לפרשת נוח – תשע"ה
הברית לאחר המבול
פרופ' יהושע שוורץ
בסוף פרשת בראשית מספרת התורה על לקיחת "בני האלוהים" את "בנות האדם" )בראשית
ו,א-ג( ,פרשה שרב הנסתר על הגלוי ,ולאחר מכן :ויַּ ֣ ְרא יְקֹ ֔ ָוק ִ ֥כּי ַר ָ ֛בּה ָר ַ ֥ﬠת הָ אָ ָ ֖דם בָּ ָ ֑א ֶרץ ְוכָל־
ֵ֙יצֶ ר֙ מַ ְח ְשׁ ֹ֣בת ִל ֔בּוֹ ַ ֥רק ַ ֖רע כָּל־הַ יּֽ וֹם )שם,ה( :תגובתו של הקב"ה הייתה קשה) :ו( וַיִּ נָּ ֣חֶ ם יְקֹ ֔ ָוק
אתי֙
ל־ל ֽבּוֹ):ז( ו ַ֣יּ ֹאמֶ ר יְקֹ ֗ ָוק אֶ ְמ ֨ ֶחה אֶ ת־הָ אָ ָ ֤דם אֲ ֶשׁר־בָּ ָ ֙ר ִ
ת־האָ ָ ֖דם בָּ ָ ֑א ֶרץ וַיִּ ְתﬠַ ֵצּ֖ב אֶ ִ
ָֽ
ִ ֽכּי־ﬠָ ָ ֥שׂה אֶ
יתם .הפרשה
ד־ﬠוֹף הַ ָשּׁ ָ ֑מ ִים ִ ֥כּי נִ ַ ֖ח ְמ ִתּי ִ ֥כּי ﬠ ֲִשׂ ִ ֽ
ד־רמֶ שׂ וְﬠַ ֣
ד־בּהֵ ֔ ָמה ﬠַ ֶ ֖
מֵ ﬠַ ֙ל ְפּנֵ ֣י ָ ֽהאֲ ָד ֔ ָמה ֵ ֽמאָ ָדם֙ ﬠַ ְ
"מצָ א ֵ ֖חן ְבּﬠֵ ינֵ ֥י יְקֹ ָוֽק" )שם ,ח(
מסתיימת בקביעה שנח ָ ֥
בהתחלת פרשתנו ,פרשת נח ,נח נצטווה לבנות תיבה ,ולהכניס לתיבה חיות ,טמאות
וטהורות ,ועופות וגם את משפחתו .המבול נמשך כשנה ו 11-יום .לאחר ניסיון שליחת
העורב ,ושליחת היונה שלוש פעמים ,נח יוצא מן התיבה .נרחיב כעת לגבי התיאור של
המאורעות אחרי היציאה מהתיבה היות שהם יהיו חשובים לנו בהמשך לצורך השוואה:
וּמ ֹכּ ֙ל
וַיֵּ ֖צֵ א־ ֑ ֹנחַ וּבָ נָי֛ ו ו ְִא ְשׁ ֥תּוֹ וּנְ ֵ ֽשׁי־בָ נָ ֖יו ִא ֽתּוֹ ....ו ִַיּ֥בֶ ן ֛ ֹנחַ ִמזְ ֵ ֖בּחַ ַ ֽליקֹ וָ ֑ק וַיִּ ֞ ַקּח ִמ ֣ ֹכּל׀ הַ ְבּהֵ ָ ֣מה הַ ְטּהֹ ָ ֗רה ִ
א־אֹ ִסף ְל ַק ֨ ֵלּל
ל־ל ֗בּוֹ ֽל ֹ ֠
ת־ריחַ הַ נִּ יחֹ ַ ֒ח ו ַ֨יּ ֹאמֶ ר יְקֹ ֜ ָוק אֶ ִ
