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  ?"בנות האדם. ..היםלֹ-בני הא"
  

, חדשה לגמרי לסיפור בריאת האדםבספר בראשית נשמעה כהתחלה ' הפתיחה הטקסית לפרק ה
  :)ג-א:ה (קודם לכן גדולכאילו לא קרה דבר 

ָזָכר ּוְנֵקָבה ְּבָרָאם ַוְיָבֶרְך ,ִֹהים ָעָׂשה אֹתֹו-ת אֱ ִֹהים ָאָדם ִּבְדמּו- ֵסֶפר ּתֹוְלדֹת ָאָדם ְּביֹום ְּברֹא אֱ ֶזה
ַוְיִחי ָאָדם ְׁשלִֹׁשים ּוְמַאת ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ִּבְדמּותֹו ְּכַצְלמֹו .ְׁשָמם ָאָדם ְּביֹום ִהָּבְרָאם-  ֶאתאאָֹתם ַוִּיְקרָ 
  .ְׁשמֹו ֵׁשת-ַוִּיְקָרא ֶאת

 ברור לקורא שכבר לפני לידת ,כמובן. גיבור המבול, חוכך נמשך סיפור תולדות שת עד שמגיעים לנֹ
. התורה מספרת על שישה דורות שהיו לקין,  ובעת שהבל נהרג,שת היו לאדם ולאשתו שני בנים

.  מזרע שתת מזרע קין ואחת אח: של בני אדםות מקבילשושלותי ת מתברר שעד נח התפתחו שכאןמ
שוני בשל האולי  ,שמרו על הפרדה או ו בזוז אם שתי הקבוצות הללו התערבו כתובאין שום רמז ב
 כישרון להמצאה ולתגלית של צד ב1,ה לאלימותי בקין ובזרעו נטיהרכ ני,שכן. הןיתהאיכותי בין ש
 בימי – מיוחדדבר רק הפניה אחת לבתולדות שת יש  2. להתפתחות האנושות מאודדברים נחוצים
   :)ד-א (' על רקע זה מתחיל פרק ו3.)כו:ד" ('ָאז הּוַחל ִלְקרֹא ְּבֵׁשם ה: " כתובאנוש בן שת
ְּבנֹות ָהָאָדם -ִהים ֶאתלָֹהאֱ -ַוִּיְראּו ְבֵני.ְּפֵני ָהֲאָדָמה ּוָבנֹות ֻיְּלדּו ָלֶהם-ֵהֵחל ָהָאָדם ָלרֹב ַעל- ִּכיַוְיִהי

ן רּוִחי ָבָאָדם ְלעָֹלם ְּבַׁשַּגם ָידֹו- לֹא' ַוּיֹאֶמר ה . ַוִּיְקחּו ָלֶהם ָנִׁשים ִמּכֹל ֲאֶׁשר ָּבָחרּוָּנהִּכי טֹבֹת הֵ 
ֵכן ֲאֶׁשר ָיבֹאּו - ַהְּנִפִלים ָהיּו ָבָאֶרץ ַּבָּיִמים ָהֵהם ְוַגם ַאֲחֵרי.הּוא ָבָׂשר ְוָהיּו ָיָמיו ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה

  .ַאְנֵׁשי ַהֵּשםְּבנֹות ָהָאָדם ְוָיְלדּו ָלֶהם ֵהָּמה ַהִּגּבִֹרים ֲאֶׁשר ֵמעֹוָלם - ֶאלִהיםלֹאֱ ְּבֵני הָ 
 היות שמיד אחריהם ,תראבל גם מן החשובים ביובתורה מן המעורפלים ביותר הם הפסוקים הללו 

ָּבָראִתי ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה ֵמָאָדם - ָהָאָדם ֲאֶׁשר- ֶאת" על ההחלטה הגורלית של אלוקים למחות נמסר לנו
 פסוקים הומר באותם ארבעכל .)ז:ו" (ַחְמִּתי ִּכי ֲעִׂשיִתםעֹוף ַהָּשָמִים ִּכי נִ -  ְוַעדֶרֶמׂש-ְּבֵהָמה ַעד- ַעד

, של אותם ימיםכל הציוויליזציה את האנושות ואת  הסיבה למבול הנורא שהשמיד לא רק הנמצא
 מה , התורהלכן חובה עלינו להבין מה מספרת לנו.  פני כדור הארץאת מידה רבהבגם שינה  אלא
  ויש4,"מלאכים"יש מפרשים אותו  .עד כהופיע ה שלא  ביטוי– "יםהאלֹהבני " מי הם ,קרה

