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הרס והרס עצמי
ֹלא  ם  ָדּ "ְוָכל  הדם:  אכילת  איסור  רופי   בקורבנות,  הדנה  בפרשתנו, 
ם,  ָדּ ל  ָכּ אַכל  ֹתּ ר  ֲאֶשׁ ֶנֶפׁש  ל  ָכּ ֵהָרה.  ְוַלְבּ ָל ֹוף  ֹבֵתיֶכם  רֹוְשׁ ֹכל  ְבּ ֹתאְכלּו 
זה רק  וד איסור  ז, כו-כז(. אין  )ויקרא  יָה"  ֵרַ ֶרּ ַהִהוא  ֶפׁש  ַהֶנּ ְוִנְכְרָתה 
בין איסורים. התורה רסיבה אותו כ רך יסוד. הוא בולט, לרשל, כבר 
"ַאְך  האנושות:  כל  ודרכו  ם  נוח,  הרבול  ם  אחרי  ה'  שכרת  בברית 
ַנְפׁשֹו ָדרֹו ֹלא ֹתאֵכלּו" )בראשית ט, ד(. בנאורי ספר דברים שב  ְבּ ר  ָשׂ ָבּ

רשה וחוזר  ליו: 

ֹתאַכל  ְוֹלא  ֶפׁש,  ַהָנּ הּוא  ם  ַהָדּ י  ִכּ ם,  ַהָדּ ֲאֹכל  י  ְלִבְלִתּ ֲחַזק  ַרק 
ִים. ֹלא  ָרּ ֶכּנּו ַכּ ְפּ ְשׁ אְכֶלּנּו; ַ ל ָהָאֶרץ ִתּ ר. ֹלא ֹתּ ָשׂ ֶפׁש ִ ם ַהָבּ ַהֶנּ
ֵ יֵני  ר ְבּ ָשׁ ה ַהָיּ י ַתֲ ֶשׂ אְכֶלּנּו, ְלַרַ ן ִייַטב ְלָך ּוְלָבֶניָך ַאֲחֶריָך ִכּ ֹתּ

ה' )דברים יב, כג-כה(.

רה חרור כל כך באכילת דם? הררב"ם והררב"ן הסי ו הסברים רנוגדים. 
זה  באיסור  רואה  נבוכים',  'רורה  כל  את  השוזר  לקו  נארן  הררב"ם, 
נגד האלילּות. הוא רסיין שהתורה  חלק ררלחרתה הגדולה של התורה 
רשתרשת באותו ביטוי חריף לגבי אדם האוכל דם ולגבי אדם הר ביר 

את בנו לרולך ל בודה זרה: 

ּה  ַ ָרּ ֶרב  ִרֶקּ אָֹתּה  י  ְוִהְכַרִתּ ם  ַהָדּ ֶאת  ָהאֶֹכֶלת  ֶפׁש  ֶנּ ַבּ ָפַני  י  ְוָנַתִתּ
)ויקרא יז, י(; 

י  ִאיׁש ַההּוא ְוִהְכַרִתּ ַני ָבּ ן ֶאת ָפּ ֶלְך... ַוֲאִני ֶאֵתּ ְר ֹו ַלֹרּ ן ִרַזּ ר ִיֵתּ ֲאֶשׁ
ֵ יֵניֶהם  ֶאת  ָהָאֶרץ  ַ ם  ַיְ ִלירּו  ַהְ ֵלם  ְוִאם  ַ ּרֹו...  ֶרב  ִרֶקּ אֹתֹו 
ְחּתֹו  ַפּ ּוְבִרְשׁ ִאיׁש ַההּוא  ַני ָבּ ָפּ י ֲאִני ֶאת  ְמִתּ ִרן ָהִאיׁש ַההּוא... ְוַשׂ

ִנים ַאֲחָריו... )ויקרא כ, ב-ה(.  ל ַהֹזּ י אֹתֹו ְוֵאת ָכּ ְוִהְכַרִתּ

ביטוי זה, אורר הררב"ם, אינו רופי  בתורה בשום הקשר אחר. רק באשר 
אחד:  בודה  לדידו,  ניין  ושניהם,   — הדם  ולאכילת  לרולך  להקרבה 
זרה. גם אכילת הדם הייתה הרגל פגאני.  ובדי האלילים, אורר הררב"ם, 
הארינו שהדם הוא "רזון הׂשטנים, וכאשר אוכל אותו רישהו, הוא נ שה 

אח לשדים, והם באים אליו ורודי ים לו  תידות".1 

הררב"ן, ל ורת זאת, סבר שאיסור אכילת הדם קשור לטב  האדם. 
רזוננו רשפי   לינו, ואכילת דם בהרה  ושה אותנו גסים, בהריים וחייתיים: 

והיו לבשר אחד.  בגוף האוכל  ישוב  הֶנֱאכל  כי  הידו   וד  רן 
ואם יאכל אדם נפש כל בשר והוא יתחבר בדרו והיו לאחדים 
בלב, תהיה  ובי וגסות בנפש האדם, ותשוב קרוב לטב  הנפש 
הבהרית אשר בנאכל; כי הדם לא יסטרך  יכול כשאר הנאכלים 

שישתנו ב יכולם, ויתלה בו נפש האדם בדם בהרה.2

איזה הסבר הוא הנכון? ראיות רן הארכיאולוגיה ורן האנתרופולוגיה ר ידות 
כי יש ארת בשני ההסברים. הררב"ם סדק בשייכו את אכילת אדם לפולחנים 
האליליים. קורבנות אדם היו נפוסים ב ולם ה תיק. אסל היוונים, לרשל, 
האל כרונוס דרש קורבנות אדם.  ל פי הריתולוגיה, הרינאדות, רַלוותיו של 
אל היין דיוניסוס, היו תולשות בידיהן איברים רקורבנותיהן החיים ואוכלות 
אותן. האסטקים בדרום ארריקה הקריבו קורבנות אדם בהיקף נרחב, רתוך 
ארונה שהשרש תגוו  אם לא תוזן דרך קב  בדם אדם: "כדי לרנו  את 
חורבן ה ולם הם נטלו  ל שכרם את הרשירה להשקות את השרש באנרגיה 

החיונית הרסויה רק באותו נוזל יקר  רך הרקיים את בני האדם".

