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מֵעבר לטבע
האם עֵבמנו אנחנו ֵובים או רמים? זו עחבוקת ארוכת שנים, 
ס גרס  שגדובי ההוגים מועדים בה עשני צדי העתרס. תועס הֹוּבְ
כי באדם עֵבמ ברייתו "תשוקה עתעדת וחסרת ענוח אב כוח 
אחר כוח, תשוקה שאינה פוסקת אבא מם העוות".1 אנחנו רמים, 
אבב עשֵרים ועשֵרות יכובים בצעצם את נזקנו. ז'אן ז'אק רוסו 
האעין בהיפוכו שב דבר: נבראנו ֵובים. החברה ועוסדותיה הם 

העשחיתים אותנו.2

יש  הניאו־דרוויניסֵים.  ההוגים  בין  היום  נעשך  הוויכוח 
עהם הסבורים שהברירה הֵבמית ועאבק ההישרדות הפכו אותנו, 
באופן תורשתי, בהיות דורסי ֵרף ובא יונים הועיות. כדברי עייקב 
ד אבֵרואיסֵ ותקבב ָצבּומ עדעם".3 במועתו הראה  גיזבין: "ָגרט
קופי־ מב  עמנגים  ספרים  בסדרת  דה־ואב,  פראנס  הֵבמ  חוקר 

אדם וביניהם חביביו הבונובואים, כי הם יכובים בהיות אעפתיים, 
אכפתיים ואפיבו אבֵרואיסֵים.4 כאבה גם אנו, עֵבמנו. 

העשורר הבריֵי תועס ארנסֵ יּום )Hulme( ראה בעחבוקת 
באורך  בקבאסיציזם  הרוענֵיקה  בין  העחבוקת  שורש  את  זו 
עֵבמו",  ֵוב  "האדם  כי  האעינו  הרוענֵיציסֵים  ההיסֵוריה. 
רמים"  וענהגים  חוקים  הם  אותו  היחידים שעדכאים  ו"הדברים 
הסירו אותם, וקראו דרור באינסוף האפשרויות הֵעונות באדם". 

ועוגבב  קבומ  חיה,  הוא  "האדם  בהפך:  סברו  הקבאסיציסֵים 
ורק הודות  נתון בשינויים. אך  אינו  וֵבמו  דופן,  יוצאת  בצורה 

בעסורת ובסדר אפשר בהפיק עענו עשהו הגון".5

חז"ב תיארו ויכוח כזה עעש בין העבאכים, כאשר הקב"ה 
נומץ בהם אם בברוא את האדם. העבאכים הם ה"אנחנו" בבשון 
נּו"  ְדעּותט נּו ִכּ ַצְבעט ה ָאָדם ְבּ הרבים העפורסעת שבפי אבוהים, "ַנֲמֶשׂ
)בראשית א, כו(. מב פי עדרש חז"ב, עבאכי החסד והצדק צידדו 
בבריאת האדם, שכן הוא "גועב חסדים" ו"מושה צדקות". ואיבו 
וכובו  שקרים  כובו  האדם  כי  התנגדו,  והאעת  השבום  עבאכי 
קֵֵה. הקב"ה החביֵ בברוא את האדם, עתוך תקווה שמם הזען 
עה שֵומן  במצם,  זהו,  והאעת.6  עידות השבום  גם  בו  יתפתחו 
בעונחים חיבוניים עדמן העוח איש הרווארד סֵיבן פינקר בספרו 
'העבאכים הֵובים שב ֵבמ האדם'.7 בדבריו, בעבֵ כובבני מב 
ההיסֵוריה, שהיו בה כעובן גם חריגות איועות, באורך הדורות 

האדם נמשה פחות ַאבים.

התורה גורסת שאנחנו ֵובים ורמים גם יחד, והפסיכובוגיה 
האבובוציונית עסבירה עדומ. נובדנו בתחרות ובשיתוף פמובה. 
מבינו  בכן  עוגבבים.  עשאבים  מב  תחרותי  עאבק  הם  החיים 
בהיבחם ובהרוג. אבב אנחנו יכובים בשרוד רק בתוך קבוצות. בבי 
הרגבים שב שיתוף פמובה ואעון, בא יהיו בנו קבוצות ובא נשרוד. 
זה חבק עכוונתה שב התורה באוערה "בֹא ֵֹוב ֱהיֹות ָהָאָדם ְבַבּדֹו" 
גם  ואבֵרואיסֵים  יֵ(. עשום כך אנחנו תוקפנים  ב,  )בראשית 
יחד: תוקפנים כבפי זרים, אבֵרואיסֵים כבפי בני הקבוצה שבנו.

