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 ובמחצית עשרה-התשע במאה ובפרט ות,נורהאח השנים אותבמ
 הנטייה להסביר את העולם ללא אלוהות.  ה העשרים, ניכרתאמה לש הראשונה

ריות בתהליכים וההתפתחויות ההיסט אתרל מרקס 'מסביר' קא
לגות ומדינות הזדהו מפיתה חזקה מאוד. הי רקסיזםהמ כלכליים. השפעת

-ריות גדולות קמו והקריבו עשרות מיליוני בנימפיאוריה הזאת. איהתעם 
 יהנציגטלניהאה דהתרוכות הזאדם על מזבח המרקסיזם. במשך שנים א

ה ברור לכל שהן להמערבית רובה ככולה עם המרקסיזם. והנה בימינו א
 שטו את הרגל.מה פתורה והן ניסיון יישוה

ם כיום . גמניעים מיניים של' את הנפש כנגזרת בירסהגמונד פרויד 'זי
 .תוימסיש לפרוידיזם השפעה מ

ו מהם תרלות שיאוריתהיו אנטי דתיים במופגן, וה דיוהן פרו מרקס ןה
דתית. לעומת זאת, המדען הדגול צ'רלס דרווין, הביולוג -לאווירה האנטי

ת עצמו כאיש מאמין. אך דווקא תיאוריית א רעשרה, הגדי-שעהמאה הת של
ת ותורמ תרוי, היא אשר חיזקת", העיורת "הברירה הטב, תהאבולוציה שלו
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 רגרסאות יות ו )אותדתית. לכאורה, תור-השקפת העולם האנטי תת, אוחרא
אפשרות להסביר את התפתחות העולם בלי  ה עלשלה( הצביע תורחואמ

אבולוציה, רת ההסביר, לפי תוסו ל. את התפתחות החיים בכדור הארץ נייםאלוה
 . םייחרכהריים ומקגורמים טבעיים ת כתוצאה של פעול

רת לכאורה את השקפת עולמו של תסו םייחה תלוצייבוא תרות
לם היהודית. אכן, יש להדגיש את ההבדל והשקפת הע את טרובפ המאמין,

עולם  תוולוציה', להשקפתורת האבביסוד ' תודמועהבין עובדות והנחות 
דעות והמדענים ה הצומחות על קרקע אותן עובדות והנחות לדעת הוגי

בים של להמטריאליסטים הנ, ה(Marx, Engels)גלס אנו קסרונים. מהש
ס כתב מרק 1869-רווין. בדהישגו של מיד ב ועשרה, הכיר-המאה התשע

פי שהוא -על-ף"א :Origin of Speciesנגלס, עם צאתו לאור של הספר לא
סיס של הבח בסגנון אנגלי גס, הרי ספר זה מקיים את סומנ וין[ כותברו]ד

שתמשים נו מבזמנ ו". גםלנש ותקפהתואמת להש הטבעית יהההיסטור
דרוויניזם( להצדקת  ית שלנמודרגרסה , דרוויניזם-בדרוויניזם )או בניאו

ם חות העולהגישה המטריאליסטית והאתאיסטית. גישה זאת רואה בהתפת
בכלל, ובהתפתחות החיים בכדור הארץ בפרט, ביטוי לפעילות כוחות 

 רמחוב די. ולשהני כצוחים רהמאטריא, החומר, בלי התערבות גו
יים, התודעה תיו כדי להסביר את כל התופעות בעולם, ובכללן החנועובתו

  .דם וכדומה להםת האהעצמית, הנשמה, רגשו

 השקפת לכליונה ביהדות עומד ביסוד העגחה שההומת זאת, מושג על
בע קווהוא המכוון והם, ה. לפי השקפה זאת, האלוהים מנהיג את העולמעול
ב לעניין ההשגחה הכללית קל רמשת סחמידות ו. היהחש בתרהמל כאת 

ות הוא: "אנוכי ה' אלוהיך אשר הוצאתיך רדבוהפרטית. הראשון מעשרת ה
ם הוייתו ואת עצת יסודית אמארץ מצרים מבית עבדים". האל מלמד כאמת 

אחד כ 'הרמב"ם מונה את האמונה בהשגחת הה. לותו בהיסטורייעפ
אני מאמין בהם: "ין מהאל רשדני דיהוורתנו, שכל יקרי תע עשר-משלושה

בני אדם וכל  הכל מעש דעשמו, יו באמונה שלמה, שהבורא, יתברך
לם, אוו מר: היוצר יחד לבם, המבין אל כל מעשיהם"., שנאמחשבותם

ה' פרושה לא רק על בני האדם אלא על כל יצורי תבל. הפסוק  השגחת
עטב טלוששון שבתורה מלמדנו לראות את ה' כהרא  דלמובת. ב

ועד  וזן מקרני ראמים קדוש ברוך הואה "ז, ב'( נאמר: "יושב, קתשבלי )בב
לקביצי כינים". ה ת ימכורכת את רעיון השגחת ה' עם ההנחה, שקי הב

המופקדת בידי כוחות אלוהיים, , ולםעה-ודרת ורצופה של הנהגתמערכת מס
 אורתיב יקידמק י'צילוביסוד י" ת. הרברוגה זו, שהם הספינההמתגלים בה

 אאבל ל, דל ומופרדבר וכותב: "האלוהים ברא את העולם כעצם מוהדב
וא יונק מן ההוויה שהולם קיים משום העניק לו מציאות עצמאית. הע
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וי ונסתר, מאמר ביקשתם משם, עמ' גל, יש ההלכה)א. לוהות"ית של האהאינסופ
 פ.( שלי, ב.ש , ההדג202-203

אלוהים הוא : האוצנטריתתי אהי תאח. העולם תוהשקפנינו שתי לפ
; התפתחות העולם, בו שותו, מתערב במתרחאשל העולם, הוא מנהל  זומרכ

שקפת . השגחה העליונהההלרבות עולם החי, נמצאת תחת השגחת האל, 
רואה  אתילונית. השקפה ז, חיתסטמטריאלי-תסטייאאתהיא  רתהעולם האח

בכלכלה, , תישונאה הרבחב, חייםה ותורבשפע צי, , בעולמנו הפנימנוב
ורם אחד ג תוצר של. ודומיהם.. באמונות, ברגשות האהבה, השנאה, הקנאה

יות, יסאפת אלה מהוות עמדות מטפותנועתה. שתי השקו אטריאהמויחיד: 
ר שכאלה אינן נגזרות לא מן הניסיון ולא מן התיאוריה. ניתן לראות ובתו
 של אמונה.  ג מסויםסוהמטריאליסטית  דהבעמ

הדרוויניזם מסקנות מרחיקות לכת, כאילו ם מקיימפבים גים נרחוח
יסטית, ומכאן שתורה ריאלת השקפת העולם המטובענתורת האבולוציה' 'מ

את ז ירה מדומהסת. תדרוויניזם( סותרת את האמונה היהודי-זו )וכן הניאו
ן וירודציה של לוע עם תורת האבומגוגים דתיים רבים מכל ח היא המרתיעה

 ןאין לומדים תורה זו כלל(. לרתיעה זו אי תייםד-תייםממלכפר ההסי בבת)
 ל להראות במאמר הזה. שתדא. זאת השום הצדק

תורת להראות שא הוני. יעד אחד, די צנוע, פב י יעדים הצבתינש
 האבולוציה, בצורה התקנית והמקובלת שלה, מתיישבת עם מושג ההשגחה

ין אבולוצית ( בcompatibility) תּוימתא. ישנה רת אותהותעליונה ואינה סה
ד יע חה העליונה.השגביה', ובין האמונה צם המתוארת ב'תורת האבולוייהח

לוציה. ורת האבות ותו הוא ניתוח כללי של יסודות והנחליאחתור אחר שא
 . היממצאי ניתוח זה מערערים את הבסיס של תיאוריה אבולוציונית כלש

 תיבעהברירה הט לשמנגנון הבסיסי . ה 2

 יה על שתי הנחות היסוד הבאות:נורת האבולוציה בתו

רץ, מקורו באורגניזמים אחדים או אפילו ל כדור האם עשפע צורות החיי . 1
 אורגניזם אחד ויחיד. ישנו עץ אבולוציה, או תולדות האבולוציה.

 באות:ה שערותההת סבירה את הדבר, כוללת אהמורת האבולוציה, ת . 2

גר התורשתי של ההורים, מאה תאם ריחזמשצאים צא תורשתיות: א(
נות מרובה. התורשתיות נאמבזמים של הוריהם יולפיכך הם משחזרים אורגנ

ת הבאים בתוך הדגם רוהיא בדרך כלל גורם מייצב, הנוטה לשמר את הדו
ט. המשותף. מן הבלוט צומח עץ אלון הדומה לעץ אשר הצמיח את הבלו

חנו יודעים אנ אבל. התוא להיהטלתרנגולת ש הדומה וחמביצה בוקע אפר
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וב באיזה שחה )לא ים. האבולוצהשצאצאים אינם העתק מדויק של הורי
יך של השתנּות, שבו יש חשיבות עליונה להבדלים בין תהל כיוון( היא

 הצאצאים להוריהם.

פתחותו התריות של שינויים. ראשית, פשש שלוש סיבות אי השתנות: ב(
ני עצי . שסביבהמהם ג לאאם, ייתורשת יםלא רק מגורממושפעת ד של היחי
ם אותה צורה, גודל, מספר לה וטים תאומים, איןלם צמחו משני בא אלון, גם

אחרים( משפיעים  וגורמים יראועלים וכד'. הבדלי הסביבה )סוג אדמה, מזג 
מהסביבה  יםעל צמיחתם של העצים. בעלי חיים בדרך כלל פחות מושפע

פחות מהגורם הסביבתי. ים עושפמ יםקיונלי החיים, הבין בעם. מצמחי
. שתמרים בדורות הבאיםמ , אינםרתיים, כלומששינוים סביבתיים אינם תור

ים בין צאצאינה אבולוציונית, גורם אחר הוא מקור להבדלים מבח
גנון מנניכרת מבחינה אבולוציונית, הוא התו וחשיב ןאכלהוריהם, ומ

לא  בללי )איברסונא טעמון זה הוא כנגנמ ת.נייה המיבייה והרפרה
ונים ש םניג הצאצאים מקבלים לגמרי( הן בין צמחים והן בין בעלי חיים.