פרשת
צו

ל ילוי נשרת: פינחס בן י קב אשר אייז,  זריאל בן אריה לייב שרטר
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ט־ַסייד — ונותרו  של אינסטינקטים שהיו נחוסים ראוד לאדם הקדרון, הַלּקָ
לנוכח  נרטטים  האדם  דיין  בני  ירינו.  ריותרים,  ד  כי  אף  פ ילים, 

אפשרות של שפיכות דרים. אחוזי אירה — וששים אלי קרב. 

סדק הררב"ם כשראה באכילת הדם ר שה אלילי. סדק גם הררב"ן 
בהסבירו אותה כתסרין לאכזריות.  תה אנו רבינים את החוכרה ררחיקת 
הראות הטרונה באיסור אכילת הדם. רק כך אפשר היה לרפא בהדרגה את 
האדם ראינסטינקט שהושרש בו בחוזקה כשחי ב ולם של טורף ונטרף, 

של ברירה בין ריתה להרתה. 

הפסיכולוגיה האבולוסיונית לירדה אותנו  ל שיירים גנטיים אלה 
רזרנים רחוקים. היות שאין הם רסיונליים, קשה לרפאם בכוח התבונה 
הרגלים.  ורכישת  חרורים  איסורים  פולחנים,  נדרשים  לריפויים  לבדה. 
אלירות וטרור רסלקים גם את פני  ולרנו הרודרני. האיסור  ל אכילת 
לרסן,  רבקש  שהוא  היסר  זאת.  רבחינה  גם  רלבנטי  לבושתנו  נותר  דם 

הקרבת החיים לשם גירוש שדי הפחד,  ודו  ורד בתוקפו.

כאשר ישנו פחד, קל לפנות נגד אלה שאנו רואים כ"אחרים" וללרוד 
לשנוא אותם. רשום כך נדרשים אנו, וב יקר רנהיגינו, לנקוט  רדה ברורה 
נגד אינסטינקט הפחד ונגד  וסרתה השוחקת של השנאה. שהרי כל הנחוץ 

לרו  כדי שיסליח הוא שהאנשים הטובים יישבו בחיבוק ידיים. 

דם:  'פולחני  רספרה  לקוחות  ל יל  שה ובדות  ארנרייך,  ברברה 
כוולטר  כרוה   — הרלחרה',3  רש רת  תשוקת  של  וקורותיה  רקורותיה 
בורקרט, שרדבריו סיטטנו כאן לפני שבו  — שהאירה רפני חיות הטרף 
הייתה רן החוויות הר סבות של האדם הקדרון. השבטים הקדורים יד ו 
ב ל  אולי  או  ילד  נכה,  נוכרי,  כלל  בדרך  הקבוסה,  רן  סביר שאחד  כי 
חיים, ייפול טרף, ושאכילתו — ואכילת דרו — ת סיק לזרן רה את הטורף 
זיכרון בראשיתי זה הוטר  בתוד ה  כך שלשאר תהיה הזדרנות לברוח. 
האנושית והיה לירים הבסיס לפולחני הקורבנות. הדם הוגש לאלים הר בים 
חיקוי של  רבות  "רבחינות  היו  ארנרייך,  אוררת  אלה,  פולחנים  לראכל. 
רן הקבוסה רוקסה  או שרא אדם  חיה  טורף.  ההתנהגות ב ת התנפלות 

לזבח, הנ שה ל יתים ברופ  ררהיב של אכזריות". 

טקסים כאלה רופי ים כאשר שבטים נ שים ראורגנים דיים להפוך 
רנטרפים לטורפים; הפחד הקדום רפני היטרפות לובש  תה פנים של טקס 
דתי. כפי שכתב חוקר הדתות והריתוס רירס'ה אליאדה, "בטקסי החניכה 
בתרבויות שונות, הישות האלוהית רדוריינת כחיית טרף: אריות ונררים 

באפריקה, יגוארים בדרום ארריקה, תנינים ורפלסות ים באוקיאניה".4 

אבל ארנרייך אינה  וסרת בפולחנים הדתיים הפריריטיביים. לד תה, 
אותה תגובה רגשית — פחד ואשרה — שרדה  ד ירינו כחלק רן הרט ן 
היא  סורות. האחת  הדבר רתבטא בשתי  הגנטי שירשנו ר ידנים אחרים. 
הנטייה האנושית להתלכד לנוכח איום חיסוני. השנייה היא הנכונות להסתכן 
בהקרבה־ סרית לר ן הקבוסה. רגשות אלה רופי ים ב תות רלחרה. הם 
אינם הגוררים לרלחרה, אך הם רט ינים אותה ב"אותם רגשות  רוקים — 
זהו אחד  ב ינינו קדושה".  לה  ונכונות להקרבה — הרשווים  יראה  אירה, 

ההסברים לכך שכה קל להני  ולגייס הרונים לנוכח איום חיסוני.

הרלחרה היא פ ילות של הרס ושל הרס־ סרי. רדו  אם כן היא 
רוסיפה להתקיים? דבריה של ארנרייך רסי ים תשובה. זוהי שרידה רזיקה 
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