. זכרוכבר נ מתכוון לאחת מן הקבוצות שכתוב שהנראה אבל 5,)אליטות" (גדוליםהבני  "המפרשים

                                                             
  .כג, ח: בראשית ד   1
 .כד- כ: שם ד   2
ל -הדיבור אל העם להכריז ולהודיע תארי הא" ולפי שמואל דוד לוצאטו ,"הדת"תחילת , חיפוש אחר הכוח העליון   3

  .י ואחרים"ראו רש. מלשון חולין: אך יש המפרשים ביטוי זה במשמעות הפוכה, "ובמה הוא חפץ
 .ספר חנוך וספר היובלים, יוסף בן מתתיהו ,ןויל כגון פ,תלמודיים מקורות לא   4
  .י והתרגומים"רש   5



ל " ואילו לפי שד,)ק"רדוע "ראב( של שת ועם זרע" היםאלֹהבני "לכן כמה מהמפרשים מזהים את 
 כל הפירושים הללו סובלים ,לדעתי 6. ונימוקו עמוטעמופרשן וכל ,  של קיןוהם היו קבוצה מזרע

בעידן  התקר" בנות האדם"עם " היםאלֹהבני "תקלות הזאת בין י שלפיהם הה7, אחדמפגם יסודי
 של םמקומ  אבל.תחברתי- ת הייתה מוסרי באותם ימיםה בארץרששר) א:ו" (השחתה" וה,ההיסטורי

שהביאה את המבול " השחתהה"ו,  המבוללפניהסיפור קרה דווקא ש מלמד כתובהפסוקים האלו ב
  .גנטיבתחום התה יהי

   :מתבקשת מכמה סיבותמסקנה כזאת       
 אלא תגובה  כלשהו"חטא"על " עונש"סתם זה  שלא היה מעיד 8כל האופי ההרסני של המבול  )א

 דרש מצב חדש זה. אדם ועולמוהתכנית האלוקית לכמעט בלתי נמנעת להתמוטטות חמורה של 
 .ומתאימים לאחרים התנאים ב גלובלית התחלה חדשה

, אפילו בהמה ":ל"י בשם חז"מר רשואו ,)בי:ו" (ָהָאֶרץ-ַּדְרּכֹו ַעל- ָּבָׂשר ֶאת-ִהְׁשִחית ָּכל-ִּכי" כתוב  )ב
 ללידת בעלי חיים הביאהבתהליך הגנטי כלשהי  תקלה ,מרכלו ."חיה ועוף נזקקין לשאינם מינן

אולי יכול היה ש היה אירוע דומה" בנות האדם"עם " היםבני האלֹ "מפגש  שגםנראהלכן . מפלצתיים
: ל"הנ'  המאפשרת פירוש כזה נמצא בפתיחה לפרק הכתובראיה מן ה. שגרתיות אלת וללידהביא ל
 לא לכן קודםשלכך  רמזיש כאן  אולי – )ג:ה" (ת ֵש מֹות ְש א אֶ רָ ְק ּיִ וַ   ְּכַצְלמֹוִּבְדמּותֹו) האדם(ד לֶ ֹוּיוַ "

 שלהם יצורים אנושיים – "מוטאנטים" ואפשר שבין צאצאי קין היו ," ְּכַצְלמֹוִּבְדמּותֹו" אדם הוליד
אותן תכונות יוצאות השתמשו בהם  ו,חזקים או יפים במידה בלתי רגילה, גבוהים: תכונות משונות

 .) אנשי שם; גיבורים;נפילים( כדי להשיג עמדות של סמכות ומנהיגות דופן
אולי התורה מרמזת פה על אירוע היסטורי וגורלי שקרה בעבר העמום  : צעתי להמגיעים מכאן

ודווקא (ווחים על תגליות פליאונטולוגיות חדשות יבאחרונה היו ד. כברמעליו עד לא ולא ידענו 
 חשבו נהאחרול עד 9. לשינוי בשורשי התפיסה שלנו על התפתחות האדםהביאוש) בארץ

אנושי ה של היצור היעלמותוהופיע רק אחרי ) האדם המודרני ("סאפיינס- ההומו"האנתרופולוגים ש
 בין שתי האוכלוסיות הללו  כלשהיה חפיפהיתואפילו מי שסבר שהי.  לכן קודםהשהי) רטלייהאנד(