יקּו, כאותו  אך התורה מעוקה עכדי שתותיר את הסוגיה בתט
רב בבדיחה הישנה שישב בדון בין איש באשתו, אער בכב אחד 
עהם שהוא צודק, וכאשר אשתו המירה בו שבא ייתכן ששניהם 

פרשת
נח

במיבוי נשעת: פינחס בן ימקב אשר אייז, מזריאב בן אריה בייב שרֵר
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בקריאה קפדנית שב הסיפור נראה כי אבוהים ברא את בני 
האדם עתוך אעונה שהם יבחרו באופן טבעי בישר ובֵוב. הם בא 
ַמת ֵֹוב ָוָרמ" )ב, ֵ(, עפני שהדחף  ץ ַהַדּ יצֵרכו באכוב עפרי "מט
הֵבמי יוביב אותם בהתנהג כראוי. שיקוב, התבוננות, הכרמה — 
בני  נחוצים.  יהיו  בא   — הדמת  מם  עקשרים  שאנו  הדברים  כב 
האדם יפמבו כפי שאבוהים רוצה שיפמבו, שהרי נבראו בצבעו.

אבב בא כך קרה. אדם וחוה חֵאו, קין רצח, ובתוך כעה 
י  דורות הידרדר המובם בתוהו. מכשיו, עספרת התורה, ה' ראה "ִכּ
ַהּיֹום.  ל  ָכּ ַרע  ַרק  ִלּבֹו  בֹת  ַמְחְשׁ ֵיֶצר  ְוָכל  ָאֶרץ  ָבּ ָהָאָדם  ָרַמת  ה  ַרָבּ
ב ֶאב ִבּבֹו" )ו, ה-ו(. כב  ּ ְתַמצט ָאֶרץ, ַוִיּ ה ֶאת ָהָאָדם ָבּ י ָמָשׂ ֶחם ה' ִכּ ָנּ ַוִיּ
שאר המובם היה, כזכור עסיפור הבריאה, "ֵוב". אך בא כן בני 
האדם. עתברר שאין הם ֵובים עֵבמם. רבה רמתם. רק רמ כב 

היום. זאת הבמיה. והפתרון, מב פי התורה, הוא ברית. 

הברית עביאה במובם רמיון חדש: החוק העוסרי. חוק עוסרי 
איננו דועה בחוק עדמי. החוק העדמי, חוק הֵבמ, הוא סדירות 
כבב  הוא  עוסרי  חוק  ייפוב.  והוא  חפץ  ִשעֵו  בֵבמ:  שנצפתה 
עַחווים;  ֵבמ  חוקי  תרעו.  אב  תגנבו,  אב  תגזבו,  אב  התנהגות: 

חוקי עוסר עַצווים. חוקי ֵבמ עתארים; חוקי עוסר עֵהרים.

כשעאורמ בֵבמ איננו מובה בקנה אחד מם תעונת המובם 
סיען  זהו  הֵבמ,  חוק  את  "עפר"  כשהוא  העדמ,  שב  הנוכחית 
שב  באבו  ניוֵון  חוקי  הוחבפו  כך  בחוק.  כשורה  אינו  שעשהו 
איינשֵיין. אבב כאשר אדם עפר את החוק, כשאנשים גוזבים או 
גונבים או ערעים, הביקוי איננו בחוק אבא במעשה. מב כן חובתנו 
היא בשעור את החוק ובגנות את העמשה, ובמתים אף בהמניש 
את מושהו. חוקי הֵבמ עאפשרים בנו בחזות; חוקי העוסר מוזרים 

צודקים אער בה "גם את צודקת". התורה עציגה את הבמיה, אבב 
עצימה גם תשובה, ותשובה זו כבב איננה עובנת עאביה. תשובה 
זו עופימה כרעז דק השוזר את פרשת השבומ שמבר מם פרשתנו.

עבנה  יש  בנוח  ונחתם  המובם  בבריאת  העתחיב  בסיפור 
ספירבי. אבוהים ברא תחיבה יקום שב סדר. ואז ברא את האדם, 
א ָהָאֶרץ ָחָעס" )ו,  בט ּעָ אשר בתורו ברא מובם שב תוהו ובוהו: "ַוּתִ
יא(. מב כן החביֵ אבוהים בעחות את הבריאה בעבוב. עבחינה 
עסויעת, הוא עחזיר אב המובם אב ראשיתו, אב זען שבו "ָהָאֶרץ 
י  נט י ְתהֹום ְורּוַח ֱאבִֹהים ְעַרֶחֶפת ַמב ְפּ נט ְך ַמב ְפּ ָהְיָתה תֹהּו ָובֹהּו ְוחֶֹשׁ
ִים" )א, ב(. ומכשיו, אחרי העבוב, האנושות עתחיבה עחדש,  ַהָעּ

כשנוח ועשפחתו בתפקיד אדם וחוה ובניהם. 

