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 אחריות אישית 
ואחריות קולקטיבית

התג ג ה  ידי פעם הזדמנות  שאו  את ההיסווריון הקתו י פו  
ג'ונסון איזה דבר ביהדות הרשים אותו ביותר בתקופת עבודתו 
בערך:  השיב,  וכך  היהודים'.  'תו דות  המונומנו י  מחקרו  ע  
"היו  אורך ההיסווריה חברות שהתמקדו ביחיד,  מש  המערב 
החי וני בזמננו. היו חברות אחרות שהעדיפו את הקו קויב — כגון 
המדינות הקומוניסויות. היהדות היא הדוגמה המוצ חת ביותר 
ו כ    נותנת  יחיד  היא  השניים.  בין  עדין  מכיר  איזון  שאני 
וש   חזקים  יחידים  ש   דת  הצ יחה  היות  היא  שווה.  משק  

קהי ות חזקות. זה הישג נדיר וגדו ".

ספק אם ג'ונסון ידע שאבחנה מדויקת זו ש ו התנסחה עוד 
בפי ה   הזקן: "אם אין אני  י, מי  י? וכשאני  עצמי, מה אני?"; 
כ ומר, אחריות אישית, ש  אדם כ פי עצמו, ואחריות קו קויבית, 
ערבות הדדית — שתיהן חיוניות. תובנה זו תסייע  נו  פענח את 

המסר ש  פרשת נוח, מסר שב עדיה או י היינו מחמיצים.

המבו   גדו ים,  אירועים  בשני  ונגמרת  מתחי ה  הפרשה 
ומגד  בב .  כאורה, אין קשר בין השניים. חואיו ש  דור המבו  
ְרא  ֵ א ָהָאֶרץ ָחָמס. ַוַיּ ָמּ ֵחת ָהָאֶרץ ִ ְפֵני ָהֱא־ ִֹהים ַוִתּ ָשּׁ מפורשים. "ַוִתּ

ְרּכֹו ַע   ר ֶאת ַדּ ָשׂ ִחית ָכּ  ָבּ י ִהְשׁ ָחָתה ִכּ ה ִנְשׁ ֱא־ ִֹהים ֶאת ָהָאֶרץ ְוִהֵנּ
מי ים ש  כש   הן  וחמס  יא-יב(. השחתה  ו,  )בראשית  ָהָאֶרץ" 
מוסרי שיותי, פרוורסיה וא ימות וגז . בב ,  עומת זאת, נראית 
ָפה ֶאָחת ּוְדָבִרים ֲאָחִדים" )יא,  כמעו אידי ית: "ַוְיִהי ָכ  ָהָאֶרץ ָשׂ
א(. פניהם ש  האנשים בבב  היו  בנייה,  א  הרס. אין זה ברור 
כ   מה היה חואם. או ם ברור שמנקודת ראותה ש  התורה גם 
בב  מג מת תפנית ש י ית חמורה,  א רק מפני שה' העניש את 
תושביה בבו  ו את  שונם ובהפיצו אותם בכ  הארץ, א א מפני 
שמיד  אחר סיפור מגד  בב  ממהרת התורה  ספר ע  בחירתו 
ש  ה' באברהם. א והים כמו נואש מן האנושות בשנית. העונש 
ע  מגד  בב   א היה מבו  או משהו מסוגו, כי א והים נשבע 
האדם  חואי  בג    העו ם  את  עוד  ישחית  ש א  המבו    אחר 
שיצרו רע מנעוריו — אך הוא מצא דרך אחרת  התחי  מחדש: 
בחירה באדם אחד, מתוך שאיפה שי מד את יתר בני האדם את 

דרכי החסד והרחמים, הצדק והמשפו. 

בב  מעוגנים במחקר הארכיאו וגי  ומגד   סיפורי המבו  
ובמקורות היסווריים חיצוניים, גם אם  א בדיוק ע  פי תיאורם 
קדום,  מבו   ע   רבים  מיתוסים  התה כו  במסופוומיה  בתורה. 
הרי־אסון,  שיופונות  ש   עמומים  זיכרונות  ע   מעיד  והדבר 
בערים  בחפירות  והחידק .1  הפרת  ש   המישורי  באגן  בייחוד 
אברהם,  ש   הו דתו  מקום  ואּור,  ארּכ  ּכיש,  שורוּפק,  האכדיות 
גם  יש  ארכיאו וגי  בסיס  שיופונות.  ש   חמר  משקעי  נמצאו 
 סיפור מגד  בב . הרודוווס מספר ע  המתחם המקודש בעיר 
כתשעים  שגובהו  מדורג,  מגד   זיקוראת,  עמד  בב , שבמרכזו 
מורים ו ו שבע קומות. שרידיהם ש  יותר מש ושים זיקוראתים 
ובספרות התקופה  נתג ו באזור, בעיקר במסופוומיה התחתית, 

נמצאו אזכורים רבים  מגד ים ש"ראשם שבשמיים".