לא  ההאינו זש יםגנצאים מעבירים לצאצאיהם שילוב ם, והצאמשני הורי
האב ולא לשל האם. מנגנון זה מביא למעשה לאינסוף וריאציות ל לש

ש. חד, מין פוסיט, סלופיליצירת  ו גורםינהגזע, אך א אותוך תורשתיות בתו
. ציהוטהמהוא  טווח-עשוי ליצור שינוי אבולוציוני ארוךה המקור העיקרי

 עתאקראי בחומר התורשתי. יש גורמים שונים להופי וטציה היא שינומ
 בי.יביניהם הגורם הרדיואקטוטציות, ומ

, הרי האבולוציה יתבעהטי תורת הברירה לפהברירה הטבעית:  ג(
ן ואף לא לגמרי מכוונת, אלא מהווה ילוטחת לימקר תפתחות החיים, אינהה

מקריות בהחלט, אבל הסתגלות ת וגמות אלה. המוטצימשילוב של שתי 
עיון הברירה ר הטבעית.רירה הבלסביבה מכוונת. מנגנון הסתגלות הוא 

, וזהו תרשפעולתה מורכבת ועדינה ביוית פשוט למדי, אף על פי בעהט
אצאים מהאחרים. צ רותים יאיבמהים סייה יש פרטאוכלול בסיסה: בכ

לשרוד, בעוד  ויכתר סיוביים יש יולפרטים ששינוייהם התורשתיים חי
המשך. לגבי ר מוצלחת ימותו בטרם יולידו דו-תורשתיות לא בעליפרטים 

 פרנציאליתדיכות תופעות ההישרדות הלהו השינויים העוברים בתורש
דה תמבה בעיתטה הרירבזאת פועלת ה. בדרך ורור לדמדאיפוא  ותמצטברו

ם תם והצמחים לסביבילשיפור ולשימור הישגי הסתגלות של בעלי החי
 ולאורח חייהם. 

ם: יבולל שלושה מרכיכ רירה טבעית""ב ונהמככניזם הבסיסי, ההמ
קדמה הביולוגיה התאז ימי דרווין . מברירה טבעיתו רשתיות, מוטציותתו

התורשה.  וןגנמנל יה שימהפיסיקה והכ הרבה עלם כיום אנו יודעיו מאוד,
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סיסי של כניזם הבמאנו מסוגלים לפענח את הצופן הגנטי של האדם, אך ה
 .להבנת השתנות אבולוציוניתס חשב עדיין לבסינ רירה הטבעיתהב

ית הוא מכשיר חשוב ביותר להבנת תופעות בעניזם הברירה הטמכ
ה טיקואנטיביל ש יםימווגים מסלסתם של חיידקים לוביולוגיות. למשל, הסתג

הברירה הטבעית.  ללהבינה ולהסבירה יפה במכניזם ש שרון פניצילין, אפכג
בעלי חיים. אין חלופה  שלקיינות הגנטית ח ,המיקרימימה אחרת היא וגד

ות האלה ותופעות עתופהתיאור, הסבר והבנה של הטבעית ללברירה 
 ביולוגיות רבות אחרות. 

 תהליכי החיים ל סיס מולקולרי ש. ב3

ונות נתגלה בהדרגה המכניזם המולקולרי של חרמישים השנים האבח
 ם.המכניז ימתי את הקווים העיקריים שלהחיים. נתאר כאן באופן סכ

ם החי מצוי בצורת "מילות צופן", זינאורגה ידע התורשתי שלהמ
 (DNA)א וד" שמולקולות הדנ"יסשל ארבע "אבני  יםכלומר, צירופים שונ

 (RNA)רנ"א האלה. מולקולות ת נויים ממולקולוב יםגנרכבות מהן, והומ
נים שונים, והם מצדם בונים בדנ"א כדי לבנות חלבוש הבמידע ז תמשותשמ

  ,וגמה המרכזיתהדונות. העיקרון הזה מכונה נקציות שתאים בעלי פו
 the central dogmaהחיים יתמיל כי, ש. 

"א. כל התכונות נדה לותוקלומת מנלקחוא לות הצופן ברנ"מי
התורשתיות שלנו אגורות בדנ"א. לעומת זאת, רוב מולקולות הרנ"א 

ולקולת מ ד מתוך מרכיבי התא הרבים. בדרך כלל,מכילות מידע רק על אח
  ד.אח גןרנ"א אחת כוללת מידע על 

ם הם גיהחיים, שלושה סוי ולוגיות שבתוך תאביין המולקולות המב
"א ודנ"א, שהן ַמקרו מולקולות )מולקולות רנן, בוחלחדת: יות מבושיח עליב

 (.(monomers משנהימרים הבנויים מיחידות לות פוימאוד( עשו תגדולו

חראים לתהליכי קריים האם העירילבונים הם החומהח: בוניםחל
די יציבות. בלי ל, לות התאים הפועלות זו על זו הן, בדרך כלוולקמהחיים. 

ד אחקולות התאים הן איטיות מאוד. לין מות בואקציריחיצונית, ה ערבותהת
התגובות הביולוגיות ולהביא אותן  את רזים הנו, לזנחלבוה מתפקידי

איץ את המ נו חלבוןה זיםאנהלמהירויות הנדרשות לתהליכי החיים. 
המיוחדת  נההספציפית שלו. בררנות, סלקטיביות זו היא התכוה הריאקצי

הם מקרו מולקולות  םניובחל. םנזיהא הואש גילוביוה טליזטורהקשל 
ת האמיניות והחומצ, ידות משנהחהבנויות מפולימריזציה של י

((aminoacidsם תלויה במבנה המרחבי שלהם מישל האנזי עולתם. פ
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ידי הרכבם הכימי, רצף החומצות האמיניות. את המבנה הכללי וכתב על המ
ת ונבהייה )פולימריזצ לש וא תוצאהשה, וליפפטידהפ של השרשרת,

 ת(, ניתן לראות בתמונה הבאה:רשרשה

 

 

 

R1, R2, R3 כיביםהן המרש מיניותהאעשרים החומצות  תא ו' מייצגים כאןכו 
 יברסליים של החלבונים.ונהא

 :יניותאמל חומצות ש יא כמה דוגמאותאב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תקפלת בצורה ומומצות אמיניות מחנויה ב דשרת הפוליפפטירש
מורכבת למדי סביב החלבון הגלובולרי, המרחבי. בין הצורות השונות 

 תבעתממשת, והיא הקומ תאחוהרבות אשר החלבון יכול לקבל, רק צורה 
ים. זהאנ-לבוןהחת( של ויטיבוגני" )קרתיותכהוה" את התכונות האנזימטיות

החומצות ל סדר הליניארי שה פי-יו של החלבון נקבעות עלתכונותמבנהו ו
 ד. טיהאמיניות בפוליפפ
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-יות של הפוליפפטידינדר החומצות האמס :"א, הצופן הגנטידנ
כך, פי. לנ"אדה תרשרש פי סדר הנוקלאוטידים בקטע של-החלבון נקבע על

ספק את המידע המ ,ופן הגנטיהצ הנקלאוטידים בשרשרת הדנ"א הוא דרס
 יזם. גנהרכב כל החלבונים בתאי האורעל 

ידי -הבנויות עלת ן מקרו מולקולו( הnuclear acids)מצות גרעין חו
 DNA,)דנ"א (. בnucleotides)פולימריזציה של תרכובות ה'נוקלאיטידים' 

deoxyribonucleic acidבדלים בתבנית הבסיס הנ, ידיםלאוטנוק 4 ש( י
 A,adenine;ים וסמליהם הם: סהבסי שמות ארבעת. שלהם, לרבות החנקן

;G,guanine ;C,cytosine T,thymineתרידים בשרשוטבסיסי הנוקלא ר. סד 
הגנטי.  יתן אותיות האלפבה A,G,C,Tבנה החלבונים. מאת  הדנ"א קובע

 של A רת הכפולה,רשבשם. דיטיאוקלינופולעשה משני שרשרות דנ"א נ
. G אל A ,C אל C ,T אל Gשרשרת אחרת;  של Tאל  ברשרשרת אחת מתח

. בילהמקהת ת אחת קובע את הסדר בשרשרשרים בשרידוקלאוטהנן, סדר לכ
זמנית רק ארבע 'אותיות' -ומצות אמיניות בחלבונים, ובוח שריםע יוון שישכ

כדי  וקלאוטידיםנ המכ םיצוחנ, א"דנה לש יתטידים( באלפב)ארבעה נוקלאו
מצה ישיות: כל חולה, הצופן 'נקרא' בששלקבוע כל חומצה אמינית. למע

ומצות ל שלושה נוקלאוטידים; למשל, החש פי הסדר-בעת עלנקאמינית 
לאוטידים וקפי הנ-קבעות עלנ Glycyl  ,,(GLY) Aspartyl (ASP)מיניותהא

A,G,G י הסדר: לפGGA (GLY=GGA ;)G, A T, י הסדרלפ: 
ASP)=(GAT. 

ורגניזם המורכב גדול מאוד. אפילו תוכן האצופן הגנטי( של )הנום הג
ל הקופים כולל ש 40SVירוס הוום גנהוא גדול.  דקהדנ"א של תא החיי

מיליון  2,500-כל אי היונקים מכית נוםג .יםגנגות בסיסים, בחמישה זו 5243
וטידים מסודרות במחלקות לאדנ"א. שורות הנוק זוגות נוקלאוטידים של

עד ו 50,000-נם מישדואליים. ינדיוואי יםגנדיסקרטיות של אינפורמציה: 
; ןגה רשל תוצה חראי לסטרוקטורא גןל ם של יונק. כנוגב יםגנ 100,000

 ן.חלבוה הוא הזוצר התדרך כלל ב
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 doubleה של הדנ"א )הספירל הכפול, לופפלת השרשרת הככה

helixהשרשרת  דת הדופלקס ובנייתה מחדש שלפרידי ה-תבצעת על(, מ
ושכת , מהכפולה משני חלקים נפרדים. השרשרת הנפרדת, הפולינוקלאוטיד

T לא A ה; שלA ל אT; Cאל G; Gאל C. ר תהליך ואתמונה דלעיל מתב
 ההכפלה במקרה של ארבעה זוגות.

לקולה המקורית. אך ולמ תזהו זאת בדרךהמולקולות שנוצרו  תיש
זה, ואז תהיינה שתי  יכניזם מיקרוסקופש מנות עלולות לשבשו טציותמו

 המולקולות החדשות שונות זו מזו.

בשרשרת הדנ"א  צעתרגום אינו מתבה .גנטיה ום הצופןרג"א, תרנ
 ."ארנעצמה, אלא בהעתקת קטעים מאחת משרשראות הדנ"א אל ה

  uracil (U)נוקלאוטיד תלפחהב א"דנמ נה"א שורנולינוקלאוטיד הפ
די מורכב. באופן סכימתי  ואכניזם התרגום ה. מthymine (T)קום מב

 מתואר המכניזם בתמונה הבאה:

 

 

 

 

 

 

 

 

משות כ'מתווכות' בין הדנ"א לחלבונים. קודם א מש"הרנ תולוקלמו
ד( של אחד משתי אח ןג) עטקב' בותכ' 'טקסהטהליך העתקה, 'כל מתרחש ת

 Messenger)יחשל-ידי רנ"א-לעשרות הדנ"א. התהליך נעשה שר

RNA=mRN)עבירמ-ועתק בידי רנ"אמ יחשל-סר' הרנ"א. 'מTransfer 

RNA=tRNA)ו חלק מן הנמעביר -צם, רנ"אבע. יבוזוםהרעובר אל ( ו
 טי.גנפן הצוה ת לתאי תרגוםחרושה יבוזום הוא ביתהרהריבוזום. 