הָ ֣ﬠוֹף הַ טָּ ֔הוֹר וַיַּ ֥ﬠַ ל עֹ ֖ ת בַּ ִמּזְ ֵ ֽבּחַ  :וַיָּ ֣ ַרח יְקֹ ו ָ֘ק אֶ ֵ ֣
ָל־חי
ת־האֲ ָדמָ ה֙ בַּ ﬠ ֲ֣בוּר ָ ֽהאָ ָ֔דם ֠כִּ י יֵ ֣צֶ ר ֵ ֧לב הָ אָ ָ ֛דם ַ ֖רע ִמנְּ ﬠ ָ ֻ֑ריו ְו ֽל ֹא־אֹ ִ ֥סף ֛ﬠוֹד ְלהַ כּ֥ וֹת אֶ ת־כּ ַ ֖
ָֽ
֤ﬠוֹד אֶ
יתי )שם ,ח ,י"ח-כ"ב(ַ ....וי ָ ְ֣ב ֶר אֱ ִ֔הים אֶ ת־ ֖ ֹנחַ וְאֶ ת־בָּ נָ ֑יו ו ַ֧יּ ֹאמֶ ר לָ ֶ ֛הם ְפּ ֥רוּ ְוּר ֖בוּ
ַ ֽכּאֲ ֶ ֥שׁר ﬠָ ִ ֽשׂ ִ
־ﬠוֹף הַ ָשּׁ ָ ֑מיִם ְבּ ֹכל ֩ אֲ ֶ֨שׁר
מוֹראֲ כֶ ֤ם ו ְִח ְתּכֶם֙ ִ ֽי ְה ֔ ֶיה ﬠַ֚ ל כָּל־חַ יַּ ֣ת הָ ֔ ָא ֶרץ ְו ַ ֖ﬠל כָּל ֣
וּמ ְל ֥אוּ אֶ ת־הָ ָ ֽא ֶרץ :וּ ַ
ִ
הוּא־חי לָ כֶ ֥ם י ְִהיֶ ֖ה ְלאָ כְ ָל֑ה כְּ יֶ ֣ ֶרק
ַ֔
שׂ אֲ ֶ ֣שׁר
ָל־רמֶ ֙
ָל־דּגֵ ֥י הַ יָּ ֖ם ְבּי ְֶדכֶ ֥ם נִ ָ ֽתּנוּ :כּ ֶ ֙
משׂ ָ ֽהאֲ ָד ָ ֛מה וּֽ ְבכ ְ
ִתּ ְר ֧ ֹ
שׁ ֵתיכֶם֙ אֶ ְד ֹ֔רשׁ
ֹאכלוּ :ו ֨ ְַא אֶ ת־ ִדּ ְמכֶ ֤ם ְלנ ְַפ ֽ ֹ
ﬠֵ֔ ֶשׂב נ ַ ָ֥ת ִתּי לָ כֶ ֖ם אֶ ת־ ֽ ֹכּל :אַ ־בָּ ָ֕שׂר ְבּנ ְַפ ֥שׁוֹ ָד ֖מוֹ ֥ל ֹא ת ֵ ֽ
שׁפֵ ֙ ַ ֣דּם ָ ֽהאָ ָ֔דם
וּמיַּ ֣ד ָ ֽהאָ ָ֗דם ִמיַּד֙ ִ ֣אישׁ אָ ֔ ִחיו אֶ ְד ֖ ֹרשׁ אֶ ת־נֶ ֥פֶ שׁ ָ ֽהאָ ָ ֽדםֹ :
ִמיַּ ֥ד כָּל־חַ יָּ ֖ה אֶ ְד ְר ֶ ֑שׁנּוּ ִ
בוּ־בהּ:
ִשּׁ ֵ ֑פ כִּ י ְבּ ֶצ֣לֶ ם אֱ ִ֔הים ﬠָ ָ ֖שׂה אֶ ת־הָ אָ ָ ֽדם :וְאַ ֶ ֖תּם ְפּ ֣רוּ ְוּר ֑בוּ ִשׁ ְר ֥צוּ בָ ָ ֖א ֶרץ ְוּר ָ ֽ
ָ ֽבּאָ ָ ֖דם ָדּ ֣מוֹ י ָ
יתי ִא ְתּכֶ ֑ם ְו ֶ ֽאת־ז ְַרﬠֲכֶ ֖ם
ת־בּ ִר ִ ֖
ְ
מר :וַאֲ ֕ ִני ִהנְ ִנ֥י מֵ ִ ֛קים אֶ
אמר אֱ ִהים֙ אֶ ל־ ֹ֔נחַ וְאֶ ל־בָּ נָי֥ ו ִא ֖תּוֹ לֵ א ֽ ֹ
ס ו ַ֤יּ ֹ ֶ
