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 ", ונשמעת התשובה המזוויעהֵאי ֶהֶבל ָאִחיָךבפתיחת ספר בראשית נשאלת השאלה הטרגית: "

לשאלה  הנכונה?" התשובה ֲהשֵֹׁמר ָאִחי ָאנִֹׁכי" :אדישים ועדיםרוצחים המהדהדת בפיהם של 

ה שומר אחיו, המוכן להיות עבד של יהוד בפרשתנו, במעשיו ,לקראת סיומו של הספרתינתן 

 ".ָאנִֹׁכי ֶאֶעְרֶבּנּו ִמָיִדי ְתַבְקֶשּנּו, ט(: "בראשית מגבמקום בנימין )

של 'ראשית' הסיפורי באחד מלהרהר מבקש אני ספר בראשית, קריאת לפני שנסיים את 

 ועל, מדיניהארגון הפלא  על, הציביליזציהראשיתה של  לעמוד עלהמנסים  ,הפילוסופיה

, (Hobbes ,1588-1679תומאס הובס  )הפילוסוף האנגלי סיפורו של כוונתי ל. המלחמה זוועות

כשאדם לאדם  ,, לפני היות החוקבמצב הטבעחיים פרימיטיביים האדם -ת בניחבורמתאר ה

כדי   ."צדק-שום דבר אינו בגדר אי, כש"הכל בכל אכזרית, של תמלחמ. מתנהלת אז זאב

 להמסור שים עליהם הנהגה, ולהחבורה ל המוכרח ,ה מתמדת זאתמלחמ ייסוריעל להתגבר 

ו בסיסעל ש חוזה בלתי כתובהאמנה החברתית, היא לידתה של זאת . ל הכוחעאת המונופול 

  אלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו.הרי ש ,המלכות נבנית

תית, האמנה החברנוכל לומר ש בלשונו של המהר"לאם להשתמש מהו הלקח מסיפור זה? 

כי מעשה האדם במה " ,על הטבעהתבונה האנושית  לניצחוןהיא ביטוי יהיו סעיפיה, מה ש יהיו

רבים למדו הוגים אולם, , ב(. תפארת ישראל" )הוא יותר במעלה מן הטבע ,שהוא בעל שכל

את האור, המלחמה יוצרת את הסדר  הוא הבוראהתוהו ובוהו  . דווקאמסיפור זה לקח שונה

ִויַשֲחקּו  כוחות השוקָיקּומּו ָנא : רבים ליברלייםעמדתם של כלכלנים הייתה כזאת המדיני. 

מטה, העושר יחלחל ל. המחסור ייעלם ., ויד נעלמה תהפוך את התוהו ובוהו לסדר כלכליְלָפֵנינּו

התוהו ובוהו שבעולם הסקסואלי יעשה את כלילה את העיקרון. ההמתירנות . המעמדותכל ל

אלא שהמשברים האושר יחלחל לכל רובדי האוכלוסייה. . ותרבני האדם מאושרים י

אך מה אעשה  ,קורבנות מייצר אלא יוצר אורנו יאהתוהו ובוהו . עיקרון זההכלכליים סותרים 

  רבים מדי. רבים,ותיאורטיקנים  הוגים העיקרון הקסיםו

ין, דרוומלתוס,  סיפוריהם שלנוספים,  "ראשית"הייתי רוצה להמשיך ולספר סיפורי 

אותנו , כבר לימדו ממילא .אלא שה'ראשית' היא עכשיואף הגל. ופרויד, ניצ'שה, מרקס, 

הבנויה ושברירית אלא קליפה דקה  נואינהתבוני הסדר שוהגרי"ד סולובייצ'יק,  מרטין בובר

הוא יתפרץ ויהרוס את הציביליזציה.  ,געשי ההרשכסכנה , ותמיד אורבת התוהו ובוהוהעל 

אינטימיות של , בברחובות העיר הספר,ות בתי חצרבהתפרצויות אלה, על עינינו מעידות 

 . מדינות טרורבקל וחומר , גנביםהנדרסת על ידי הבתים 



ֹׁאֶמר ַקִין ֶאל ֶהֶבל . ")בראשית רבה כב, ז(בעקבות רצח הבל  "ראשית"שאלו שאלות  חז"ל ַוי