גבוהה  תם את החלבונים מחומצות אמיניות במהירוריריבוזומים מייצה
ידי הרנ"א לאחר -תיע על פי המידע הצפון בגנים, המובא עלפובדיוק מ

ד אחד את בצימים המיוחדים נזמזהים האריבוזום ה וךשהועתק מהדנ"א. בת
מזרזים , ומעביר המסוים-החומצה האמינית ובצד אחר את הרנ"א

(catalyze) ין החומצה האמינית ומולקולת הרנ"א.ב ת יצירת החיבורא 
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 ורגניזמיםא >>>איםת >>>בוניםלח >>>נ"אר >>>"אנד . 4

 המשכו וסיכומו(ם, חליף לפרק הקוד)ת

ידע הגנטי של המ: מה המרכזיתהדוגת מושג א הפרק הזה מבטא שם
רגניזם החי מצוי בתוך מולקולות הדנ"א; הרנ"א 'קורא' קטעים מהמידע אוה

במידע חלקי זה לבניית חלבוני תאי האורגניזם.  הצפון בדנ"א ומשתמש
רכזית זו בין לדוגמה מונות מסתמנת התנגדות מסוימת בשנים האחר

הוות ל ה כפשטנית מכדיותתיאוריטיקנים, הרואים א-קאיםיתמטמביולוגים 
 The Human Genome Business Today) .םייורטאית םיבושיחלסיס ב

by Kathryn Brown, Scientific American, July 2000)  

ד ועיים, מן הפשוטים ביותר ומר שאורגניזמים חל רך ההכללה ניתןבד
 אתמנגנונים" מורכבים ועדינים ביותר. המייחד " םנאדם, ה-יונקים ובני

ביותר  טושפה דקייהחן מחי. לל תי המשותף לכהתורש מרהחיים הוא החו
י, והוא שתחומר תורו אות את דעט תמיכמוהצמח ועד לאדם, אנו מוצאים 

 ני האדם.הדנ"א, ורק באורכה של שרשרת הדנ"א שונים ב

זהות לתן ים הביולוגי משתמר, אך נשל האורגניז חומר התורשתיה
ם ניע. מדןימה ואות נים שלשוור ובין פרטים לדשינוים זעירים בין דור 

י רשתשל האדם הם זהים, והשוני בחומר התו םינגהמ 99.99%-ם שיכירעמ
 "א.דנחומר התורשתי, המה 0.01%-בטא בתבין אדם לאדם מ

א ההבנה שכל רונות הוולוגיה במאה השנים האחביל הישג הנפלא שהה
מידע ם )ני של האורגניזמרחי מכיל חומר תורשתי אחיד שהוא המרכיב הכי ש

 של קובע את רוב האפיונים הפיסיים יתשרותהר החומין(. וורדי דזה לא היה בי
קי פר ..."תח אורגניזם חי שלם )"מאין באת? מטיפה סרוחהתפהזרע מ ןהחי. מ

כולל את כל ההוראות הנחוצות לפיתוח י תרש"ג, א'(. החומר התופ ,אבות
 הפשבולים ות, במתיאלה נכתבות באות האורגניזם מן הזרע. ברור שהוראו

אחת משפות המחשב. כמובן, אין שום קשר בין שפת ל, , כמו, למשמתויסמ
ש ושפות המחשב, זאת רק אנלוגיה המלמדת ותורשתי לשפות אנההחומר 

 אחרות. האנושיות אפשריות גם שפות  שמלבד השפות

של תאי האורגניזם כולל סדרה  נ"אדקם במוומר התורשתי המהח
ומר חהש םדוהק פרקב וינרא ברהאורגניזם. כתחּות תפמה של הוראות השל

יות נמולקולות החיו-יול בהתורשתי שבשרשרת הדנ"א קובע את המבנה ש
בונים. צירוף מסוים של לתפקודם של האורגניזמים החיים, והן כל מיני חל

תיות שונות של הטקסט התורשתי, קובעות את וא ות, המהוותולות שונלקמו
 החלבון המסוים.
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 ד ניתן לכתוב ציכ, להחיתכלמ בותה נחש. עאותיות-ולותלקמורנו: מא
ורך לאישמר הסוג זה חייבות למאת הטקסט התורשתי? אותיות טקסט 

ל המוטציות, אך אותיות הטקסט בהדרגה, בגלה עצמו משתנ סטטק. ההדורות
 וליון היומיומי )חוץ מגביש( עלסהנימנשמרות. כל החומר שאנו מכירים 

הטקסט התורשתי עשוי  ותותית: ארעם לנקודה מכמגיעיו להישחק. כאן אנ
לא "הן שיא אוצר של בני אנוש, ן תשתי אינורותיות החומר הת. אלקולותמו

 ."םהיוהקוונטית של האל ידי המכניקה-פעם על-היצירה שהושגה אי

 (...but [it] is the finest masterpiece ever achieved along the lines of 

the Lord`s quantum mechanics. Schrödinger, What is life?)  

 דרך אחידה, בצורתבם נאגר המידע התורשתי חיל היצורים והצמבכ
דים( גדולים, בדרך , נוקלאוטיותרשרת של מולקול)שלינוקלאוטידים פו

עד  1,000זם. בנגיפים מצויים כבותו של האורגניכלל, ככל שגדלה מור
 םינתיילחוובים, ונלימיה בין מיליון למא יםאוטידים, בחיידקקלנו 100,000

-גור בכאם באד יתשרהתוע דהמי. 100,000,000-מ רתוי צמחיםבו
ת, כך שהמידע נוקלאוטידים )הנוקלאוטידים ערוכים בזוגו 10,000,000,000

נוקלאוטידים(.  5,000,000,000אחת מהן  כל ות, שאורךשרשר אגור בשתי
, תוליגר אותיותב אדםהשל  שתירהתו ת המידעא שיחליט להעתיק מי
דיה העברית, פכרכים של האנציקלו 200-ברית למשל, הן ימלאו כעב

לה יהיה הא עמודים; משקלם של כל הספרים 1000-כ כל כרך כולל כאשר
תורשתי של האדם ה מידעהאת, זעומת ל ב!קה, ונפחם כמטר מעווני טכחצ

ן שלא בוחשב חתלקש י, ןממ"ק! )אכ 0.001-נפחו כש מרוכז בגרעין התא,
 של מידע תורשתי(. כל הדנ"א הוא מקור

להתבוננות המשוחררת מדעות  מעט סיפים אלאמוונים אלה אינם נת
. אך הרגל ושיגרה קדומות בתופעות החיים בכלל, ולבני האדם בפרט

י שתנס החיים! מאתיים כרכים! אך המידע התור עים לנו לתפוס אתיפרמ
האדם. התרגלנו  שלמתו נש תפעתו נתבהל המאוממוסיף  נובתאי האדם אי

ב, ידבר, לשמוע ולהקשלצב שבו אנו מוקפים ביצורים המסוגלים למ
להרגיש ולעורר רגשות אהבה או שנאה, אהדה וקנאה, סימפאתיה 

ציונאלית. התרגלנו לדברים ר-ובלתייונאלית צנטיפאתיה, ולהתנהגות רוא
, היזיוולטו ולדילרל רגמת, הטןשילד קי שיגרה והרגל, כפך רבים מאוד מתו

  מיהה.או תליאה פות ולמכשירים שונים ומשונים, אינו מרגיש שום ינוכמל

ן )רק לדמיין!( גם סיטואציה הפוכה )שאינה ייחנו יכולים לדמאנ
ם )או באי בודד( חסר חיים; הוא עולב יחפיסיקאי ה-נת למימוש(: המדעןנית

 היכימב, יתכללוהת טיפרה היחסותת ה קוונטית, בתוריקבקי בפיס
חומר הפיסיקת המצב המוצק; בקיצור, הוא יודע הכל על ב, תלייקיספ



  32 האבולוציה של החיים

 

העולם שלו היא פשוטה: הפיסיקה מסוגלת להסביר את כל  תדומם. השקפה
ים מבעיית קיומו א חומר )אנו מתעלמוהרי הכל בעולם הו תכונות החומר,

י, אישה נויויסנ של המדען עצמו(. השקפת העולם של המדען נתמכת בכל
לויות שלו. הוא מסוגל להסביר את כל מה שנמצא כתסההו ותפיצתל הכב

ה, המדען נעתק )לצורך הסיפור( אל כוכב הלכת שלנו, אל כדור והנ בעולמו.
לם של צמחים ובעלי וו עאין קץ. זהת אונתקל בנסים ונפלהארץ, וכאן הוא 

בעלי ם ה לםכומ יוינחיים, והוא רואה את שפע צורותיהם. הפלא הגדול בע
בני האדם. מכוניות ומכונות, טלוויזיה ורדיו, מחשבים  רטבפ, והחיים

על, לא הם המפליאים את המדען שלנו. הוא מניח שניתן להסביר -חשביומ
ים, מסבירים, רמדבה בני האדםך א הם של בני האדם.אותם כמעשה ידי

, ונאלייצר-יאו ילמתווכחים, מרגישים הרגשות שונות, מגיבים באופן רציונא
, עם השקפת עולמו של המדען שבל זה אינו מתיי, כפש בחירהחו להם שיש

ולם זה הנו חומר או נגזרי החומר. הניתוח הקר מפנה עלומר: כל המצוי ב
 ו. צמל, לרבות האדם עהכ רציות שחייב להיות אותו אל האפשרו

; צרחת היוהנ, לא היה זקוק לרץנו לכדור האשלרם הגיע המדען בט
החומר קיים מאז ומעולם, וידע להסביר ולהבין את כל ש יןאמה ואה

, רצייםהאבכדור הארץ, המדענים  ועמיתיעם  יחותיושתכונותיו. אבל מ
לו, נוצר החי, והאדם בכל ם לדעה אחרת: העולםטיוברר לו שהם נוה

דענים אלה מ .יירתיצכוח ש אבולוציה זאת יול, ולוציהאבכתוצאה של 
יפה. המדען שלנו לא  התוא תראתמה' הציולבוא ורת'ת יש להםלו ש רוהסבי

יכנס לפרטים ביולוגיים, הגות בדבר. מבלי להממש השתכנע, והוא התחיל ל
לוציה'; הגיע אל 'תורת אבוהוא רצה להבין אם בכלל ניתן באופן הגיוני ל

הדמיוני שלנו,  עןן בכלל חוק אבולוציה? עתה נניח לו למדהאמנם ייתכ
  צמנו.עב האלות אלש עלת נונסה לעונ

 ור הארץ: כדתפתחות החיים ב. ה5

 חוק האבולוציה? אתם ניתן להוכיח הא

מושגים שונים: תורת האבולוציה, המבוססת על י להבחין בין שנ יש
עובדת האבולוציה, ה הטבעית, מצד אחד; וגלות של הברירההסת מנגנון

ם ימרגניזאו ופעתבהחילו התכדור הארץ, אשר ל התפתחות שפע החיים ע
פעת הול עדדרגה יצורים מפותחים יותר, בהשך הופיעו מהבכשם, יייביטמיפר
ה" ציש"עובדת האבולו(, )כself-consciousness)צמית ע הכרהי עלב ריםיצו

שני ן ד שני. בלבול בימצ הנחה של התפתחות המינים זה מזה(כוללת גם את ה
ן ונגנמבין  גםה חנהבה ושדרחמורה. ה הבנ-הביאנו לאיל מושגים אלה עלול

מוצלח לתופעת  הברירה הטבעית, לבין 'תורת האבולוציה'. הסבר ,תוגלסתהה
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ידי מנגנון הברירה הטבעית נתקבל לפעמים, שלא -גלות זאת או אחרת עלתהס
 תורת האבולוציה'., כאימות של 'בצדק

 או אחרת, אלא עלת וססת לא על תיאוריה זאבמ בדת האבולוציהוע
בעלי חיים  שלאובנים המ איםמצהמל מכלו על, יםלוגיונטוליאפה נתוניםה

יש ויכוח על עצם רעיון  םשעד היו ןיין כאצות שונות. כדאי לופבתק
אלדריג' וגולד  האבולוציה ההדרגתית כגורם ליצירת מינים חדשים.