יכם :וְאֵ֨ ת כָּל־נֶ ֤פֶ שׁ ַ ֽהחַ יָּה֙ אֲ ֶ ֣שׁר ִא ְתּ ֶ֔כם בָּ ֧ﬠוֹף בַּ ְבּהֵ ָ ֛מה וּֽ ְב ָכל־חַ יַּ ֥ ת הָ ָ ֖א ֶרץ ִא ְתּכֶ ֑ם ִמ ֹכּ ֙ל יֹ צְ ֵ ֣אי
ַ ֽאחֲ ֵר ֶ ֽ
יתי֙ ִא ְתּ ֶ֔כם ְו ֽל ֹא־ ִי ָכּ ֵ ֧רת ָכּל־בָּ ָ ֛שׂר ֖ﬠוֹד ִמ ֵ ֣מּי הַ ַמּ ֑בּוּל ו ְֽל ֹא־
ת־בּ ִר ִ
ְ
הַ ֵתּ ֔ ָבה ְל ֖ ֹכל חַ יַּ ֥ת הָ ָ ֽא ֶרץ :וַהֲ ִקמ ִ ֹ֤תי אֶ
וּבין
וּבינֵי ֶ֔כם ֵ ֛
ֹתן בֵּ ינִ י֙ ֵ ֣
אמר אֱ ֗ ִהים ֤ז ֹאת ֽאוֹת־הַ ְבּ ִרית֙ אֲ ֶשׁר־אֲ ִ ֣ני נ ֗ ֵ
י ְִהיֶ ֥ה ֛ﬠוֹד מַ ֖בּוּל ְל ַשׁ ֵ ֥חת הָ ָ ֽא ֶרץ :ו ַ֣יּ ֹ ֶ
וּבין
ת־ק ְשׁ ֕ ִתּי נ ַ ָ֖ת ִתּי ֶ ֽבּﬠָ נָ ֑ ן ו ָ ְֽה ְי ָתה֙ ְל ֣אוֹת ְבּ ִ ֔רית בֵּ ִינ֖י ֵ ֥
ַ
עוֹלם :אֶ
כָּל־נֶ ֥פֶ שׁ חַ יָּ ֖ה אֲ ֶ ֣שׁר ִא ְתּכֶ ֑ם ְל ֹד ֖ ֹרת ָ ֽ
וּבינֵי ֶ֔כם
יתי אֲ ֶ ֤שׁר בֵּ ינִ י֙ ֵ ֣
ת־בּ ִר ֗ ִ
ְ
הָ ָ ֽא ֶרץ :ו ְָה ָ֕יה ְבּ ַ ֽﬠנְ ִנ֥י ﬠָ נָ ֖ ן ﬠַ ל־הָ ָ ֑א ֶרץ וְנִ ְראֲ ָ ֥תה הַ ֶ ֖קּ ֶשׁת בֶּ ﬠָ ָ ֽנ ןְ :ו ָזכ ְַר ִ ֣תּי אֶ
ְתה הַ ֶ ֖קּ ֶשׁת ֶ ֽבּﬠָ נָ ֑ ן
א־י ְה ֨ ֶיה ֤ﬠוֹד הַ ַ ֙מּיִם֙ ְלמַ ֔בּוּל ְל ַשׁ ֵ ֖חת ָכּל־בָּ ָ ֽשׂרְ :והָ י ָ ֥
וּבין כָּל־נֶ ֥פֶ שׁ חַ יָּ ֖ה ְבּכָל־בָּ ָ ֑שׂר ו ְֽל ֹ ִ ֽ
ֵ֛
עוֹלם ֵ ֣בּין אֱ ֔ ִהים וּבֵ ין֙ כָּל־נֶ ֣פֶ שׁ חַ ֔ ָיּה ְבּכָל־בָּ ָ ֖שׂר אֲ ֶ ֥שׁר ﬠַ ל־הָ ָ ֽא ֶרץ :ו ַ֥יּ ֹאמֶ ר
יתיהָ ִלזְ כֹּר֙ ְבּ ִ ֣רית ֔ ָ
ְוּר ִא ֗ ִ
וּבין כָּל־בָּ ָ ֖שׂר אֲ ֶ ֥שׁר ﬠַ ל־הָ ָ ֽא ֶרץ :פ )שם ,ט,
אֱ ִ ֖הים אֶ ל־ ֑ ֹנחַ ֤ז ֹאת ֽאוֹת־הַ ְבּ ִרית֙ אֲ ֶ ֣שׁר הֲ ִק ֹ֔מ ִתי בֵּ ֕ ִיני ֵ ֥
א-י"ז(.