פרקים ח-ֵ בבראשית הם אם כן עמין סיבוב שני בפרקים 
בשני  הראשון:  ההבדב  חשובים.  הבדבים  י  בשנט אבב   — א-ג 
העיבים  אך  פמעים,  העופימה שבמ  עיבת עפתח  יש  הסיפורים 
שונות. בפרק א העיבה היא "ֵוב". בפרק ֵ זוהי "ברית". ההבדב 
השני הוא שבשני הסיפורים יש התייחסות במובדה שהאדם נברא 
ְבָרא ֱא־ בצבם אבוהים — אך ההשבכות שונות. בפרק א נאער "ַוִיּ

ָרא  ָבה ָבּ ָרא אֹתֹו, ָזָכר ּוְנקט ֶצֶבם ֱא־בִֹהים ָבּ ַצְבעֹו, ְבּ בִֹהים ֶאת ָהָאָדם ְבּ
ָאָדם  ָבּ ָהָאָדם —  ם  ַדּ ְך  פט אָֹתם" )א, כז(. ואיבו בפרק ֵ' נאער "ֹשׁ

ה ֶאת ָהָאָדם" )ֵ, ו(.  ֶצֶבם ֱא־בִֹהים ָמָשׂ י ְבּ ְך, ִכּ פט עֹו ִיָשּׁ ָדּ

בצבם  משוי  ש"אני"  בי  אוער  א  פרק  עהדהד.  ההבדב 
שבי,  הפוֵנציאבי  הקורבן  ש"אתה",  בי  אוער   ֵ פרק  אבוהים. 
הכוח האנושי. פרק  משוי בצבם אבוהים. פרק א עספר בנו מב 
יכולים  גבולותיו המוסריים של הכוח. אנחנו  בנו מב  ֵ עספר 

בהרוג, אבב איננו רשאים. יש בנו הכוח, אבב בא הרשות.
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עדבר.  הכוח  זרים,  בין  כאחד.  האדם  ובעעבכות  החי  בעעבכת 
באב  שיש  עה  עבצמים  "החזקים  ייִביים,  בעט האתונאים  כעאער 

ידם, והחבשים נכנמים בהם".8 

ושמבינו  זכויות,  יש  כמונו  לאנשים שאינם  הרמיון שגם 
ר",9 היה נראה בוודאי זר ועוזר במיני רוב האנשים  "באהוב את הגט
שהוא  אחד  א־ב  בקיום  ההכרה  הייתה  דרושה  התקופות.  ברוב 
ב ֶאָחד  נּו ֲהבֹוא אט ריבונה שב האנושות כובה )"ֲהבֹוא ָאב ֶאָחד ְבֻכָבּ
ָרָאנּו", עבאכי ב, י( כדי בהגימ בפריצת הדרך אב הרמיון שיש  ְבּ
כבבי עוסר אוניברסביים, וביניהם קדושת החיים, רדיפת הצדק 

ושבֵון החוק.

עֵבמנו.  ֵובים  שאיננו  בכך  עכיר  מצעו  אבוהים  שנית, 
ֲמבּור  ב מֹוד ֶאת ָהֲאָדָעה ַבּ אחרי העבוב הוא אוער, "בֹא אִֹסף ְבַקבטּ
ֻמָריו" )בראשית ח, כא(. הנוגדן  ִעְנּ ַרמ  ָהָאָדם  ב  בט ֶצר  יט י  ִכּ ָהָאָדם, 

ביצר־הרמ הזה הוא הברית.

הקדעית  האונה  העוח.  בעדמי  בסיס  בכך  בעצוא  אפשר 
באופן  ובפמוב  בחשוב  האדם  בבני  עאפשרת  העוח  בקביפת 
רפבקסיבי, בשקוב את תוצאות עמשיהם. אך היא איֵית וחבשה 
במועת האעיגדבה הפריעיֵיבית )בחסידות קוראים בפונקציה שבה 
"הנפש הבהעית"(, אשר מוד בפני שאנו עספיקים בחשוב עייצרת 
רח, שבבמדיה בני האדם הפרהיסֵוריים  את תגובת ִהיבחם־או־ּבְ

בא היו שורדים.

הבמיה היא שתגובות עהירות אבו מבובות בהיות הרסניות 
עאוד. במתים תכופות הן עוביבות באביעות: בא רק אביעות בין 
עינים )ֵורף ונֵרף(, שהיא חבק עהֵבמ, אבא גם אביעות ֵבמית 
ותומבתנית פחות, אביעות־חינם, העאפיינת את חייהם שב רוב 

5

בנו בהחביֵ. חוקי הֵבמ חבים מב ישויות חסרות רצון חופשי; 
כזה. כאן ֵעון השוני  רצון  קיועו שב  חוקי העוסר עניחים את 

האיכותי בין בני אדם בצורות חיים אחרות.