(Eldridge, Gould) נים של ובו לפחות נדירות( מא)א סבירים את העדרמ
נה איכך, שהאבולוציה ( ב(intermediate fossil sequencesבר מעצורות ה

ים בתוך כמה חמתפת דשיםינים חמהדרגתית. הם הביעו את ההשערה ש
אין שינוים המידה הגיאולוגי(, ואחר כך -אלפי שנים )שזה רגע זעיר בקנה

 דווי משקל ממוקשיקראו להתפתחות מסוג זה שך מיליוני שנה. הם במ
(punctuated equilibrium.)  

אפשר לגזור את -המובא להלן היא, שאי חויתשל הנ תירקיתיזה העה
, ליאונטולוגייםהפאבולוציה( מהנתונים המתארת את הוציה )לתורת האבו

 .בדהנחה שהיא עובהילו ה, אפעובדת האבולוצימ

 ת עיקרי תורת ההכרה המדעית של קארל פופרא רץיר בקיצור נמזכא
ים הם דדוקטיביים, הם דעוא הראה שכל המ(. ה5,ב, מאין יש ריפם ר' ס)ג

צירה אנושית; אי רי ינגזרים בדרך לוגית מהנחות יסוד מסוימות, שהן פ
ל אפשר לגזור אותן לוגית מתצפיות וניסויים. את התיאוריה אפשר לבחון ע

ה היפי התאמתה לניסויים נוספים; הכרחי שת-עלויים ולאשש אותה סניידי 
אם  ואי סוניי אצממותרת ס צאמיתאם יה רואתיה תאלול שת לואפשר

תיאוריה  לאמת שום אפשרות תתגלינה בה סתירות פנימיות. אך כאמור, אין
יה בניסויים, ורא לאמת!( את התיא)ל חוןלבאפשר -באופן מוחלט, ואם אי

 ה מדעית אלא מטאפיסית.ריה זו איני תיאוהר

ציה וולבת הארתוד אפשר לייחס לעמ: איזה מנואת עצמ לתה נשאע
ל פופר: אבולוציית החיים על פני ארובתו של קתשה נה(? תמייחה שהיא קהנב)

פעמי. תהליך זה, יש -היסטורי מיוחד, אחד ויחיד, חד הארץ... הנה תהליך רכדו
המכניקה, הכימיה,  כגון חוקים יבתיסית חוקים להניח, מתרחש בהתאם לשור

 םושיאלא רק חו וינא הז ךליהת לרו שותיא. ואחריםת התורשה, הברירה הטבעי
 (K.Popper, The Poverty of Historicism, p.108) ציפי.פס ירוטסיה

מנוסח כך או אחרת, חייב להיבחן בניסויים א, ור שחוק כל שהובר
אפשר לגלות חוק טבע כלשהו -. איבעחוק טחדשים בטרם יזכה למעמד של 

 יחיד. ו אם אנו צמודים לניסוי אחד
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ון, המביאה גיההל מבוססת ע, היתופוסיל, הפיתת התפיסה הכללאז
ק חוולוציה או אב אורייתתיקיומה של -משמעית על אי-למסקנה חד

  ולוציה.אב

ביולוגים לאור -הייתה גם מסקנתם של מדעניםת שוב להדגיש שזאח
 Andréשר יחד עם (, אJacques Monod)נו הם. ז'ק מוי מחקריאממצ

Lwoff ו-François Jacob ל תרומתו בביולוגיה ע 1965-בל בונ רסבפ הזכ
קש מב שאני התיז: "הChance and Necessityגנטית, כותב בספרו 

טים או אירועים יקינה כוללת אוביא יוספרהשבהיא,  זהלהציג בספר 
ימת סוהווה התרחשות מ( מוספרהבי) יאשאפשר לחזות אותם; ה

 ם, ולכן אתמהנגזרת  אינה ך, אעד המדונות יסרוהמתיישבת, כמובן, עם עק
 ( p.43)לא ניתן לצפות מראש."  תזאה ותחשרתהה

נו יכולים לטעון היום שתיאוריה אוניברסלית, שאעוד: "אני מאמין ו
, את תקיף את הביוספרהעולם לא המצליחה ושלמה בתחומים אחרים, ל

 נות יסודעקרומ גזריםהנים נהמבנה שלה ואת האבולוציה שלה כפנומ
(deducible from first principles)( ".p.42) 

ליך האבולוציוני על סרט, הרי כל הילוך חוזר תהנקליט את כל ה אם
ה אחרת לגמרי. באופן ציורי זה דש( ייתן היסטוריח )כל הילוך הוא סרט

 לתמיש. ארמ הויצפ הניה אלוציאבוהש וןת הרעיא (Gould)מציג גולד 
ינו רי אהיסטו רסב. "הלות, מקרה אפשרי, תcontingencyהמפתח היא 

צפויה של -וסס על היקש לוגי מחוקי הטבע, אלא על השתלשלות בלתיבמ
ר שינוי בתוצאה הסופית. חד האירועים גוראבאירועים, כאשר שינוי )מקרי( 

  "םודקרע ה שאימכל ב ,contingentהתוצאה הסופית תלויה, 
(Gould, Wonderful Life, p.283). 

, The Meaning of Evolutionספרו (, בSimpson)מפסון סי
ות ', כדי לתאר השתלשלת: 'אופורטוניסטי', 'פרגמטירושתמש במילים אחמ

 אירועים התלויים זה בזה.

 ךילהת תנבהב חשוב פקידלא תממ תעיבהט הרירהב ין ספק שמכניזםא
ת ולסתגיזם ההנשמכ נהציה של החיים בכדור הארץ. מכאן ועד לטעבולואה

חיים בכדור הארץ, ה ת האבולוציה שלא בירמסידי הברירה הטבעית  על
. הסבירל את המילה איך אנו מבינים יוקיים מרחק גדול. כמובן, זה תל

 לכאת יר בסמעית המכניזם של הברירה הטב, שדעה הרווחת היאה
נה וורגע היווצרות החיים )ואני מתעלם כאן בכיה הארצית, ומוצלובאה
 על דיקציהפריים בכדור הארץ( אפשר לחזות, לעשות חות הצרעיית היוובמ

ת את פשר לעשוכדור הארץ. אבל ראינו שאי אב התפתחות החיים
 הפרדיקציה הזאת.



 פרופ' בנימין פיין  35

 

 יםיק א: "...לרפופ רלאק של םוח בפרק זה במילייתוכל לסכם את הננ
ם, או, נידה היסטורית שצמחים ובעלי חיים משתובע ולוציה, יש רקאב קחו

הם השתנו. הרעיון של חוק הקובע את הכיוון והאופי של , שליתר דיוק
ת עשרה, והיא נובע עשל המאה התש שגיאה טיפוסית זוהאבולוציה, 

ת א( the Natural Lawבע' )וקי הט'חמהמגמה הכללית המייחסת ל
 הדגש שלי, ב.פ.()ה ".לוהותאל וסחיי יתורמס ןפשבאוקיד תפה

(K.Popper, Conjectures and Refutations, p.340) 

 העליונהה אימות עם ההשגח. ת6

 לוגיהצת האגודה הלאומית של מורים לביוועסדר היום של מ על
 NABT USA National Association of Biology -( רצות הברית)א

Teachers ולוציה היא על גלוי הדעת ש"אבה הייתה הצבע 1995שנת ב
 (unpredictable)ראש מ ונלי, בלתי צפוירספ יתהליך נטול השגחה, בלת

ל ויכוח הסכימו חברי המועצה להוריד את המילים ש טבעי". אחרי שעותו
ר אשNABT, ,W.W. Carleyי פרסונלי". נשיאת תה, בלח"נטול השג

ד ושההיג, רשיו בוט עדמל שח ברו היה זה ינוישה שרי, אמועמדה על השינ
  E.J. Larson and)ולוגי אד תייג"אבולוציה היא נטולת השגחה" הנו ה

L. Witham, Scientists and Religion in America, Scientific 

American, September, 1999, p. 81)ה מועצת כמדבר סי לסופו ש. ב
NABTינה א אתוי מראש וטבעי". אך זך בלתי צפליבולוציה היא תה: "א

 כךל דים עמבקרב כל הביולוגים; רבים מהם עו הדעה המקובלת
מהם הרוב  מי; ונלירסול השגחה ואי פנטליך תהן אכהיא ה לוציבוהאש

לים בכהרוב פה אינו קובע. מה שחשוב הוא, ש, חשובא , וזה גם לעיוד ינאינ
בתחום המטאפיסי,  מהם צודק: ההכרעה היאי יט מלשר להחפא אימדעיים 

רק הקודם. השאלה אם תהליך האבולוציה נשלט כפי שהוברר מן הניתוח בפ
 .ונהאמנטול השגחה כזאת, זו שאלה של  וא הנוילעה החגידי ההש-על
תמונה והונה יהעל ת בין ההשגחהתאימּו ששי ומרל שרפאת אז בחינהמ

 הנומהאארץ. יש תאימות במובן שה דורבכ יםולוציית החיאב של המקובלת
נה המקובלת של האבולוציה. נה סותרת את התמואיה ונלישגחה העהב

מקום תורת ב מונה מקובלת""ת לרפומעה נחמוב תיבכוונה השתמש
  יררנו לעיל.בפי ש, כינה קיימתאציה לוציה, כיוון שתורת אבולוהאבו

 יות מראשבולוציה עם הצפהא ברהסתן לקשר את ני
(predictabilityא .)שג 'הסבר' משמעות יותר רחבה. מוך אפשר לייחס ל

נן ניתנות איש ותציוטמ וןלדבר על הסבר כאשר יש גורם מקרי, כג אפשר גם
כמופעלת " סברתמולצפייה מראש. בכל זאת, יש המניחים שהאבולוציה "

 םאנחנו נכנסי כאןשון ומיד להסתייג, כי טבעית. ישכניזם הברירה המידי ל ע



  36 האבולוציה של החיים

 

שהו את ההסבר כלי סוניאי אפשר להוכיח בלתחום של מטאפיסיקה, שהרי 
 ידכ ובדלת עיטבה רהריאין הוכחה )ראה לעיל( שדי במנגנון הבהזה. 

