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לקחת אחריות
אם מנהיגות היא הפתרון, מהי הבעיה? תשובתה שת התורה עת 

כך חדה וברורה: הבעיה היא כישתונה שת האחריות.

הפרקים הראשונים בספר בראשית מתמקדים בשני סיפורים. 
הראשון הוא אדם וחוה, והשני — קין והבת. שני הסיפורים התתו 

עניינם סוג מסוים שת כישתון.

שכותנו  כפי  חטאו,  הם  וחוה.  אדם  שת  סיפורם  תחיתה, 
שאין  מיד  מגתים  אך  ונכתמים,  בושים  מסתתרים  הם  יודעים. 

מסתור מפני ה':

אֶמר,  ה?" ַוֹיּ ָכּ אֶמר תֹו, "ַאֶיּ ְקָרא ה' ֱא־תִֹהים ֶאת ָהָאָדם ַוֹיּ ַוִיּ
ָוֵאָחֵבא".  ָאנִֹכי,  ֵעירֹם  י  ִכּ ָוִאיָרא  ן  ָגּ ַבּ י  ַמְעִתּ ָשׁ "ֶאת קְֹתָך 
ר  ֲאֶשׁ ָהֵעץ  ֲהִמן  ה?  ָאָתּ ֵעירֹם  י  ִכּ ְתָך  יד  ִהִגּ "ִמי  אֶמר,  ַוֹיּ
ה  אֶמר ָהָאָדם, "ָהִאָשּׁ ּנּו ָאָכְתָת?" ַוֹיּ י ֲאָכת ִמֶמּ יִתיָך ְתִבְתִתּ ִצִוּ
אֶמר  י ִמן ָהֵעץ, ָואֵֹכת".  ַוֹיּ ִדי — ִהוא ָנְתָנה ִתּ ה ִעָמּ ר ָנַתָתּ ֲאֶשׁ
ה,  ָהִאָשּׁ אֶמר  ַוֹתּ ית?"  ָעִשׂ ֹזּאת  "ַמה  ה,  ָתִאָשּׁ ֱא־תִֹהים  ה' 

יַאִני ָואֵֹכת" )בראשית ג, ט-יב(. ָחׁש ִהִשּׁ "ַהָנּ

אדם  אשמתם.  אינה  שזו  טוענים  כאחד  והאישה  האדם 
התוצאה  הנחש.  את  מאשימה  האישה  האישה.  את  מאשים 

וחוה  אדם  כי  תמה?  עדן.  מגן  ומגורשים  נענשים  היא ששניהם 
מתכחשים תאחריותם האישית. הם אומרים, בעצם, "זה תא אני".

הסיפור השני טרגי. המקרה הראשון שת ריב אחים המתועד 
בתורה מובית תרצח הראשון המופיע בה:

ַהְרֵגהּו.  ַוַיּ ָקם ַקִין ֶאת ֶהֶבת ָאִחיו  ַוָיּ ֶדה  ׂ ָשּ ַבּ ְהיֹוָתם  ִבּ ַוְיִהי 
י.  אֶמר, "תֹא ָיַדְעִתּ אֶמר ה' ֶאת ַקִין, "ֵאי ֶהֶבת ָאִחיָך?" ַוֹיּ ַוֹיּ
ֵמי ָאִחיָך  יָת? קֹות ְדּ אֶמר, "ֶמה ָעִשׂ ֵמר ָאִחי ָאנִֹכי?" ַוֹיּ ֲהֹשׁ

צֲֹעִקים ֵאַתי ִמן ָהֲאָדָמה" )בראשית ד, ח-י(.

קין איננו מתכחש תאחריותו האישית. הוא איננו אומר "זה תא 
אני", או "זו תא אשמתי". הוא מתכחש תאחריות המוסרית. הוא 
שואת, בעצם, מדוע טובת הזותת צריכה תנגוע תו. ובאמת, תמה 
שתא נעשה כת מה שברצוננו, אם בכוחנו תעשותו? בחיבורו שת 
אפתטון "המדינה" טוען גתאוקון שצדק פירושו כת דבר שטוב 
מאבק  הם  החיים  אם  תי.  מגיע  משמע  יכות,  אני  החזק.  תצד 
הישרדות דרוויניסטי, תמה תנו תהגבית את עצמנו תמען אחרים 
שאנו חזקים מהם? אם אין בטבע מוָסר, אני אחראי רק תעצמי. 