 ןהאפשרות של הצלבה ביניה. ן ביניהניכרים בגלל ההבדלים הניהן יחסי קרבה ביו שלא נוצרמודה
לי א של האדם האנדירט"דנשל  המבוסס על בדיקת דגימהדש אבל מחקר ח. ה בחשבוןבאאפילו לא 

. צר עירוב גנטינו ו, והתחתנו ביניהם רב זמןה לצד זה חיו זםטליריסאפיינס והאנד-מוכיח שההומו
  10.תחילהפרימיטיבים כמו שחשבו  הרטלים לא היו כי שהאנדברר מתעוד
כמה שבה אכן מדובר בתקופה  לפרש בהתאם להקשר הכרונולוגי של הפרשה שאפשרעכשיו       
") בני אלהים"כ ( למחצהשהיו חזקים וגבוהים מאחרים הציגו עצמם כאליםמשפחות קין בני מ
ַוִּיְקחּו ָלֶהם ָנִׁשים ִמּכֹל ֲאֶׁשר ("בעריצות ) סאפיינס הומוקרי ה ,בנות האדם(אחרים בחלו למשול וה

 לא תבסס ה,)בי:ו(" ָהָאֶרץ- ַּדְרּכֹו ַעל-ָּבָׂשר ֶאת-ת ָּכלִהְׁשִחי-ִּכי" –לפי זה השיפוט של אלוקים  .")ָּבָחרּו
ל ההתמוטטות המוחלטת של המערכת הגנטית עשל החברה האנושית אלא בעיקר  צדק- רק על האי

  11.בבני אדם ובבעלי חיים
 כל עקבות  נעלמו פתאוםאחרי דורות של נדידה מוצלחת ביבשות ,הפליאונטולוגיהלפי       

משפחה , תורההלפי . ירשו את הארץ) אנחנו(ספיינס -  ואילו ההומו,יבה לא ברורהסמהאנדירטלים 
 לאכלס את העולם החדשכדי  ה עם מיטב הצמיחה ומיטב ממלכת החי שרד,מזרעו של שת, אחת

   .)ח:ו" (' ָמָצא ֵחן ְּבֵעיֵני הְונֹחַ "? מדוע. לאחר המבול
  ר שמעון אליעזר הלוי ספירו ''ד

   ביהדותיסוד מרכז ללימודי 

                                                            
 )אדם(ויולד "לידת שת כתוב   דווקא על."'א בשם ההוחל לקרֹ"הכתוב שאז מבוסס על " היםבני אלֹ" זרע שת כינוי   6

  .ל עיינו להלן''על הטעם של שד). צלם אלוקים" (בדמותו ובצלמו
 .שהוא בעייתי מטעמים תיאולוגיים, "םמלאכי"חוץ מן הפירוש , כמובן   7
 )יא:ז" (ַמְעְינֹת ְּתהֹום ַרָּבה-  ָּכלִנְבְקעּו"וגם מ) יג:ו" (ָהָאֶרץ- ַמְׁשִחיָתם ֶאתְוִהְנִני"כך עולה מהפירוש הפשוט של    8