נחפרשת

 עי וי נשמת: פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריא  בן אריה  ייב שרור
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הש ות שפה אחת ע  הארץ הייתה שיות הפעו ה ש  האימפריה 
הניאו־אשורית בארצות שכבשה. כתובת מן התקופה מספרת כי 
אשורבניפ  השני "שם שפה אחת בפי כ  העמים". כתובת־ג י  
ש  סרגון השני אומרת "גויי ארבע כנפות תב , כבדי פה ועי גי 
שרביוי,  ובכוח  אדוני  אשור  בפקודת  ש קחתי  ש    שפה... 
את כו ם אי צתי  דבר בקו  אחד". הניאו־אשורים ביואו את 
שהכריחו  בכך  ניצחו  שהם  והאוכ וסיות  העמים  ע   ע יונותם 
סיפור  זו,  קריאה  פי  ע   האשורית.  ורק בשפה  אך  אותם  דבר 

מגד  בב  הוא ביקורת ע  האימפריא יזם.

 שון התורה רומזת  כך ביוצרה מקבי ות בין בוני מגד  
בבב   ישרא .  בני  את  מצרים ששעבד  מ ך  פרעה  בב   בין 
ם  נּו ֵשׁ ה ָ ּ ַמִים ְוַנֲעֶשׂ נּו ִעיר ּוִמְגָדּ  ְורֹאׁשֹו ַבָשּׁ אמרו, "ָהָבה ִנְבֶנה ָ ּ
ֵני ָכ  ָהָאֶרץ" )יא, ד(. במצרים אמר פרעה, "ָהָבה  ְפּ ן ָנפּוץ ַע   ֶפּ
הּוא  ם  ַגּ ְונֹוַסף  ִמְ ָחָמה  ִתְקֶראָנה  י  ִכּ ְוָהָיה  ה  ִיְרֶבּ ן  ֶפּ ָמה  ֹו  ִנְתַחְכּ
נּו ְוָעָ ה ִמן ָהָאֶרץ" )שמות א, י(. החזרה ע   ְנֵאינּו ְוִנְ ַחם ָבּ ַע  ֹשׂ
נוסחת "הבה... פן..." מודגשת מכדי שתהיה מקרית. בב  ומצרים 
את  מהן  וש  ו  אוכ וסיות ש מות  אימפריות ששעבדו  שתיהן 

חירותן ואת זהותן. 

כך:  הדברים  מה ך  את  ע ינו  הבין  דברינו,  נכונים  אם 
י מתוארת התפ גות האנושות  שבעים אומות ו שבעים  בפרק 
 2000 באוגוסו  אישית:  המקום  אנקדווה  זה  )או י   שונות 
הייתה  י הזכות  נאום בפני 2,000 מנהיגים מכ  דתות העו ם 
בוועידת ש ום בין־דתית שארגן האו"ם  רג  המי ניום החדש. 
התברר שהנציגים שנכחו שם השתייכו  שבעים מסורות בדיוק, 
ותת־ שבעים תרבויות־יסוד — כמובן, כ  אחת מהן ע  פ גיה 
ח וקותיה(. מש מדנו ע  התפצ ות זו בא פרק יא ומספר איך, 
 אחר מכן, מעצמה אימפריא יסוית אחת כבשה אומות קונות 

המי ה  הרי  היסווריה;  ספר  איננה  כידוע,  התורה,  אך 
ומגד   המבו   סיפורי  והכוונה.  הנחיה  עניינה  עצמה  "תורה" 
בב  נמצאים בה כי היא מבקשת  בוא בעזרתם אמת מוסרית־
שני  והחברה.  האדם  ובע  ע   עמוקה  חברתית־פו יוית־רוחנית 
פו   בדברי  שנרמזו  הכש ים  שני  את  מג מים  א ה  סיפורים 
מ מד  המבו   סיפור  ה  .  ש   במימרתו  ועוד  פניו  ג'ונסון, 
בה  ואין  ביחידים  עניינה  שכ   קורה  ציווי יזציה  מה  אותנו 
קורה כשהקו קויב  בב  מראה  נו מה  סיפור מגד   קו קויב. 

הוא חזות הכו . 