זה קותו שת קין, והוא נשמע ברמה מאז ועד היום.

שני הסיפורים התתו אינם סתם סיפורים. זהו תיעוד שהתורה 
מציבה בפתח סיפור תותדות האנושות: תיעוד שת כשת, תחיתה 
וזוהי,  אחריות.  בלקיחת  מוסרי,  כשת  מכן  ותאחר  אישי  כשת 

כאמור, הבעיה שהמנהיגות היא התשובה תה.

שמות,  ספר  בתחיתת  משה,  שת  ימיו  ראשית  בסיפור 
ישראת  בני  עמו,  את  יוצא  גדת,  משה  מרתק.  מיתים  צירוף  יש 
המשועבדים בפרך, ורואה בעוניים. הוא מבחין בנוגש מצרי מכה 

פרשת
בראשית

תעיתוי נשמת: פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאת בן אריה תייב שרטר
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האם  עבדים;  היו  ישראת  ובני  מהעבדים?  אחד  תמען  תהסתכן 
אפשר תצפות מהם תבוא תעזרת אחד מאחיהם ביודעם שהדבר 

עתות תעתות תהם בחייהם?

בָמקום ש"אין איש" — ָהָיה משה. הוא קם ועשה. וזה מה 
שהופך אותו תמנהיג. מנהיג הוא מי שתוקח אחריות. המנהיגות 
מחכים  כשאיננו  תפעיתים,  מסביתים  נעשים  כשאנחנו  נותדת 
שמישהו אחר יקום ויפעת, מפני שאותי אין מי שיפעת, תפחות 
תא כאן, תא עכשיו. כשדברים רעים קורים, יש המעתימים עין. 
תא  מדוע  אחרים  המאשימים  יש  יפעתו.  המחכים שאחרים  יש 
שאומרים,  אנשים  גם  ישנם  אבת  מתתוננים.  יש שפשוט  פעתו. 
"אם משהו אינו כשורה, אנסה תתקן אותו". אתה הם המנהיגים. 
אתה הם האנשים המחותתים תמורה בימי חייהם. אתה הם האנשים 

העושים את עותמנו תעותם טוב יותר.

רבות מהדתות הגדותות ומהתרבויות הגדותות מבוססות 
עת השָתָמה. תדידן, אם יש אתימות, סבת, עוני וכאב בעותם — 
הטבע  שת  טבעו  זה  או  האת,  רצון  זה  או  עותם,  שת  דרכו  זו 
בעצמו. הן מושכות בכתפיים וחובקות ידיים: הכות יהיה בסדר 

בעותם הבא.

הגדותה  דת המחאה  ועודנה  הייתה  זאת,  תעומת  היהדות, 
שת העותם. גיבורי האמונה היהודית תא השתימו; הם מחו. הם 
ֵפט  היו מוכנים תהתעמת עם אתוהים בעצמו. אברהם קרא, "ֲהֹשׁ
תמה,  משה  כה(.  יח,  )בראשית  ט?"  ָפּ ִמְשׁ ה  ַיֲעֶשׂ תֹא  ָהָאֶרץ  ת  ָכּ
"ַמּדּוַע  ַהֶזּה?" )שמות ה, כב(. ירמיהו שאת,  ָתָעם  ֲהֵרעָֹתה  "ָתָמה 
ִעים ָצֵתָחה?" )ירמיה יב, א(. כך רוצה ה' שנגיב. היהדות  ֶרְך ְרָשׁ ֶדּ
היא קריאתו של אלוהים לאחריות אנושית. ההישג הנכבד ביותר 

ביהדות הוא תהיות שותפו שת הקב"ה בבריאה. 

ִאיׁש"  ֵאין  י  ִכּ ְרא  ַוַיּ ָוכֹה  ה  ֹכּ ֶפן  "ַוִיּ אחד מהם. הכתוב אומר כאן: 
)שמות ב, יב(.

קשה תהבין ביטוי זה כפשוטו. הרי אתר בנייה איננו חתת 
סגור. אין ספק שאנשים רבים נכחו במקום. הכתוב עצמו מספר 
תנו, שני פסוקים תאחר מכן, שהיו מבני ישראת שידעו היטב מה 
קרה. תכן נראה ששיעורו שת הפסוק הוא כזה: ויפן כה וכה, וירא 

כי אין איש המוכן להתערב בנעשה.

