת בן הבילה " ֵחר".  חריות הי  המרה בקיובם של 
 חרים שיש להם זמות ט נה בתבר התנהגותנו, וש נו בחויבים לתת 
ה נגלית  הבקבילה  גם  מך  בפניהם  ו  ל  ותותיהם.  וחשבון  תין 
תבית  הי   ה חריות  ַבֲ ֶנה.   ,responseב־ שנגזרה   ,responsibility
הי נּות לבשהו  חר  ו לבישהו  חר. ביהתות, פירושה הו  קותם 
מול הי נות לבצוות  לוהים. בניסיונם להגי  לשביים, בוני הבגתל 
ב צם  ברו:  נחנו נירש  ת בקובו של  לוהים. ל  ני נה לחוקיו 
1  בר שית רבה לו, ג. ול  נמבת  ת גבולותיו ול  נקבל  ת ֲ ֵחרּותֹו הבוחלטת. נבר  לנו 