 פי כן זהו ההסבר-על-את האבולוציה של החיים בכדור הארץ. אף ריבסהל
 אוה הכז רהסב ררנו בפרק הקודם,. כמו שבירוב הביולוגים לעקובל מה

, או זהר סבאחרות, ה םילימב אפשר לבדוק אותו בניסוי;סי, אי פימטא
  .א של עובדה מדעיתול ונהאמהם עניין של  'תיאוריה' זאת

לוציה בוש תאימות בין אשירור . באימותהת תייעב חזור אלנ
ה . מונהליהטבעית לבין ההשגחה עה י מכניזם הבריריד-המופעלת על

לות כול להיות, למעשה, פעיות( ימוטציקרי' )ם 'מרכגו םסישבני אדם תופ
עה לנו, אנו עשויים להבינו עקבי לגמרי בשפה שאינה ידו האל, כשם שמסר

דרטי של אבולוציית החיים אינו נטס רבסהש, איה ולחלוטין. מסקנתנ יכמקר
 שב עמה.ילא מתיאה, נחה עליוגל השש סותר אפשרות

עה גלל הד, בהדתית שבת למאיימת על האמונהחנ" ציהלוובאת הורת"
 Homoתאיים ועד-ץ, מחדדור הארכב םייחה ל התפתחותכנפוצה שה

sapiens מראש, ה פויה מראש, קבועצpredeterminedאפשר להסבירה , ו
לצפות  ראפש איפן טבעי. ואולם, בגלל הגורם המקרי, המוטציות, אוב
ה רבחיהיה. צמסלולים שונים של אבולום ההתפתחות, וישנ את כל שראמ
חד , מריגמלולה להיות מקרית לים השונים של האבולוציה יכון המסלבי

ת ווישראפי שתן ירה ביחשגחה העליונה, מאידך גיסא. בגיסא, או בידי הה
 סית, מחוץ לתחום הניסוי.יפאטמ איה הלא

בדו הברירה הטבעית ל גנוןמנכלל שדי ב הוכח לאשל ראינו לעיל בא
, עקרונית אי אפשר על כןתר ץ. יראה רכדו על םלת אבולוציית החיילהפע
טורי ספציפי שאינו לוציות החיים היא רישום היסזאת; אבוכ הנעט יחלהוכ

סטומולוגית, השייכת יפא הנעט תאז. יאהש כלה ריאותייכול לשמש בסיס ל
נו נאנו יכולים ואי ןינה שאעט לתורת ההכרה. טענה אפיסטומולוגית היא

אלה אחרת, בעיה אחרת היא . שיהלוצאבו קוח חוכילהו סוגלים לייסדמ
ותו. זאת בעיה א ותגלל יםגלסוין אנו מא אםם האם קיים חוק אבולוציה ג

 ש לבעיה זאת.נקדיולוגית. את הפרק הבא טמהותית, אונ

ציין את הסתירה הטמונה בו לכאורה. בפרק הקודם ל יכום פרק זה ישלס
תיאוריה  ינה קובעת חוק אוה )אם היא קיימת( אלוציבוהא בדתעוש והוכחנ

ת ההוכחה של "חוק ייבעמ אם נתעלםש וניארשל אבולוציה. בפרק הזה ה
וק 'חציה כעובדה קיימת )או כמעין לובל את חוק האבונק םא", היצולוהאב

 זה מתיישב עם אמונת ההשגחה העליונה. החוק ה אפיסי'(, אזיטמ
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וגלים לגלות, לייסד או להוכיח את חוק מספי שאיננו -על-אף
ים. איננו קי תיולהל כוי האבולוציה על סמך רישום היסטורי ספציפי, חוק זה

 תחונו קיים בלי הינאו א קייםיכולים, בעקרון, להוכיח שחוק מסוג זה 
ז וי(, אסיבנ חנתבה ננ. אך אם נניח הנחה מטאפיסית מסוימת )שאיתופנוס

אבולוציה. הנחת היסוד קיום חוק ה-דת איסוגלים להוכיח את עובה מהינ
 תיראת נמנם, הנחה הזא. אשיתופח רהיבח האדם ינבל ששלנו היא שי

 חן ניסוייבת למתניה, אך היא מטאפיסית באופייה, באשר אינה נילאמ תנבומ
-ני, אלא שהאדם מרגיש את חופש הבחירה באופן מיידי ובלתיוו עיא

פש הבחירה היא הוכיחו. אמונה בחוק להיקש לוגי כדי לינו זקואמצעי, וא
 לכןם. ריאחם שיו האמונה בקיומם של אנמכ, םדאהמאמונות היסוד של 

הבחירה כהנחת היסוד, כאקסיומה.  בל את חופשקל ונא םילוכי

ת של היהדות הוא שכל התפתחות, כל והיסוד אחד, של דבר ומיתאל
כל חוקי ל, גם כאשר מתקיימים אהת חהשגל תונהנ יםיל חשיה צאבולו

 זום. לליקה, כימיה, ביולוגיה( ומנגנון הברירה הטבעית בכהטבע )פיס
ימות בין קונצפט זה להסבר את שיש וניאר. ותדהיה שלד סוהיהשקפת 

החיים. צייתלוהסטנדרטי של אבו

ת יהמטריאליסטית, הנטורליסט לםעוה קפתהש םאהה נבדוק תע
שגים אלה...( ה )אין מילים עבריות למובולוציהאעל  תיסטיאתאהו

י הרת, טימטריאליסה הפקשהעם הנחת חופש הבחירה. לפי ה מתיישבת
(. matterא חומר )להיה בו א אל םלועה תוחתפתל הבשלבים מוקדמים ש

מתקדם של ר ופיעו בשלב יות, הmind, רוח, ברים רוחניים, נשמה, נפשד
פיעו טול אלוהים, לא יונ טי,סאיאת טי,סירלוטם נלבעו. התפתחות העולם

מדברים קודמים ובסופו ע כל דבר חדש נוב, וןיאמ ישממש,  דברים חדשים
רת מן החומר ומתנהלת על פי חוקי זגנ חורה םג כןלר. ומהחן מ שלשל דבר 

זר מדבר קודם מכונה נג חדשבר ד פיה כל-שעל פהההשקטבע. ה
. אחד מהם הוא עטב של חוקים רדוקציוניזם. אנחנו מכירים שני סוגי

ם יעוריאהים קודמים קובעים חד משמעית את יסטי לגמרי: אירועדטרמינ
לה קובעים רק א םיקוח, יטסינמירדט-אל ואה יםני של חוקש וגס הבאים;

הסתברויות של אירועים חדשים. בניתוח שלנו אין זה משנה באיזה סוג 
כל עוד לם, עוהל נהמתקים וחה זאי יפ-לעחוקים מדובר או, ליתר דיוק, 

ובע מכך שגם . נמאין יש, ex nihiloחוקים אלה מונעים בריאה חדשה 
אנושית, רק חוקי הטבע ח רול , שמהנשל האבולוציה הגיעה לשלב ש שרכא
נותינו רצום לשג ונינים אמא מאיסדך ג. מאיו את ההתפתחות העתידיתעקב

.הארץ רדוכת בולפח יש תפקיד מהותי בהתפתחות הדברים,
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להיות מושפעים מן  יםל בני אדם יכולש ירותבחיפות, את, שוונצר
ר פס אתרי! קבעט לא מחוקיל אבם, ומוסריי םייתד םההיגיון או מנימוקי

 ןאינ יםנות התנהגות של בן אדם. ברור שרִציות של אנששל הלוכי שדח
' דוכ ההשתנות, של התפתחות. חוקי פיסיקה, כימי של יותלעדב סיבות

חוקי שב י לא ייתכן מצז, אים חופש בחירהקיך אם הם. אגם  םיימיקמת
יעים למסקנה שקיום בחירה מגל השנויים. אנו לכ עדיותבלהטבע הם סיבות 

 של 'חוק האבולוציה'.  יהנטורליסט ןפה תא רתוס תישחופ

ם הדמיוני של פילוסופים מסוימים, למזה, בעוק נו, בפרסקכאן ע עד
י. א נעסוק בעולם הריאלק הבר. בפולםהעל עהשמים מלכתחילה מגבלות 

 לםעוה התפתחות תא ראתלצירתיות אך יש בריאה חדשה. כדי בעולם כזה יש י
ום שבאת אין מילה כז. ארֵ ּבַ ִמְת ': ארב' שרוש של' עלתפ'ה יןנינשתמש בב

 Creative, emergentג שלשהמו אתבטאת יפה מהיא ל , אבילוןמ

evolution. 

  גלהתמ, האברתת מופתח. הת8

כאשר הם מכתיבים  לוסופים רבים, הואוטאים פיח פילוסופי שבו אטח
זם עם לייאטרמ ותהיל למציאות את הקטגוריות וההשקפות שלהם. זה יכול

ם ע יאליזםדת אייוהתכתיב שלו, שהכל בעולם נגזר מן החומר, וזה יכול לה
 ותר אמיתפלמס אנו שלו. מלבד השיטות הכלליות הללו, מתרגליםיב תכתה

מובנות מאליהן, וכתוצאה מכך הופכות אמיתות אלה לדוגמות יכול כבן שה
 תויפוסולפית עולדת צוהתנגד נמרן יישטברט איינלאש עודפילוסופיות. י

 ל. הוא כתב: "אבל עא זהלא יכול היה להישמר מחט אך גם הוא, תומודק
, ידתבוהע בהמצ: ייבים אנו, לפי דעתי, לעמוד באופן מוחלטח דבר אחד
ם שום סיגנל , אBנעשה במערכת ינו תלוי במה שא Aמערכת ב ימעשה

 רי ברור ו'מובן". הBת רכמעל נתון להגיעה ינו מסוגל בזמןא Bכת ערממ
 מקשרו ערכות כל כך רחוקות זו מזו ששום סיגנל אינמ יתש םאש' וילאמ

ן מסוים, הרי לא תיתכן שום השפעה מזו לזו. ומה מרק זפ אותם, במשך
 תיולהלה כוישא יה םטיונקותורת ה לש תוכלהששאחת מ ררתבנ קרה?

אלברט איינשטיין בעצמו היה ראשון שגילה את זה ק. רחבמת דיעה מייפשה
 ,Quanten Mechanik und Wirklichkeit, Dialectika, 1948)1948-ב

II, 320) .ם צפו הרבה מקרים של השפעה מיידית של מערכת יאז מדענמ
 J.S. Bell, Speakable and הא)ר מסוימת על מערכת אחרת

unspeakable in quantum mechanics.)  