 . הרי געשות שלמימי-שיכול לכלול גם התפרצויות תת
 ,Newsweek, Oct. 16, 1989,International Herald Tribune, May 14 .14/05/10 666גיליון , מקור ראשון   9
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 .ח דיבורו להם כהויש אומרים שהי, היו מקברים מתיהם, היו ציידים טובים  10
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	"בני הא-לֹהים... בנות האדם"?
	הפתיחה הטקסית לפרק ה' בספר בראשית נשמעה כהתחלה חדשה לגמרי לסיפור בריאת האדם, כאילו לא קרה דבר גדול קודם לכן (ה:א-ג):
	זֶה סֵפֶר תּוֹלְדֹת אָדָם בְּיוֹם בְּרֹא אֱֹהִים אָדָם בִּדְמוּת אֱֹהִים עָשָׂה אֹתוֹ,זָכָר וּנְקֵבָה בְּרָאָם וַיְבָרֶךְ אֹתָם וַיִּקְרָא אֶת-שְׁמָם אָדָם בְּיוֹם הִבָּרְאָם.וַיְחִי אָדָם שְׁלֹשִׁים וּמְאַת שָׁנָה וַיּוֹלֶד בִּדְמוּתוֹ כְּצַלְמוֹ וַיִּקְרָא אֶת-שְׁמוֹ שֵׁת.
	וכך נמשך סיפור תולדות שת עד שמגיעים לנֹח, גיבור המבול. כמובן, ברור לקורא שכבר לפני לידת שת היו לאדם ולאשתו שני בנים, ובעת שהבל נהרג, התורה מספרת על שישה דורות שהיו לקין. מכאן מתברר שעד נח התפתחו שתי שושלות מקבילות של בני אדם: אחת מזרע קין ואחת מזרע שת. אין שום רמז בכתוב אם שתי הקבוצות הללו התערבו זו בזו או שמרו על הפרדה, אולי בשל השוני האיכותי בין שתיהן. שכן, ניכרה בקין ובזרעו נטייה לאלימות,1 בצד כישרון להמצאה ולתגלית של דברים נחוצים מאוד להתפתחות האנושות.2 בתולדות שת יש רק הפניה אחת לדבר מיוחד – בימי אנוש בן שת כתוב: "אָז הוּחַל לִקְרֹא בְּשֵׁם ה'" (ד:כו).3 על רקע זה מתחיל פרק ו' (א-ד): 
	וַיְהִי כִּי-הֵחֵל הָאָדָם לָרֹב עַל-פְּנֵי הָאֲדָמָה וּבָנוֹת יֻלְּדוּ לָהֶם.וַיִּרְאוּ בְנֵי-הָאֱלֹהִים אֶת-בְּנוֹת הָאָדָם כִּי טֹבֹת הֵנָּה וַיִּקְחוּ לָהֶם נָשִׁים מִכֹּל אֲשֶׁר בָּחָרוּ. וַיֹּאמֶר ה' לֹא-יָדוֹן רוּחִי בָאָדָם לְעֹלָם בְּשַׁגַּם הוּא בָשָׂר וְהָיוּ יָמָיו מֵאָה וְעֶשְׂרִים שָׁנָה. הַנְּפִלִים הָיוּ בָאָרֶץ בַּיָּמִים הָהֵם וְגַם אַחֲרֵי-כֵן אֲשֶׁר יָבֹאוּ בְּנֵי הָאֱלֹהִים אֶל-בְּנוֹת הָאָדָם וְיָלְדוּ לָהֶם הֵמָּה הַגִּבֹּרִים אֲשֶׁר מֵעוֹלָם אַנְשֵׁי הַשֵּם.
	הפסוקים הללו הם מן המעורפלים ביותר בתורה אבל גם מן החשובים ביותר, היות שמיד אחריהם נמסר לנו על ההחלטה הגורלית של אלוקים למחות "אֶת-הָאָדָם אֲשֶׁר-בָּרָאתִי מֵעַל פְּנֵי הָאֲדָמָה מֵאָדָם עַד-בְּהֵמָה עַד-רֶמֶשׂ וְעַד-עוֹף הַשָּמָיִם כִּי נִחַמְתִּי כִּי עֲשִׂיתִם" (ו:ז). כלומר באותם ארבעה פסוקים נמצאה הסיבה למבול הנורא שהשמיד לא רק את האנושות ואת כל הציוויליזציה של אותם ימים, אלא שינה גם במידה רבה את פני כדור הארץ. לכן חובה עלינו להבין מה מספרת לנו התורה, מה קרה, מי הם "בני האלֹהים" – ביטוי שלא הופיע עד כה. יש מפרשים אותו "מלאכים",4 ויש המפרשים "בני הגדולים" (אליטות),5 אבל נראה שהכתוב מתכוון לאחת מן הקבוצות שכבר נזכרו. לכן כמה מהמפרשים מזהים את "בני האלֹהים" עם זרעו של שת (ראב"ע ורד"ק), ואילו לפי שד"ל הם היו קבוצה מזרעו של קין, וכל פרשן טעמו ונימוקו עמו.6 לדעתי, כל הפירושים הללו סובלים מפגם יסודי אחד,7 שלפיהם ההיתקלות הזאת בין "בני האלֹהים" עם "בנות האדם" קרתה בעידן ההיסטורי, וה"השחתה" (ו:א) ששררה בארץ באותם ימים הייתה מוסרית-חברתית. אבל מקומם של הפסוקים האלו בכתוב מלמד שהסיפור קרה דווקא לפני המבול, ו"ההשחתה" שהביאה את המבול הייתה בתחום הגנטי.