ניתן לסכם את מהלך הדברים במקרא ככה .1 :הקב"ה מריח את ריח הניחוח של הקורבן .2
הקב"ה מחליט בלבו לא להביא מבול על הארץ  .3הקב"ה מברך את נח ובניו ומצווה אותם
)פרייה ורבייה ,מורא על שאר היצורים ,היתר אכילה ,איסור אכילת דם ,איסור שפיכת דם
אדם(  .4ד' כורת ברית עם תושבי הארץ לבל יביא מבול על הארץ  .5הקשת ניתנת כאות.
סיפור המבול היה פופולרי מאד הן בספרות העולמית והן בספרות היהודית .בכוונתנו לבדוק
בקיצור מקבילה אחת לסיפור המקראי של המבול ורק מרכיב אחד ,המאורעות לאחר יציאה
מהתיבה .אנו נעיין בספר היובלים ,אחד מהספרים החיצוניים מתקופת בית שני )אולי
מהמאה השנייה לפסה"נ( שיש בו גם פרשנות וגם שכתוב המקרא .להלן בקטע של ספר
היובלים )פרק ו( במלואו העוסק באירועים לאחר היציאה מהתיבה:
)א( ובראש החודש השלישי יצא מן התיבה ויבן מזבח על ההר הזה ויירא על הארץ) .ב(

ויקח שעיר עזים רך ויכפר בדמו על כל אשמת הארץ ,כי נמחה כל היקום אשר היה עליה,
לבד מאשר היו את נוח בתיבה) .ג( וישם את חלבו על המזבח ,ויקח פר ואיל וכבש ושעירי
אשה על המזבח ,ויבא גם מנחות אפויות בשמן ,ויזרק את
עזים ומלח ותור ובני יונה) .ד( ויעל ֶ
הדם והיין ,וישם על הכל לבונה ,ויעל ריח ניחוח לרצון לפני ה.
)ה( וירח ה' את ריח הניחוח ויכרות אתו ברית לבל יהיה עוד מבול לשחת הארץ) .ו( עוד כל
ימי הארץ ,זרע וקציר לא ישבתו קור וחום קיץ וחורף יום ולילה לא ישנו את סדרם ולא ישבתו
לעולמים) .ז( ואתם פרו ורבו על הארץ ומלאו אותה ,והיו לברכה עליה) .ח( מוראכם וחתכם
אתן על כל אשר על הארץ ואשר בים) .ט( והנה נתתי לכם כל חית הארץ וכל בהמה וכל אשר
יעופף וכל הרמש הרומש על הארץ ודגי המים ואת כל לאכלה ,כירק עשב נתתי לכם את כל
לאכלה) .י( אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו ,כי נפש כל בשר הדם ,ולא ידרש דמכם לנפשכם.
)יא( מיד כל אדם ,מיד איש אדרוש דם אדם) .יב( שופך דם אדם באדם דמו ישפך ,כי בצלם
אלוהים עשה את האדם) .יג( ואתם פרו ורבו ומלאו את הארץ )יד( ובניו נשבעו לבלתי אכול
דם כל בשר) .טו( ויקם לברית לפני ה' אלהים לעולם לכל דורות הארץ בחודש הזה) .טז( לכן
דבר אותך כי תקים גם אתה ברית את בני ישראל בחודש הזה על ההר ,והבאת אותם באלה,
ותזרוק דם עליהם על כל דברי הברית אשר כרת ה' עמהם לדורות עולם )ז( וזאת העדות
הכתובה לפניהם ,למען תשמרו אותה כל הימים ,לבל תאכלו לעולם את דם נפש כל חי) .יח(
והאיש אשר יאכל דם חיה ובהמה ועוף כל ימי הארץ ונכרת הוא וזרעו מן הארץ) .יט( ויצו את
בני ישראל לבלתי אכול כל דם ,למען יעמדו הם וזרעם לפני ה' אלהינו לנצח) .כ( והחוק הזה
לא ימוש לעולמים ,ושמרו אותו לדורות עולם לכפר תמיד על נפשותיכם בדם על המזבח.