באנו הא ינו רלוונטי לניתוח שלנו, ולא יתופילוספ מהגוד לש רה זהמק
לניתוח שלנו, ת ילוסופית הנוגעפ גמהדוהבהרת כוונתנו. להלן ל אותו אלא
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 ex nihilo nihil. אין אינה קיימתמ יש יאהברוניתן לנסח אותה בניסוחים: 

fit .ששמן כל חדש תחת האי. 

 נו היומיומי המצומצם. אקסטרפולציה,ונאת נובעת מניסיז וגמהשדור בר
אנו  יןא םינפל כ לע. למסקנות שגויותא לולה להביע דומאוך אר חווטל

וגמה לד, חבמרובן זמב רשאים להפוך מסקנה שהיא פרי ניסיוננו המוגבל
שהיא  את חשובה מאוד, כיווןז גמהדו שלתותה מילוסופית. מידת אפי

 בה של הבנת האבולוציה. לבלב ת נוגע

או ר Engels, Teilhard de Chardin, Spencerלוסופים כמו יפ
תוכנית הנארגת בתוך מרקם, במבנה של התגשמותה של ת א באבולוציה

יפוס של ט-בא רבועה תחותפתה בישלב ותהעולם. המגמה הנפוצה היא לרא
פי (: "לMonod)ו מונ קרמת זאת כותב החווציה. לעושלבי האבול
ונה מתייחס להתפתחות נת יתכנות רנית, רעיון 'התגשמות'ודהתיאוריה המ

בוודאי לא להתפתחות תחות של עובר[, אך אפיגנטית, לאפיגנסיס ]התפ
, יופצ ילתהב מןה וותה, מוציונית. ההופעה האבולוציונית מתעוררתאבול

 Chance and Necessity, p.116" )חלטמוידוש ההחבוראת את  איה
 (.גש שלי, ב.פ.הד

ה מדעית מודרנית כל שהיא ריאותין הזה. לפי יובה נפתח את הרעה
ו ליתר דיוק התפתחות העולם, שלבים של עוברת ההתפתחות בעולם, א

חומר נטול חיים. הבריאה הראשונה הייתה בריאת העולם עצמו. אינני 
. להגדו פץמה ת שלידרטנהסטה ורלתאלא ת, ראשיב שהמעמתכוון כאן ל

 ישדשה, בריאה ח האירבתיאוריה פיסיקלית המתארת  נוש להדגיש שלפניי
ה(. נדלג על מיתות התיאוריל את השאלה שררמובן, תמיד מתעו)כ מאין

ת יוקסגלת, לכ-של ההתפתחות: יצירת כוכבים, כוכבי ימיםשלבים מסו
 לכ רהדשות, אבל לא בצובריות ח שלבים אלה כוללים םג) םידבכ תוודיסו
וה הומ פקת העולם(; נגיע לבריאת החיים אשר ללא סאברי מוה כרך ברוכ

ע על אפשר להצבים, יהחיאן, מבריאת מכ. מאין ישאקט של בריאה חדשה, 
 ותיריצ, והרבה צעדים של בריאה חדשה, וביניהם הופעת נשמות ורוח אנוש

ד אחל כ. בהדומכמדע, מתמטיקה, פילוסופיה, אומנות ו ןוגכ תישונאה וחרה
צירה מוסיקלית . ימאין ישעות אינספור בריאות חדשות ימופ להאמים מתחו

ימפוניה ס .מאין יש, ex nihiloשה, סימפוניה חדשה אינה אלא יצירה חד
ת יוקלסימות ייתה קיימת לפני יצירתה, ואינה נגזרת מיצירוה זאת לא

יך ינו שיה אז ללובגחד פעמי )קט כא מאין ישזהים מ ונא םא. תומודק
 עלך... לכים ומתרבים. "נודה וללא, אזי פלאים הכפ דע(,מחום התל
 .תיך שבכל עת, ערב ובקר וצהרים"בופלאותיך וטונ
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 .ותמקובל לוסופיותפי וגמותוד שיטות פורשבמ תסותר זאת הונתמ
 לנתח מסוגל קדומות בדעות שקוע שאינו פילוסוף רק זה, במצב

 אידיאליסט ינואו ליסטיאמטר נויא פופר קארל הדברים. תא תובאובייקטיבי
 אין כמציאותי. כריאליסט, עצמו רואה הוא הפילוסופית(, לתיאוריה )הכוונה

 ברעיון ירמכ אהו קדומים. םייפילוסופ ימוקיםמנ איןמ יש מכחיש הוא
 המקובלים, םיגשומה לכ תא תרתסו אהיש פי-על שאף המתבראה, ההתפתחות

 ואם פיסית כונהכמ לםוהע את ואיםר חנונא םא" יאות.המצ את תמשקפ היא
 שהוא יצירתיים; אדם ובני חיים-בעלי יצר לםעושה בכך להכיר אנו חייבים לא,

 ...הללו מחשבותה דיי על השתנה ושהוא שלהם, היצירתיות תחשבולמ פתוח
 במובן ביותר, ההובגה הניחבה מן תייריצ אהו םחייל מחסה הנותן ולםע

 וכמוסיקאי גדול ןמכא ל,דוג וררכמש תייריצ ואה לה;יהמ של יותרב מםוהמר
 The Open) הממציאים" וכגדולי גדול כמדען ל,וגד יקאיכמתמט ואף גדול,

Universe, p.174). כמות במציאות להסתכל אומץ די היה פופר קארלל 
 לוסופיותפי וגמותוד הישר" כלהש" תא רתותס אתז מציאות אם גם שהיא,

  .מאין יש אהיבר של האפשרות אי כמו ותבלמקו

יה חייבת לעקוב אחרי המדע. אמנם, רעיון ופה לומר שהפילוסקש
דעית, מ מקור בגישה לו יש בראהתהמהאבולוציה היצירתית, ההתפתחות 

ואין הוא סותר תיאוריות מדעיות עכשוויות אלא מתיישב עמן, אך אינו נגזר 
נקודה זאת . לIt cannot be reduced to scienceמהן בהיקש הגיוני: 

בראה מתהבהרה. ספק אם קיים הסבר מדעי כל שהוא להתפתחות ת נדרש
במינו, אחד  פעמי, יחיד-קט של בריאה הוא חדא תגלה, כיוון שכלומ

רועים כאלה איפעמיים. -ירועים חדבאמדע אינו עוסק . הuniqueומיוחד, 
 .המדע םוחתל םיכייש נםאי

ת ויוד זועה יש לגומת הבראמתה של התפתחות ונותמבין מדע שר לק
דטרמיניזם. עולם דטרמיניסטי )שהוא גם -קשורה לדטרמיניזם או לאיה

הקודם( פועל כשעון המצב  ות נגזר מןרדוקציוניסטי: כל שלב בהתפתח
והאנשים.  יםחיה ליבעם, מימדויק בלי שום סטיות. זה כולל את כל האורגניז

 . םזינידטרמ אין נובעת מכך שלילה של חופש הבחירה. אחרת

ברות תסהו תונטים נפתחה אופציה חדשה. אקראיווהופעת תורת הק עם
מצב י. אך הניסטמידטר אין זה עולם. ממלאות תפקיד חשוב בעולם הפיסי

שסימנים שחורים בנייר )למשל מאמר מדעי( הם ומר אינו ברור יותר. ל
ם אלה נגזרים מראש בעת ר שסימניתר טוב מלומוי אל הז, תירקמ תוצאה

 ותרימק היצירתיות קרובה לאפס. האם שילוב, צביםהמ בשניעולם. ת האריב
 דיוקזהו בב? וי לשפר את המצ( עשchance and necessity)והכרחיות 

ו ידי מנגנון הברירה הטבעית. כבר ציינ ת עלהמצב אם האבולוציה מופעל
ל שיה צהסביר את האבולוהפעיל ולנון זה כדי לגנמב ידש חיוכלה תןניא של
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 ת אמונה, ולאמונה זאת אין שום בסיסאצם, זבע. הארץכדור ב םייהח
א , ואף לאת היצירה ון ובחוויות היומיום. מעולם לא ראינו ולא חווינוסיניב

את הבריאה החדשה כתוצאה משילוב של גורמים טבעיים הכרחיים 
 םשל גורמי אהי חדש כתוצוגולבי ןמיירת צי לש יוסינ וםן שאי, ויםריומק
 יגויולב ןמימו כן, לא קיים שום חיזוי של ; כםיים ומקרחייכרהיים, עטב

 גזר מתורת האבולוציה.נ , אשרשדח

 !( הבין יותר טוב ויותריאליסט)אך לא מטרט יסארל פופר כריאלק
 תויתרייצל שת בור ותודרור מקודמיו שהתפתחות העולם כוללת נקבבי

 שי :ודםקה ר נולד משהו חדש שלא הידשות, כאששל בריאות ח, שממ
רועים, תופעות אים, ריפנומנולוגי, הוא מתאר דב ואך התיאור שלו הא .יןמא

ות( שאלות כמו ול )ולענם, בלי לשאכפי שהם, בלי להיכנס למהות הדברי
ת, יתנכלהשה ישממשית ממוקמת מחוץ לגה תיבה היא, שהמהוסה? ועמד

ת, דעיך מרבד תממשית אי אפשר לחזוהות ינקודות היצירת תא. המדעית
 יות יצירתיות.הל נהתפסק חרת הןא

נכנסנו לתחום הדתי, התיאולוגי. אך כיוון  אלוכאן התאפקנו  דע
ננסה להיעזר במטאפיסיקה יהודית. לתנית, ום בדרך שכשהגענו למבוי סת

ת א םיהולא ארביו. "לאחר שממצים את הפיסיקה, פונים למטאפיסיקה
, א אשיתבר)אותם"  ארבבה ונק זכר אלוהים ברא אותומו בצלם האדם בצל

נות האדם העושה אותו ותכב מה-ר ללמוד שיש דברפשפסוק זה אמ (.זכ
חיים נראה, שתכונת בעלי ההאדם ליתר דומה לאלוהים. אם נשווה את 

. תטלוב יכת היא המבדילה את האדם מבעלי חיים אחרים בצורה הרתיוהיצי
 חתאנה )תכויא הדם אומר שיצירתיות השאפשר ל זה כך, הרי ןכא םא
סימנים של  םשיחפמ ומה אותו לאלוהים. נובע מזה שאם אנדנות( המתכוהמ

יות יצירתית, יבת להות הזאת חיפעילות אלוהית בהתפתחות העולם, הפעיל
ר ומל רה, אפשרפורך ההשאלה, המטאבד. בראהמתאו ליתר דיוק 

מנים אלה סי. סונליתפרלנו סימנים של פעילות  הלגמ םלועהת חותתפשה
 .םירתיות של היקויצת ולכנר פששאם על מה יעבימצ

 ע או השגחה אלוהית?טבהאבולוציה: חוק  –יכום . ס9

: יםלל שלושה מרכיבכו הטבעיתרירה הבונה מככניזם הבסיסי ההמ
נוים שית. עיטבה רהריתורשתיות, מוטציות והסתגלות לסביבה ע"י הב