	      מסקנה כזאת מתבקשת מכמה סיבות: 
	א) כל האופי ההרסני של המבול8 מעיד שלא היה זה סתם "עונש" על "חטא" כלשהו אלא תגובה כמעט בלתי נמנעת להתמוטטות חמורה של התכנית האלוקית לאדם ועולמו. מצב חדש זה דרש התחלה חדשה גלובלית בתנאים אחרים המתאימים לו.
	ב) כתוב "כִּי-הִשְׁחִית כָּל-בָּשָׂר אֶת-דַּרְכּוֹ עַל-הָאָרֶץ" (ו:יב), ואומר רש"י בשם חז"ל: "אפילו בהמה, חיה ועוף נזקקין לשאינם מינן". כלומר, תקלה כלשהי בתהליך הגנטי הביאה ללידת בעלי חיים מפלצתיים. לכן נראה שגם מפגש "בני האלֹהים" עם "בנות האדם" היה אירוע דומה שאולי יכול היה להביא ללידות לא שגרתיות. ראיה מן הכתוב המאפשרת פירוש כזה נמצא בפתיחה לפרק ה' הנ"ל: "וַיּוֹלֶד (האדם) בִּדְמוּתוֹ כְּצַלְמוֹ וַיִּקְרָא אֶת שְמוֹ שֵת" (ה:ג) – אולי יש כאן רמז לכך שקודם לכן לא הוליד אדם "בִּדְמוּתוֹ כְּצַלְמוֹ", ואפשר שבין צאצאי קין היו "מוטאנטים" – יצורים אנושיים שלהם תכונות משונות: גבוהים, חזקים או יפים במידה בלתי רגילה, והם השתמשו באותן תכונות יוצאות דופן כדי להשיג עמדות של סמכות ומנהיגות (נפילים; גיבורים; אנשי שם).
	מכאן מגיעים להצעתי: אולי התורה מרמזת פה על אירוע היסטורי וגורלי שקרה בעבר העמום  ולא ידענו עליו עד לא מכבר. באחרונה היו דיווחים על תגליות פליאונטולוגיות חדשות (ודווקא בארץ) שהביאו לשינוי בשורשי התפיסה שלנו על התפתחות האדם.9 עד לאחרונה חשבו האנתרופולוגים ש"ההומו-סאפיינס" (האדם המודרני) הופיע רק אחרי היעלמותו של היצור האנושי (האנדירטלי) שהיה קודם לכן. ואפילו מי שסבר שהייתה חפיפה כלשהי בין שתי האוכלוסיות הללו מודה שלא נוצרו יחסי קרבה ביניהן בגלל ההבדלים הניכרים ביניהן. האפשרות של הצלבה ביניהן אפילו לא באה בחשבון. אבל מחקר חדש המבוסס על בדיקת דגימה של דנ"א של האדם האנדירטלי מוכיח שההומו-סאפיינס והאנדירטלים חיו זה לצד זה זמן רב והתחתנו ביניהם, ונוצר עירוב גנטי. עוד מתברר שהאנדירטלים לא היו כה פרימיטיבים כמו שחשבו תחילה.10
	      עכשיו אפשר לפרש בהתאם להקשר הכרונולוגי של הפרשה שאכן מדובר בתקופה שבה כמה מבני משפחות קין שהיו חזקים וגבוהים מאחרים הציגו עצמם כאלים למחצה (כ"בני אלהים") והחלו למשול באחרים (בנות האדם, קרי ההומו סאפיינס) בעריצות ("וַיִּקְחוּ לָהֶם נָשִׁים מִכֹּל אֲשֶׁר בָּחָרוּ"). לפי זה השיפוט של אלוקים – "כִּי-הִשְׁחִית כָּל-בָּשָׂר אֶת-דַּרְכּוֹ עַל-הָאָרֶץ" (ו:יב), התבסס לא רק על האי-צדק של החברה האנושית אלא בעיקר על ההתמוטטות המוחלטת של המערכת הגנטית בבני אדם ובבעלי חיים.11
	      לפי הפליאונטולוגיה, אחרי דורות של נדידה מוצלחת ביבשות נעלמו פתאום כל עקבות האנדירטלים מסיבה לא ברורה, ואילו ההומו-ספיינס (אנחנו) ירשו את הארץ. לפי התורה, משפחה אחת, מזרעו של שת, עם מיטב הצמיחה ומיטב ממלכת החי שרדה כדי לאכלס את העולם החדש לאחר המבול. מדוע? "וְנֹחַ מָצָא חֵן בְּעֵינֵי ה'" (ו:ח). 
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