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חותמו של אלוהים
שוונת הפרקיח הר שוניח בספר בר שית וגווויח סיפור טרגי  ך 
פשוט: ברי ה, ו חריה הרס הברי ה, ו ז ברי ה חדשה. תחיוה, 
 ווהיח בור  סדר. ה דח פורע  ת הסדר הזה, כדי כך ש"ָוְוָ ה 
ְרּכֹו ַעו ָהָ ֶרץ" )בר שית ו,  ר ֶ ת ּדַ ׂשָ ו ּבָ ִחית ּכָ ָהָ ֶרץ ָחָוס" ו"ִהׁשְ
יב-יג(.  ווהיח ובי  ובוו הווחה  ת החייח ועו פני ה דוה, 
ובד ונוח ובני ושפחתו ובעוי החייח ש סף ותיבה. הכיויון חרוץ: 
ה רץ חוזרת כועט ווצב שהייתה בו בתחיות התורה, כ שר הי  
ַעו  ְוַרֶחֶפת  ֱ וִֹהיח  ְורּוַח  ְתהֹוח  ֵני  ּפְ ַעו  ְך  ְוחֹׁשֶ ָובֹהּו  "תֹהּו  הייתה 
ִיח" ) , ב(.  חרי הובוו  ווהיח נשבע ו  והכרית עוד  ַהּוָ ֵני  ּפְ
ועווח  ת כו החייח,  ף כי  ין וו ערובה שבני ה דח ו  יעשו 
ז ת בעצוח — והו  ותחיו וחדש.  ת וקווו שו  דח ווו  
בסבב הזה נוח. הו   ביה שו התחוה חדשה וסיפור ה נושות. 

פרק ט, הב  ו חר שבועה זו, וקביו  ח כן ופרק  : שני 
פרקיח שו התחוה חדשה ועווח.  בו יש ביניהח שני הבדויח 
החוזרת שבע  ויות ופתח  יש  ר שית, בשני הפרקיח  חשוביח. 
פעויח —  ך ו   ותה ויוה. בפרק   הויוה הי  "טוב", ו יוו 
בפרק ט' הויוה הי  "ברית". ההבדו השני הו  הדרכיח השונות 
בתכוית שכו  חד והפרקיח וציין בהח ש ווהיח בר   ת ה דח 

בצווו. הנה, כך זה בפרק  :

ְדוּוֵתנּו, ְוִיְרּדּו  ַצְוֵונּו ִכּ ה ָ ָדח ְבּ ַוֹיּ ֶור ֱ ־וִֹהיח, "ַנֲעֶשׂ
ּוְבָכו  ָהָ ֶרץ  ּוְבָכו  ֵהָוה  ּוַבְבּ ַוִיח  ַהָשּׁ ּוְבעֹוף  ח  ַהָיּ ִבְדַגת 

ָהֶרֶוׂש ָהרֵֹוׂש ַעו ָהָ ֶרץ". 

ַצְווֹו,  ְבָר  ֱ ־וִֹהיח ֶ ת ָהָ ָדח ְבּ  ַוִיּ
ָר   ֹתֹו,  ֶצֶוח ֱ ־וִֹהיח ָבּ  ְבּ

ָר   ָֹתח. ) , כו-כז( ָזָכר ּוְנֵקָבה ָבּ

וכך, ועוות ז ת, בפרק ט:

ח ָהָ ָדח —  ֵפְך ַדּ  ֹשׁ
ֵפְך;  וֹו ִיָשּׁ ָ ָדח ָדּ  ָבּ

ה ֶ ת ָהָ ָדח. )ט, ו(. ֶצֶוח ֱ ־וִֹהיח ָעָשׂ י ְבּ ִכּ

ההבדו כ ן יסודי. פרק    וור וי כי אני עשוי בצוח  ווהיח. 
פרק    בצוח  ווהיח.  עשוי  הזולת  כי  וי  ט  וור  פרק  ו יוו 
ודבר עו שויטתו שו ה דח עו ש ר הברו יח; פרק ט ודבר 
ונו  הר שון וספר  הפרק  הרצח.  ועו  יסור  החייח  קדושת  עו 
עו עוצותח הפוטנצי וית שו בני ה דח, ו יוו הפרק התשיעי 
ועוידנו עו הגבווות הווסרייח שו עוצוה זו.  ו ונו והשתוש 

בה ונטיות חייו שו  דח  חר. 

וכ ן וובן גח ודוע התחופה ויות הופתח החוזרת שבע 
פעויח ו"טוב" ו"ברית". כש נו  ווריח עו דבר־וה שהו  טוב, 
 נו ודבריח עו והותו כשהו  ועצוו.  ווח כש נו ודבריח עו 
זיקה ווסרית  ברית,  נו ותכווניח ווערכות־יחסיח. ברית הי  

בין  נשיח.

פרשת
נח

ועיווי נשות: פינחס בן יעקב  שר  ייז, עזרי ו בן  ריה וייב שרטר
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ישנה ברכה ושונה הנ ורת  חר  כיוה ושתייה שו דבריח 
פותחת  זו  ברכה  חרונה  "שהכוו".  הי   הר שונה  שברכתח 
בויויח "ברוך  תה ה'... בור  נפשות רבות וחסרונח". ה' בור  
 ת הנפשות — וגח  ת וה שחסר והן. וור ית עין הדבר תווה, 

כועט בותי וובן. ווה והוו  ת ה ו עו שבר  חסרונות?