)כא( מדי יום ביומו בבוקר ובערב יכפרו עליהם לפני ה' ושמרו אותו ,ולא יכרתו )כב( ויתן לנוח
לבניו אות לבל יבוא עוד שנית מבול על הארץ) .כג( את קשתו נתן בענן ,והיתה לאות ברית
עולם ,ולא יהיה עוד המים למבול לשחת הארץ עוד כל ימי הארץ .
קריאה מעמיקה מראה שסדר הדברים בספר היובלים שונה מהסדר במקרא וישנם גם
הבדלים מהותיים אחרים .1 :הקב"ה מריח את ריח הקורבן . 2ד' כורת ברית עם
נח  3.הקב"ה מפרט את תנאי הברית )פרייה ורבייה ,שלטון על שאר היצורים ,היתר
אכילה ,איסור אכילת דם ,שפיכת דם אדם ( 4.נח ובניו מקבלים את תנאי הברית .5
הקשת ניתנת כאות.
למחבר ספר היובלים היה חשוב לכלול את ציווי פרק ט בבראשית בברית .הציוויים במקרא
הם תנאי הברית ביובלים ,ולפיכך הבטחת ד' על כך שהמבול לא יישנה אינה מוחלטת .וישנו
גם עניין נוסף :ציווי הברית בספר היובלים הם תיקון של חטאי דור המבול .אלה חטאו ברצח
ואכילת דם ,ובמרכזה של הברית באים האיסורים על רצח ואכילת דם .ספר היובלים רואה
שפיכת דם ואכילת דם בחומרה רבה וחוזרת על כך מספר פעמים במקומות אחרים בספר.
לדוגמה" :כי כל שופך דם אדם וכל אוכל דם בשר ימחו כולם מן הארץ .לא יישאר כל איש
אשר יאכל דם ואשר ישפוך דם על הארץ ולא יישאר לו זרע" )יובלים ז ,כ"ח-כ"ט( .העובר על
חטאי אנשי דור המבול יקבל את אותו העונש של דור המבול :מחיה טוטאלית .ממקומות
אחרים בספר ניתן לראות גם שלפי גישת ספר היובלים ,איסור אכילת דם כולל גם הדרישה
לתת את הדם על המזבח ,ולכסותו אם לא ניתן .העובר על אלה מטמא את הארץ ,ועל כן
מוטל על מערכת השיפוטית האנושית להוציאו להורג ,שאם לא כן ,עתידה של האנושות
בסכנה.
ממה נובעת כל ההקפדה הזאת ,שינוי הסדר המקראי והכללת תנאים של ציוויים מקראיים
לתנאי ברית? יש שראו בכך פולמוס של מחבר ספר היובלים כנגד הלכות חז"ל שלדעתו לא
הקפידו מספיק בהלכות אכילת דם וכיסויו ,אבל אין דברים אלה משכנעים במיוחד וכמובן
שלא ניתן להוכיח או לסתור אותם .בסופו של דבר קשה לדעת מהי הסיבה לשינויים

)פרשנות? שיכתוב?( ,אבל לפנינו דוגמה של פרשנות קדומה מאד למקרא ,אחת מיני רבות
לאלה שהיו קיימות בתקופת בית שני ושניתן לעמוד עליהן בספרות התקופה וגם אלה חלק
משושלת הקבלה של המסורת היהודית.
לעיון נוסף ראו מאמרה של פרופ' כנה ורמן" ,עיצוב מאורעות דור המבול בספר היובלים",
תרביץ ,ס"ד )ג( )תשנ"ה( ,עמ' 183-202