הפו יויקה  יסודות  את  שהתווה  ההוגה  הובס,  תומאס 
היויב  הסביר   ,)1651( ' ווייתן'  הק אסי  בספרו  המודרנית 
המוסדות  היות  "מבו ".  פני  המי ה  את  כ    ב י  ומר  זאת 
הפו יויים, אומר הובס, בני האדם היו ב"מצב הובעי". הם היו 
אפקויבי  ממש   קבוע,  ש יו  באין  חבורות.  יחידים,  הקות, 
וחוקים אכיפים, ומתוך התחרות הובעית ביניהם ע  המשאבים 
"כ   היו חייהם  מ חמה ב תי־פוסקת שבה  המצויים בצמצום, 
בני  הובס, מתקיימים  אומר  כזה,  בעו ם  אדם".  אויב  כ   אדם 
האדם ב"פחד מתמיד וסכנה מתמדת מפני מוות א ים; וחייו ש  
אדם הם חיי בדידות ד ים, מאוסים, חייתיים וקצרים".2 כזו היא 
בדיוק  כך  כוש ות.  מדינות  וכמה  בכמה  בימינו  גם  המציאות 
גם מתארת התורה את החיים  פני המבו . כשאין ש וון־חוק 

המגבי  את היחיד, הארץ נמ את חמס. 

בידינו  המצוי  ההיסוורי  הידע  מן  מכך.  ההפך  היא  בב  
ּוְדָבִרים  ֶאָחת  ָפה  ָשׂ ָהָאֶרץ  ָכ   "ַוְיִהי  חדש  פסוק  פירוש  עו ה 
התפצ ות  ש פני  קדמונית  אנושות  באיזו  מדובר  אין  ֲאָחִדים". 
ִנְפְרדּו  ה  "ֵמֵאֶ ּ התורה  אמרה  הקודם  בפרק  כבר  הרי  ה שונות. 
ה(.3  )י,  גֹוֵיֶהם"  ְבּ חָֹתם  ְפּ ְ ִמְשׁ נֹו  ִ ְ ֹשׁ ִאיׁש  ַאְרצָֹתם  ְבּ ַהּגֹוִים  י  ִאֵיּ
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וכפתה ע יהן את שפתה ואת תרבותה — מתוך הפרה בווה ש  
אומה  כ   ייחודיותם ש   יכבדו את  בני האדם  כי  רצון א והים 
וכ  יחיד. כאשר, בסוף הסיפור, א והים בו   את  שונותיהם ש  
בוני המגד , הוא אינו יוצר מצב עניינים חדש, ש  ריבוי שפות 

ותרבויות, א א מחזיר את הסדר הישן. 

כוחו  ע   ביקורת  הוא  בב   מגד   סיפור  פירושנו,  פי  ע  
ש  הקו קויב המוחץ את היחידיות — את יחידיותן ש  שבעים 
החוק  כאשר ש וון  י.  פרק  הקודם,  בפרק  המתוארות  תרבויות 
משמש  דיכוי הפרו ו רמיסת ייחודיותן ש  תרבויות ו שונות, 
רע הדבר בעיני ה'. הנס שבמונותיאיזם הוא שהאחדות שבשמיים 
יוצרת רבגוניות ע  פני האדמה. א והים מבקש מאתנו )במגב ות 

המתבקשות(  כבד את הרבגוניות הזו.

המבו  ומגד  בב  הם אפוא קובים מנוגדים ש  ציר אחד, 
ופרשת נוח המכי ה את שניהם היא מחקר מרתק ש  ובע האדם. 
יש תרבויות אינדיבידוא יסויות ויש תרבויות קו קויביסויות, 
וא ו אף א ו נכש ות — הראשונות כי הן יוצרות אנרכיה וא ימות, 
האחרונות כי הן מחו  ות דיכוי ועריצות. תובנתו ש  פו  ג'ונסון 
מתג ה אפוא כאמתית ועמוקה. אחרי שני הכיש ונות הגדו ים 
ש  המבו  והמגד , נקרא אברהם  הקים סדר חברתי מסוג חדש, 
שיכבד את הפרו וגם את הכ  , את האחריות האישית ואת הווב 
המשותף. זוהי מתנתם המיוחדת ש  היהודים והיהדות  עו ם.

רד"ץ הופמן, בפירושו  בראשית ו' )עמ' 140(, משער שהמבו  התחו    א בכ    1
כדור הארץ א א באזורים המיושבים.

תומס הובס, לויתן, מאנג ית: אהרן אמיר, ירוש ים: ש ם, תש"ע, פרק יג, עמ' 88.   2
יוחנן  ורבי  א יעזר  רבי  בין  מח וקת  מופיעה  יא(  א,  )מגי ה  הירוש מי  בת מוד   3

בשא ה אם התפצ ות האנושות  שבעים  שון הייתה  פני המבו  או אחריו.