תשובה יפה  חת1  וורת ש ווו  היו ונו חסרונות וחוָסריח 
ו  היינו זקוקיח ו נשיח  חריח. היינו חיה ותבודדת, ו  חיה 
חברתית. היות שכוונו שוניח זה וזה, ווכוונו יש חסרונות,  נו 
וי  ווה שחסר  וי,  יש  ווי  וך  זקוקיח  יש ורעהו. וה שחסר 
יש  ווי וך. בופגש בינינו  נו יכוויח והשויח  יש  ת וחסורו 
שו רעהו. בזכות החסרונות וההבדויח  נו וגיעיח וידי יחסיח 
עושה  ותנו  שונו  הרבגוניות  והח.2  ורוויחיח  הצדדיח  שכו 

וַחיות חברתיות. 

עו תובנה זו עודו כבר חכוי הושָנה בויורתח הופורסות, 
" דח טובע כוה וטבעות בחותח  חד וכוון דווין זה וזה, וווך 
ווכי הווכיח הקדוש ברוך הו  טבע כו  דח בחותוו שו  דח 
ש ני  ווה  הבסיס  זה  וחברו".3  דווה  והן  ו ין  חד  הר שון 

וכנה — וקר תי כך גח ו חד וספריי — "כבוד השוני".4 

בפעח הב ה שנפגוש  דח השונה ו תנו תכוית שוני, הבה 
הוגדיוה  כותנה  כ יוח  ו   ו   הזה  השוני  ור ות  ת  ננסה 
 ותנו ויוצרת ונו  פשרויות חדשות.  חרי הובוו רצה הקב"ה 
וונוע התוו ות חוזרת שו העווח בחוס — כווור נפיוה  ו 
צווו  וזהות  ת  ו תנו  וביקש   — הובוו  ב   שבעטיו  הוצב 
נבר   שהו   ידע  הר שון  בצוונו.  דח  עשוי  ש ינו  וי   צו 
בצוח  ווהיח  כי  וזכור  נתבעיח  וצ צ יו  נוח  בצוח  ווהיח; 

השוני בין העווח ש חרי הובוו ועווח שופניו טוון בכך 
ו נשיח  עוד  וצפה  השתנה.  ווהיח  יננו  ה דח  שו  שוצבו 
והיות טוביח כי הח טוביח וטבעח. והפך:  ווהיח יודע עכשיו 
ֻעָריו" )ח, כ ( — וז ת  ף עו פי שהו   כי "ֵיֶצר ֵוב ָהָ ָדח ַרע ִוּנְ

נבר  בצוח  ווהיח. 

וזהו עצח העניין.   ווהיח הינו  חד —  ך ו  כן ה דח. 
וו היה בעווח רק  דח, הו   ווי היה חי עח העווח בשווח.  ך 
 נו יודעיח כי הדבר  ינו  פשרי, כי "וֹ  טֹוב ֱהיֹות ָהָ ָדח ְוַבּדֹו" 
)ב, יח(.  נו בעוי חייח חברתייח. וכש דח  חד חושב שהו  יכוו 
והשתרר כ ווהיח עו  דח  חר, התוצ ה הי   ויוות. ופיכך, 

 דח החושב עצוו ו ווהיח הו  בחזקת סכנה חוורה. 

ושוח כך, בצעד פשוט  חד, שינה  ווהיח  ת הושוו ה. 
 חרי הובוו הו  ויוד  ת נוח, ודרכו  ת כו ה נושות, ותפוס 
כצוח  ווהיח לא את עצמנו אלא את האנשים זולתנו. רק כך 

נציו  ת עצונו ו ויוות ווהרס עצוי.

זהו רעיון ושנה־חייח. עו פיו, ה תגר הדתי הגדוו ביותר 
צוח  ור ות  ת  יכוו  ה ח  ני  עצוו:  יש ו  ת  הו  שה דח 
 ווהיח  צו וי ש יננו עשוי בצווי שוי?  צו  דח שהצבע, 

הועוד, התרבות  ו ה וונה שוו שוניח ו וו שוי?

 נשיח חוששיח ו נשיח ש ינח כוותח. פחד זה היה וקור 
ו ויוות ושחר היות ה דח עו ה דוה, ועודנו כזה. הזר, הנוכרי, 
הב  ון החוץ, נתפס כועט תויד כ יּוח.  בו וה  ח ההפך הו  
הנכון? וה  ח  נשיח השוניח ו תנו  ינח וחריביח  ת עווונו, 

 ו  ורחיביח  ותו?
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נבר ו גח בני ה דח זוותח. גח הזריח והווזריח.  ין וך  תגר 
דתי גדוו וזה.

1.  ני וודה וור ג'ושוע רו ו  יש ונצ'סטר שופיו שועתיה ור שונה.
עניין זה גרח והוגיח בני הו ה הי"ח, כגון וונטסקייה, ור ות  ת הסחר כחוופה   .2
זה —  ו  זה עח  יכוויח וסחור  וווחוה. כ שר שני שבטיח שוניח נפגשיח, הח 
וחיוופין והיוחח זה בזה.  ח הח נוחויח, צד  חד ופחות יפסיד, וגח הצד השני 
החשובות  ותרווותיה  זו  חת  ירוויחו.  שניהח  סוחריח,  הח  יספוג  בדות.  ח 
ביותר שו כוכות השוק ושווח, וסובונות, וויכוות ור ות  ת ההבדויח כברכה 
 Albert O. Hirschman, The Passions and the Interests: Political ר ו  וו  כקווה. 
 Arguments for Capitalism before Its Triumph, Princeton: Princeton University Press,

 .2013
ושנה, סנהדרין ד, ה.  .3

יונתן זקס, לכבוד השוני, ו נגוית: צור  רויך, ירושויח: טובי, תשס"ח.   .4