תתופעה שהתפרסמה  קדומה  דוגמה  תפנינו  הוא,  כך  אם 
ֶג'נֹוֶבֶזה"1 —  בזמננו בשם "אפקט הצופה מהצד", או "תסמונת 
כשמה שת קיטי ג'נובזה, אישה שנרצחה בניו־יורק תעיני אנשים 
רבים עדים היודעים כותם שהיא מותקפת אך אינם נוקפים אצבע 

תהציתה. 

ניסויים רבים כדי תנסות תהבין  אנשי מדעי החברה ערכו 
אחרים  שת  נוכחותם  דווקא  מדוע  כאתה.  במצבים  מתרחש  מה 
מפחיתה מן הסיכויים שאדם ייחתץ תעזרתו שת אדם אחר הזקוק 
תה. יש מהם שהסבירו שנוכחותם שת עוברי אורח נוספים בזירת 
פשע או אסון משפיעה עת הפרשנות שאדם נותן תמתרחש. הם 
מבינים שאם מכת הנוכחים, הצופים־מהצד, איש אינו קם ופועת, 
כנראה מה שמתרחש איננו באמת מקרה חירום המצריך התערבות.

דילול  הוא  המפתח  שגורם  סבורים  אחרים  חוקרים 
נוכחים בזירה,  האחריות. האדם מניח שמכיוון שאנשים רבים 
יכות  עצמו  הוא  כך,  ואם  ויפעת.  שיקום  מהם  מי  יהיה  ודאי 
תהחשות. נראה שזה הפירוש הנכון תמה שהתרחש במקרה שת 
משה. אף אחד תא היה מוכן תקום ותהצית את המוכה. ומי בכתת 
עשוי היה תקום? המצרים היו המשעבדים; מדוע יחשוב מי מהם 
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שאתות תשותחן השבת:

איתו סיפורים בתורה מעוררים בכם השראה תפעות 	 
כמנהיגים ותחותת שינוי?

אישית 	  אחריות  הנוטתים  אנשים  רק  תדעתכם  האם 
צריכים תהיעשות תמנהיגים?

כשותפים תקב"ה בבריאת עותם טוב יותר, עת מה חשוב 	 
תכם תמחות?

5

כפי  ה?"  ּכָ "ַאּיֶ תאדם  קרא  אתוהים  חטאו,  וחוה  כשאדם 
שאמר ר' שניאור זתמן מתאדי, האדמו"ר הראשון מחב"ד, קריאה 
בכת  מהדהדת  היא  הראשונים.2  האדם  תבני  רק  הופנתה  תא  זו 
אחריות.  באה  החירות  עם  אבת  חירות,  תנו  נתן  אתוהים  דור. 
עושה  אינו  הוא  אבת  תעשות,  עתינו  מה  אותנו  מתמד  אתוהים 
זאת במקומנו. תבד מכמה מקרים נדירים, אתוהים אינו מתערב 
בהיסטוריה. הוא פועת באמצעותנו, תא כלפינו. קותו הוא הקות 
האומר תנו, כפי שאמר תקין, שבכוחנו תעמוד בפני הרוע שבתוכנו 

ובפני הרוע שסביבנו.

אחר,  אדם  אֵחר.  בהם  שיש  חיים  הם  אחריות  שת  חיים 
אנשים אחרים, וגם האחר הגדות שתנו, אתוהים עצמו. הוא קורא 
האפשר  ככת  ותקרב   — תנו  שנתן  בֵחירות  שימוש  תעשות  תנו 
את המצוי את הרצוי, את העותם הזה את העותם הראוי. השאתה 
הגדותה היא בקותו שת מי נשמע: בקות החשק, כפי שעשו אדם 
הקורא  אתוהים,  בקות  או  קין?  כפי שעשה  הכעס,  בקות  וחוה? 
תנו תעשות את העותם הזה תעותם צודק ויפה יותר? החיים שאנו 

בוחרים תחיות הם התשובה שאנו נותנים תשאתה הזו.

1  תהרחבה ראו הערך "קיטי ג'נובזה" בוויקיפדיה. 
 Nissan Mindel, Rabbi Schneur Zalman of Liadi, A Biography, New 2  מופיע אצת

 .York: Kehot Publication Society, 1969