 איםרות הבולדים מסרנהם  ם ע"י מוטציות,נגרמיי, תמקריים בחומר תורש
ניזם התורשתי. לברירה הטבעית ישנו הבסיס הבא: בכל אוכלוסייה כהמ "יע

ים עם שינויים יותר . יחידמאשר אחרים יש יחידים שמביאים יותר צאצאים
 ולשכיית חצלמות חופ ישרדו בממוצע, כאשר אלה עם תורשתיות בייםחיו
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 פרשלה דהתמבעל פן הברירה הטבעית תכם. לילהביא צאצא ךישמהל
  .םאת הסתגלות בעלי החיים לסביבתם ולאורך חייהמור ולש

ה, תורת האבולוציזם הסתגלות ע"י הברירה הטבעית ונילהבדיל בין מכ יש
ת מו שצריך להבדיל בין עובדת האבולוציה ותיאוריית האבולוציה. תורכ

לוציית החיים בכדור ך של אבואת כל התהלי ריבסהל תרמיתימ הצילובוהא
שהמכניזם של הברירה הטבעית אחראי על כל  יאהנחה היסודית ה. ההארץ

 תומך הנלהב של(, ה(Ernst Mayr האבולוציה. כך כותב ארנסט מאיירך ליתה
טבעיות. תיאוריית -תופעות וגרימות עלל וויניזם שולל כדררוויניזם: הד

 ופןת של העולם באנּוושת ההטבעית מסבירה א הריי הבר"ע האבולוציה
 אר[ אינה דורשת עוד את האלוהות כבוהורייאהתיא ]לעדי. הבי יסטיאלרמט

 ...מתכנןכ וא
(Mayr E., Darwin`s Influence on Modern Thought, Scientific 

American, July 2000)  

 אצומ" הופעתל ע יבהגל הרו( מיMarx, Engels)קס ואנגלס מר
ות בסיס ולה יהלדעתם זה היה הספר, אשר יכול הן; רווידשל  ם"ינימה

 ה טבעית התואמת להשקפת העולם המטריאליסטית שלהם. יטוריסלה

-גרסה בתדרוויניזם, -תר דיוק הניאוניזם, או לייווהדרשוב שוג לחהנ
זמננו של הדרוויניזם, מציבה אתגר משמעותי להשקפת העולם היהודית, 

ר זכים נאזה הלהבין את גודל האתגר  רשה עליונה. אפחגשהב הנומאל טרובפ
ור דבכם ייחהמורכבות והמתוחכמות של מערכת ה תץ, אמרנ צוראן, בקיכ

הטקסט  את בות החיים. אם נכתוכבדם הוא שיא מורהא. היוספרהבהארץ, של 
 כרכים של 200-התורשתי של האדם באותיות רגילות הוא יתפוס כ

 אלא באותיות רגילות כתוב לא העברית. אך הטקסט התורשתיה דיופקלציאנה
 אתר ממ"ק. הטקסט הזה קובע בעיק 0.001-ח של כנפס תופוהוא ת, לולקובמו

 אך המורכבות של האדם נקבעתגופניים של האדם; אפיונים החומריים, הה
 כת, הרוח שלו. די קשה לתאר לעצמנו שמערנשמהידי הנפש, ה-קודם כל על

גורמים מקריים  של שילוביברא כתוצאה הל תלגוסמ תללוכשמ כךל כ
 תוראפש-ר על "קושי קיצוני או אפילו איבעצמו דיוין לס דרו'רצ. ייםחהכרו
ן נכללו, על יכולתו להתבונפלא הזה, והאדם בוס את העולם העצום והפתל
 צאה של סיכוי עיוור או הכרח".כתו עבר הרחוק ולמרחק עתידי,ל

מסרב לראות יקום זה, כפי שהוא,  לכשה: "ןיוורותב דכ רתאחת נוזדמבה
 (.(One Long Argument, Ernst Mayr, p.59נת" וכנמת-לתיברה יכיצ

יל בין תהליך האבולוציה ותיאורו, שהוא מעין בדלה ישש נור צייכב
שאי אפשר לייסד  5ין תורת האבולוציה. הוכחנו בפרק רישום היסטורי, וב

במינו, אחד יד יחמי, פע-יסטורי חדה םושיר לע נייוצלובוא וקח תיאוריה או
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תורה כל שהיא על סמך ניסוי ח אפשר לפת-ם שאיכש,  uniqueומיוחד,
ת בהכרח שהחוק ו חוק אינה מחייבשרות לגזור תיאוריה אפאה-יא אחד. אך

קיומו של -נו נכנסים לתחום המטאפיסי, כיוון שקיומו או איאינו קיים. כאן א
רי ואחד, רישום היסטק ניסוי ים )יש לנו ריוסינב ןחביהל ןחוק זה אינו נית

 אחד(. ינוילוצאבוו

שר אפ-י)א תסיהיא הנחה מטאפיש ,פש הבחירהחואינו שהנחת הר
יה כל ולוצאבק חון( סותרת את קיומו של ויויים או ע"י עלבחון אותה בניס

ה צילובושאכ בלא לתאר לעצמנו שאבולוציה מכוונת בחוק מסוים, לנוכ. שהוא
את תר וס ת מאבדת את החוקיות שלה, וזהחותפההת, מגיעה לשלב האנושות

ת של בני וישפוח ידי בחירות-לכתחילה. ההתפתחות נקבעת עלמ ותוקיהח
כי ה מונההאינו, בעצם, אלא א חירההב פשחוחוקי הטבע.  אדם ביחד עם
 םבהן אית יואדם, המוסריות, הרגשת החובה והאחריי הה חדיבסיסית, שבלע

 יםיר קכאש אלא ולמצוות משמעות ין לתורהני היהדות איעב. תועמשמ וםש
 .רהחיחופש ב

ר אותו מנתונים זולגר וק האבולוציה: האם אפשח כאן דנו בשאלת עד
בעקרון; והגענו  ה בלתי אפשרי, האם חוק כזה קייםונטולוגיים, ואם זפליא

 רםגומה ה: אלהשת למסקנה שחוק האבולוציה אינו קיים. אזי נשאל
לת תנהמהחות תהתפ: סוגים של התפתחויותי ? ידועים לנו שנהיצולובאל

, והגענו למסקנה שהאבולוציה אינה כזאת; או התפתחות עהטבי חוק ילפ
פי -עליו של אדם מסוים, המתנהלת לא רק ידי חי-ם אותה עלשאפשר להדגי

ת חופתהתת פי בחירות והחלטות אישיות הקובעו-ם עלחוקי הטבע אלא ג
 ם זה.אדולדות חייו של ת ,יהיוגרפכבמתוארת  איהג זה, וסומ

ּות איטית ומודרגת של אישיות או נהשתל כ ל עלחות חתתפההושג מ
 של טיפוס-ותאבי שנ, דיגמותפרש שתי . ישמית או רוחנית, גתאוימצ

-מההתפתחות מהסוג הראשון. התפתחות זו מתנהלת עלל חיתההתפתחות. נ
 ה הגורם הפעיל להתפתחותה.מצעב איה, וחתמתפתהת רכעמבפי חוקי הטבע 

מתארת התפתחות מסוג " דולהגבשם "המפץ  הדועי תגייאוריה קוסמולות
הכללית של תורת היחסות  זה. חוקי פיסיקה בכלל ומשוואות איינשטיין

מרוכז ם גע הבריאה, היקובר. מאין ישקום היל ארים התפתחות שמת בפרט
, ותת והיקום מתפשט ונוצרים גלקסיצווצתפה שתרחמתבנקודה זעירה, ואז 

זה מתואר כולו, לכאורה,  יךתהלארץ. ור הדכ םיהבינוכת, לכוכבים וכוכבי 
ם אלא עצב יאור זה אינות כי, אורהלכידי חוקי הפיסיקה. כתבתי -על
יודעת לתאר  אינהפיסיקלי ממשי. פיסיקה ר מחקר ולא תיאו של וגרמהפר

ים לתאר נו אינם מסוגלל םיעודיה קהסיהפיי וק. חדהיקום מרוכז בתוך נקו
נרגיה אדירה. במילים איל מכד המאו קטןפח בנ םיוכזרהמ החומר או אנרגי

זמנים ליתר דיוק טווח ה, "הרגע ראשון" או וםיקה אחרות, שלב בריאת
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מחוץ לתחום הפיסיקה הידועה לנו. עם זאת, הקרובים לזמן ה'אפס', מצוי 
 יפ-עלעולם המתנהל  תוחתל התפש םמסויאנו יכולים לתאר לעצמנו שלב 

"הרגע הראשון" ולא את  תלל לא אוקי הפיסיקה. שלב זה אינו כחו
מושפעת גם מבחירות חופשיות של  תחופתהתההמציאות העכשווית, כאשר 

 בלעדי. ופן אהפיסיקה בי דם ולא רק מחוקהא בני

קי חול ש רתם אינו ניתן לתיאור אך ורק כנגזייהח ב אבולוצייתשל
לב שלתאים המ, ינש טיפוס-דיגמה, אבפרכולים להוות י דםהא יחי. טבעה
פי בחירה חופשית -בל האדם החלטות והכרעות רבות עלקו מייך חהלזה. במה

ן את שלו, וחוקי הפיסיקה, הכימיה והביולוגיה נשמרים גם הם. מה שמאפיי
ו השתנּות , איןמא יש הטיפוס הזה הוא מושג ה י צ י ר ה, המניח הוויית-אב

 ומנולוגיתפניסה פתא הי ןמאייש אך  החוץ.מן ל פעיעולתו של גורם פ מחמת
מניח פעולתו של  ינליורצ ים, מהמטאפיסיקה. הסברברתעלמת ממהות הדהמ

כאשר " .ונהה העליחשגההיח על ההתפתחות בכללותה: ורם מן החוץ המשגג
משתמשים במלה 'אין' עלינו לזכור, כי רק לשם נוחות הדיבור אנו עושים  ואנ

בודו ועצמו". בכהקב"ה  –היה בכל זאת 'יש'  י הבריאהכן. מאחר שלפנ
 (226.ד.הלוי סולובייצ'יק, האדם ועולמו, פ. )י

ס פיתלהה וליכאדם הוא רק אנלוגיה, ה-פוס כחייטי-ידי אב-אור עלתי 
ת חונים על המציאות כולה וההתפתתבונים. כאשר אנו מישונא םיחנובמ
, בעצם, שתי ןשאינה נו מגיעים למסקא ,תבראההמלה, ש צירתיתהי
ד של התפתחות העולם, חיש תהליך אחד וי; יוספטי-תואב י, שנתגמוידפר

האדם -ההשגחה העליונה. האנלוגיה הכי קרובה לנו בני חתת חשוהוא מתר
פי חוקי טבע, -פוס של ההתפתחות מתנהל אך ורק עלהטי-היא חיי האדם. אב