התשובה ? ". מה אמר קין להבלַוָיָקם ַקִין ֶאל ֶהֶבל ָאִחיו ַוַיַהְרֵגהּו - - ַוְיִהי ִבְהיֹוָתם ַבָשֶדה ,ָאִחיו

חז"ל מתעקשים: "על מה היו מדיינים"? נא בהבל, לא חשוב על מה. יפשוטה, קין קבעיני 

 תשובההראשון נותן חכם הת יסוד אשר לו.  יומנסים להשלים את החסר, כל אחד לפי תיאורי

, "ואחד נתן הקרקעות"]קין[ בואו ונחלוק את העולם, אחד  ]האחים["אמרו  :מרקסיסטית

. זה אמר האדמה שאתה עומד עליה שלי היא, וזה אמר מה שאתה ]הבל[ נטל את המטלטלין"

 ,חכמים אחרים מציעים טעמים פרוידיאניים. ַוַיַהְרֵגהּו... ַוָיָקם ַקִין לובש שלי הוא. מתוך כך,

וזה אומר אני ... זה אומר אני נוטלה .נולדה עם הבלתאומה יתירה : "רבי הונא למשלכך 

  . היפותזה שלישיתחכם נוסף  מוסיףי להפתעת. "ַוַיַהְרֵגהּו... ויקם קין... נוטלה

נבי -"אלשל מי שנקרא בערבית קבר  מצויבעיר סחנין בגליל, הקדמה קצרה.  הרשו ליאך 

 המסורתוייתכן שע דסכנין, מקובל לזהות אותו עם רבי יהו. )הנביא המהימן( צאדק"-אל

היו הכפר  זקנישדבר המתאים לסיפור איש האמת. רבי יהושע בן לוי, המקורית דברה על 

על כל  .רועד מפחד ומודההיה  הגנב. שהוא חף מפשעצדיק בשבע מחשוד בגניבה להידורשים 

על ": וירבי ל רבו, בשם לרצח הראשון, אחרהסבר באותו מדרש  מציגפנים, רבי יהושע דסכנין 

 ".נבנה בית המקדשוזה אומר בתחומי  ,נבנה בית המקדשזה אומר בתחומי ... ?מה היו מדיינין

מתוך כך שוכחים בני  .ורצח להיהפך לגורמי מלחמהולהסתאב  יכולות האמונות הדתיות ,אכן

. )מלאכי ב, י( ל ֶאָחד ְבָרָאנּו-ֲהלֹוא ָאב ֶאָחד ְלֻכָלנּו ֲהלֹוא ֵא האדם שהם אחים וערבים זה לזה. 

 ."קֹול ְדֵמי ָאִחיָך צֲֹׁעִקים ֵאַלי ִמן ָהֲאָדָמהובינתיים "

רבי . ההומניסט הגדול ,משל מורו של רבי לוי, רבי יוחנןעצוב אפילוג , אנא הרשו לי להוסיף

גבור הבל היה והוא עונה: "? ַוָיָקםלמה  .ַוַיַהְרֵגהּו... ַוָיָקם ַקִין  הכתוב: לשוןיוחנן מהרהר על 

בידיו של  קין היה מרותק לאדמה .", כמו בהאבקותנתון תחתיו ]קין[ מלמד שהיה... מקין

מה אתה הולך ואומר  ,]בלבד[ שנינו בעולם: "חמלהומבקש  הבלל קין פונה אז או. אחיו

מן תמן אינון אמרין טב  .עמד עליו והרגו [ַוָיָקם ַקִין]מיד  .רחמים]הבל[ נתמלא עליו  ?לאבא

" )ילקוט תעשה לא –טוב לרוע  :הבריות לומדותמשם " ,עבריובעיבוד , "א תעבידלביש ל

 שמעוני, בראשית ד, לח(.