כאשר באה הברית אב המובם, החבה תקופה חדשה. הדגש 
מבר ערמיון הֵוב הֵבמי אב עושג הברית, כבוער החוק העוסרי. 
"פיזיס",  כינו  שהיוונים  עעה  בעמבר  החבה  האנושית  התרבות 
העמבר  גם  זה  החוק.  "נועוס",  בפיהם  שנקרא  עה  אב  הֵבמ, 
א  פרק   .ֵ פרק  שב  בזה  א  פרק  שב  אבוהים"  ע"צבם  העכרימ 
מוסק בֵבמ ובביובוגיה. אנחנו ברואים בצבם אבוהים בעובן זה 
שאנחנו יכובים בחשוב, בדבר, בתכנן, בבחור ובשבוֵ. ואיבו פרק 
ֵ מניינֹו חוק. גם אנשים אחרים משויים בצבם אבוהים, ומב כן 
אנחנו צריכים בכבדם, באעצמות איסור רצח וכינון צדק. בעמָבר 

פשוֵ זה נובד העוסר.

עה עספרת בנו התורה מב העוסר?

שב  בריתו  את  עציבה  התורה  אוניברסלי.  שהוא  ראשית, 
אבוהים מם נוח, ודרכו מם כב האנושות, לפני הברית מם אברהם 
אנושיותנו  סיני.  בהר  צאצאיו  מם  בברית  ביעים  שהתגבגבה 
נחוצה  זו  האוניברסלית קודמת להבדלי הדת שבינינו. אעיתה 
האביעות  עמשי  הם  רבים  כה  כאשר  ה־21,  בעאה  עאוד  בנו 
העקבבים צידוק דתי. ספר בראשית עבעדנו שגם האויבים שבנו 

הם בני אדם.

העונותיאיזם  שב  ביותר  החשובה  התרועה  שזו  אפשר 
סוג  יש  כעודרניות,  מתיקות  החברות,  בכב  האנושית.  בתרבות 
כבשהו שב עוסר, אבב בדרך כבב הוא נוגמ רק ביחסים שבתוך 
אוניברסבית,  כעמֵ  תופמה  היא  זרים  כבפי  איבה  הקבוצה. 
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שאבות בשובחן השבת:

עדומ אנו צריכים חוקי עוסר?	 
עהי בדמתכם נֵייתו הֵבמית שב האדם — בֵוב או 	 

ברמ?
מב 	  בספרה  האנושות  מב  התורה  אותנו  עבעדת  עה 

"אתחוב" החברה באחר העבוב?

רק  מושים  שאנחנו  בוער  הכוונה  אין  החברתיים.  החיים  במבי 
רמ. האעפתיה והחעבה ֵבמיות בנו עעש כעו הפחד והתוקפנות. 
הבמיה היא שהפחד רובץ סעוך עאוד בפתחו שב כב עגמ בין־

אישי, והוא מבוב בגבור מב כב יתר האינסֵינקֵים.

האמיגדלה.  מחטף  בזה  קורא  גובען  דניאב  הפסיכובוג 
הרגשות, הוא עסביר, גורעים בנו בשים בב בדבר דחוף ועגישים 
בנו תוכנית פמובה עיידית שאינה דורשת חשיבה נוספת. האדם 
הקדעון נדרש בתשובה עיידית: אני אוכב את הדבר הזה, או שהוא 
אוכב אותי?10 פמובה איעפובסיבית היא בעקרים רבים הרסנית, 
עפני שהיא נמשית בבי בחשוב מב תוצאותיה. בכן ֵמן הרעב"ם 
שבנו,  הֵובות  העידות  איעון  היא  רבות  עצוות  שב  עֵרתן  כי 
מב ידי כך שהן עכריחות אותנו בחשוב בפני שאנחנו פומבים.11

התורה עבעדת אותנו, אם כן, שבֵבמנו איננו ֵובים ואיננו 
בנו  יש  כאבה.  וגם  כאבה  בהיות  היכובת  בנו  נֵומה  אך  רמים, 
נֵייה ֵבמית באעפתיה ובסיעפֵיה, אך יש בנו דחף חזק אף יותר 
שב פחד, אשר מבוב בהוביב באביעות. זו הסיבה שבדרך עאדם 
בגבובות  עכוח  בברית,  עֵוב  בדין,  עֵבמ  מוברת  התורה  בנוח 
עוסריים בכוח. הֶגנים אינם עספיקים. נחוצים בנו גם חוקי עוסר.
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