תפתחות ל הש זמןב, בשלב מסוים ומוגבל בוקירכ להשתמש בו ראפשש ייתכן
ו מתאים לשלב אבולוציית פוס זה איניט-באב, קירוהעולם. אך אפילו כ

 .בדבל ידי חוקי הטבע-יחס לשלב הזה השתנות עליל שראפ החיים; אי

  ן )מ'(ימאמ( וא') יסטאאת יח ביןש-דו. 10

 .םזתאיא ת עולמי היאפהשק; טסתאיא ית: אניבהצהרה כלל אפתח א':

 תכוון באתאיזם שלך, באופן יותר מפורט?מאתה  סבר לי: למההאנא  מ':

ים כוח עליון או אלוהות, אלוהים כפי שאתם, ין שקי. אינני מאמהבבקש א':
ות המדעית המאמינים, מכנים את הכוח העליון. יתר על כן, כל ההתפתח

 והות.אלבתקופות האחרונות מוכיחה שלא קיימת שום 

מו של ובקי ןאמימאינך ש, תנות. האחות שנוי טעתכאן ש ענת, טבעצם ':מ
והים אינו לשהא החוכיהההתפתחות המדעית ניה, ששהום, יוההאל

 אם אתה מסכים לכך?הים. יק
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 י מסכים.נן, אכ א':

ענה היותר פשוטה, היותר טהמ ליחתנ. וניניב סכמההיש נקודת השטוב  מ':
 אנובהים. הנה דוגמה, שהוומו של האליבק נהאמו-קלה: אמונה או אי

ופש ח את יםשח אנשיםה רוב. חופשית החירבים: מספר פעמכבר 
 חיהוכלשום אפשרות  ןיא ךארה שלהם באופן מידי, בלתי אמצעי. הבחי
או  ים לא, המונא שלה אלש צםבעו פש בחירה. זוי חנאלמו-לפלוני שיש

 םיאמינמ םדבני הא ברו אךה או אחר יש בחירה חופשית. זדם אלך, או ל
 םימינאם מדהא יבנ במוחלט, כשם שרו ןאופבאישית הרה יבחופש הבח

צוני באופן מוחלט. לעומת זאת, הנה דוגמה של יח גם בקיום עולם
 אלא אמונה מסוג אחר: כל העולם, כל האנשים האחרים חוץ ממני אינם

כיח ולה תןה קיצונית, אך לא ניבצורסבירה -בלתי מונהאת אז. ילש םולח
 האינ ,תיובדל ,סיזם'פסולי'ותה אאמונה מסוג זה, שמכנים שגי לובאופן 

ת. תי)סוליפסיסטית( אינה אמי תאזלהוכיח שאמונה  שרפא ה. אינכונ
 חיהוכלא הדין לגבי אמונה באלוהים. שום ניסוי אינו יכול הו

ין ם, ואשהאלוהים קייכיח לא יו יגול שקים הוים קיים, שהולשהא
יו, בספר, קנט קיים. עמנואל אינושיסויית להוכיח נ אפשרות לוגית או

 אתאיסטית המונאלדעתי, . רתה ביוררה ברוצוב תהזא קנהסהגיע למ
האתאיזם  ונחמסוליפסיסטית אינה סבירה.  ונהמשא סבירה, כשם האינ
 .ין להוכחהום האמונה, ולפיכך אינו עניחלת ךשיי

אפשר  יכים אתך שאסי מאנהיה מספיק מדויק.  אלי של לי הניסוחואב, טו א':
ציינת  ךמל בעצם, אבוהיהאל לו שמקיו ו איאמו ומדעי את קי ןאופב חיהוכל

כמו אמונה סוליפסיסטית. אז מה שאני טוען,  ת שאינן סבירות,ונושיש אמ
פות וקתב תיעדמהת חותתפההש אהו ובזה אני מתקן את הניסוח הקודם,

: תיטטרה. לעיל ציסב נהם אייוהלך שהאמונה באכ-לע העצבימנות אחרוה
די י-לע ציהאבולות הטבעיות. תור-ות וגרימות עלתופע ללווויניזם שרד

סבירה את האבולוציה והשונּות של העולם באופן מ תברירה טבעי
 וא ארובמטריאליסטי בלעדי. היא ]התיאוריה[ אינה דורשת את האלוהים כ

אבולוציה,  קחו אול אבולוציית החיים, יה שומר, יש תיאורוה אוה... ןנכתמ
יבה הס זאת. תהוואל לג ששי להזדקק למובל יםהחיאת התפתחות  רסביהמ

 .מונה באלוהות אינה סבירהשאני משוכנע שהא כךל

ם ברים כאן במונחים של הוכחות, אלא במונחידלא מ אוד שאנחנומטוב  ':מ
היווצרות  עייתו התעלמת מבנשל חיכווובש בל תימש. ותירוביס של

ריה או חוק של ותיא אותה; אך גםה ירבריה אינה מסותיאם החיים, ששו
היה לחזות מראש  ןתיינו קיים. לא נא החייםרות ווצי היראח הוצילאבו

היווצרות מין חדש כלשהו, ואף הוכחנו שחוק האבולוציה אינו קיים )גם 
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נחה נטולוגיים(. ההליאולאור הממצאים הפה, צילובוא תובדאם יש ע
 בחירה. הפש חוהיא הנחת  תזא חההיחידה הדרושה להוכ

ציה; הבה נפנה ולואבק הום חוקי-קיום או אי לכח עוה להתורוצ ינניא ':א
, ולכן ממש לא סביר לנסות תוהולאהל הישר. איש לא ראה את כשל

 ידי האל.-להסביר משהו כנגרם על

ים יש )והיו( חוויות דתיות, שבמהלכן שנאבה רהה. לעטומיעון טזהו  ':מ
ת דתית, כפי ודתיבוע נהישלוה. "אה תפן בלתי אמצעי אאוהרגישו ב

ה ריאליה נשייה דתית, כפי שליאה ר. ישנעיתת מדודתיבעו השישנ
, לוי ונסתרג –הלכה היש א רספ לש 133מ' ע, תם משםשביקומדעית". )

 ת של קשר ביןוויופור חסניא דעתמא קרהמ(. יקיצ'ילובי.ד. הלוי סו הרב
 ם לאלוהיו.האד

 .ןכאלה, ואינני מאמין בה תחוויו לי ולא הי א':

ובע מהניסיון נה הישר לה לשכנפנ. הזה םחולתצמך גלשת עאתה  מ':
מיומי שלנו. נתבונן בעולם החי ובשיא המורכבות שלו, האדם. ויה

פשר למלא בו מידע, אשר א טהחומר התורשתי שלו, הדנ"א, כולל טקס
 ףמציה על גורנפואייה העברית, וזו רק לופדים של האנציקכרכ 200-כ

ם כניזר למשר אומר שחייב להיות יוצהי ל. השכותהאדם ולא על נשמ
ר אפילו להשוות אותו עם כל מה שאדם שפא-כב ועדין, שאירומ כה

 יןא טהעצמו מסוגל ליצור. כאשר אנו מסתכלים על המכונה הכי פשו
הו שעשה אותה. על אחת כמה וכמה , מישיוצר הל היהש קפסם שו נול

די להצדיק את כ מורכב כאדם עצמו. כה ורת יוצר ליצולהיב שחיי
-ת כולה ולנו בניורא ויוצר למציאון בת שאיורסהג תיסטיאתאהשה יהג

ללא יוצר.  צריוומסוגלת לה היריצ ך להראות איךירצ, הכוהאדם בת
וציה המנווט אבולחוק  שיש, הירואית דםיב ישש יםקרבעבר חשבו החו

 אדם. אך כבר ציינוההפשוט עד  םניזרגתפתחות החיים מן האואת ה
 ל פופר, ים, קארראה העשהמל שול גהד עפילוסוף המד שהןיל לע

  לדורים אחרים כגקחוו( Jacques Monod)גדול כז'ק מונו והן מדען 
(S. J. Gould) פסון מוסי(G. G. Simpson) וק חים יק אלשחים ימוכ

איסטיות. מהי ת מדענים הללו בנטיותמן הן לחשוד איש ה. איולוציבא
ל לת עביסוס של הגישה האתאיסטית מוטהאו  חובת ההוכחה? נהקהמס

יר איך יכול יצור כה מורכב להיווצר בסהמו. הוא חייב לצע טתאיסהא
חב ר דעי אךל, כלו בלי יוצר. הדיוט אינו מסוגל לקיים משימה כזו כלל

ק המנהל את ם חוה: לא קיים שוהפוכעמוק מביא למסקנה הו
לוציה, , על האבוהתפתחות החיים עלה שגחה העליונה. היההאבולוצ

דם. אינני אהויצירת החיים  תאהסביר ה לשויעהה בנטיראלטההיא 
אפשר להסביר את אבולוציית החיים בחוק -אמונה. איב רבודממכחיש ש
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ובדתיות יש עבל א, קוח ןיא, דועו את. זזהכ וקח יםקיהטבע, כי לא 
 ניחמה ריציהג ושה ומתגלה. מאתברמ מסוימת, יש התפתחות יצירתית,

חוץ. הווה ן המם רולתו של גופעמת חת מותנשו הא יןאש מי וותההת
הסברים אפשריים: "הסבר" י שנן לטרנטיבה היא בי: הארמוא
או  ;איןמיש  מהותו של המושג עצם יורד לשאלת ואינש, ולוגיננומפ
על  ופועל חשגימץ, אשר והח ןשיש גורם מ חמניה ליציונרסבר ה

 ליותנציורהשכן, א את,זכל ב. ה העליונהחהשגה: תהלוכלבתפתחות הה
מישור בה, ונה נשארת אמונאמו .ההוכחלאותו  כתפהסבר אינה הוהל ש

מטאפיסי אין הוכחות. אך אמונתו של האיש המאמין היא מוחלטת, הוא 
ופן מיידי ובלתי אמצעי, כשם שמן הסתם אתה מאמין מאמין בבורא בא

  ך.לששי יפש הבחירה האוח לם חיצוני ושולבקיומו של ע

 תי אתאיסט.ראשזרתי בתשובה', נחף, אך 'לא וסימוק ננ לי הזה אין בשלב א':

בתשובה', רציתי רק להראות שהגישה  אותך רתי 'להחזירתלא ח ':מ
ית בכלים טסתאיסוס הגישה האישבו ה',לימאת בנמוה 'האתאיסטית אינ

 .יתבלתי אפשר היממש היאיים מדע

 וגרפיהיבלבי

ות יונהצ ותרהסתדהגלוי ונסתר,  – ההלכהיש אולובייצ'יק: ס ב יוסף דב הלויהר
 בתשנ" יםלרוש, יהדתית

 ב"תשנ ליםשרוי, קקו הרב דמוס, המונאיש אסולובייצ'יק:  יב יוסף דוב הלורה

  "חשנתים לירש ר,נלייאית יספר, מולועו אדםה 'יק:סולובייצ דב הלויף הרב יוס

 רושלים תשס"די מ,"בע סן מבראו, יןמא שי :יןיפין מבני
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