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 חברים יקרים,

 

לפעמים נראה שהתורה היא אוסף של סיפורי מרידות! האדם לא חדל מלמרוד: בפרשה הקודמת 

אדם וחוה אכלו מפרי עץ הדעת, למרות שנאמר להם בפירוש שהעץ הזה הוא מחוץ לתחום, והשבוע, 

בונים מגדל גבוה ומתריס,  -שהתרבו מחדש כמה דורות לאחר המבול  -בפרשת נח, בני האדם 

שמגיע עד לשמים, כדי "לעשות להם שם". אלוהים, כזכור, מעניש את כל מי שמפר את הנחיותיו או 

מאתגר את גבולותיו, לכן הוא מפרק בבוז את המגדל, כמו היה ארמון חול ילדותי על החוף, ואת בני 

 ובולל את שפתם.האדם הוא מפיץ לכל עבר 

 

והוא לא ילמד את הלקח, האדם הזה! פעם אחר פעם, הוא ימרה את פי בוראו, ופעם אחר פעם הוא 

יובס ויוכה עד חורמה. גם כשניתנת לו הנוסחה לחיים הטובים, השלווים, הבטוחים וה"נכונים" )אם 

 ך על האושר המובטח!רק ילך בדרך הישר( הוא עדיין מתעקש "לעשות את הרע בעיני ה'", ומוותר בכ

 

כמו אדם וחוה, כמו "דור הפלגה" )דור מגדל בבל(, כמו בני ישראל במדבר, כך גם אנו בדיוק!!! 

תזונה  -מופתעים מהתוצאות. מי לא יודע שאורח חיים בריא … מורדים, בועטים, מתעלמים, ו

 09ה, נסיעה רגועה של בריאה, פעילות אירובית, יוגה, מדיטציה, אוויר נקי, שמונה שעות שינה בליל

כל אלו ועוד, "למען יאריכון ימיך על האדמה  -קמ"ש והימנעות מעישון, סטרס, ויותר מדי אלכהול  

אשר ה' אלוהיך נותן לך"... אבל כמה מאיתנו עושים את מה שאנחנו יודעים כל כך טוב שיבטיח לנו, 

 ולי אפילו פחות... אם לא אריכות ימים, אז לפחות איכות חיים נפלאה??? מעטים! וא

 

ובכל  -מעולם לא היה המידע נגיש כמו היום  -אנחנו כולנו יודעים בדיוק מה טוב ומה נכון עבורנו 

 זאת, אנחנו נמנעים מלעשות את מה שכל כך מתבקש, יום אחרי יום, אחרי יום.

 

  ם!!!-מ-ע-ש-מזה פשוט … כי האמת

 

ׁ  ת. האדרנלין, הדופמין והסרטונין בחיים הנכונים, הטובים והבריאים אין ריגוש, אי ן טעם ואין חיוׁ

נמצאים "מחוץ לחוק". מי שרוצה חיים ארוכים, בריאים ובטוחים שישמור באדיקות רבה על חוקי 

החיים. אבל מי שרוצה לחיות באמת, "לעשות חיים", "לקרוע את החיים", לסעור ולהתרגש, חייב 

 "לעבור על החוקים".

 

ל כלו סיפור של התרסה, של התנגדות ושל מרד מתמיד. מרגע לידתו הוא הסיפור של האדם, הוא כ

מתריס. עצם עיבורו ולידתו הם התרסה כנגד ה"סטטוס קוו" של החיים! הוא מגיח לעולם באלימות 

נוראית, מותיר את אמו חבולה וכואבת, וכבר הוא בוכה, ודורש, ורוצה. בגיל שנתיים הוא "זורק 

בגיל ההתבגרות הוא כבר ממש בלתי נסבל! ואיך שנראה שהוא מתחיל טנטרום" באמצע הסופר, ו

להירגע ולהתביית, והוא סוף כל סוף מתמסד ומקים משפחה משלו, הוא מהר מאוד חוזר לבעוט: הוא 

נלחם על מעמד בעבודה, דוהר בכבישים, דורש העלאה, לוקח משכנתה מטורפת בכדי לבנות בית 

 … ה ומתגרש, או בוגד בסתר, או נוטל סיכון כלכלי הזויחלומי, לפעמים הוא גם מפרק משפח

 



כן. האדם מטבעו מורד כל העת במי ובמה שהוא היה. הוא בועט בשגרה החמימה. הוא משיל מעליו 

 את האתמול, ומפנטז על מחר חדש ומרגש. 

 

אבל לא רק האדם מורד. הטבע כלו בועט וסוער. הזרע שבאדמה פושט מעליו את הקליפה 

, ובכוח אדיר הוא מפלס לו דרך באדמה הקשה. גור החתולים, שזה עתה ינק בשקיקה המרקיבה

 מעטיניה של אמו, וכבר הוא מגרש אותה ממרחב המחייה שלו, כמו הייתה אחרונת חתולי הרחוב. 

 

ומנגד, פועלים עלינו כוחות אדירים שבאים לדכא בנו את המרד וההתרסה: מוסכמות חברתיות, 

 מערכות של חוקים, דתות, מערכת החינוך, רשויות אכיפת החוק ועוד.  נימוסים והליכות,

 

לא כשאלוהים מגרש אותנו מגן עדן, ולא כשהוא מועך לנו את המגדל שעמלנו  -אך אנו לא נכנעים 

עליו, ולא כשהוא מטלטל אותנו ומפיץ אותנו לכל עבר, ולא כשהוא מבלבל אותנו ואת שפתנו. אנחנו 

וא עליו תיגר! ממשיכים להתעקש לעשות מה שבא לנו! ממשיכים להתחכך בשלנו! ממשיכים לקר

בנחש, ממשיכים לאכול מפרי עץ הדעת טוב ורע, ממשיכים לבנות מגדלים באוויר וממשיכים לנסות 

 "לעשות לעצמנו שם".

 

ה "וַיְַרא ה' כִּי ַרב  בסוף פרשת בראשית אלוהים בהלם מוחלט מהרוע האנושי: )בראשית ו, פסוק ה( 

ָאֶרץ וְכ ל ם ב  ָאד  ַעת ה  בֹו ַרק ַרע כ ל ַהיֹום"-ר  . ולכן הוא מחליט להכחיד את הבריאה יֵֶצר ַמְחְשבֹת לִּ

 ולנסות שוב. 

 

יֵסט", אתחול  רעיון נפלא. כשמגיעים מים עד נפש, גם לי בא לבקש מאלוהים מדי פעם לעשות "רִּ

אותו מעולם  -נח, הניצול הראשון, בונה מזבח מחדש לעולם. אבל זה לא יעזור. מיד לאחר המבול, 

וגם את זה  -והוא מקריב עליו נציגות נבחרת של החיות שהוא זה עתה הציל  -לא התבקש לעשות 

ף -"...וַיֹאֶמר ה' ֶאלואלוהים כבר מרים ידיים: )בראשית ח', כ"א(  -לא התבקש לעשות  בֹו, ֹלא אֹסִּ לִּ

ה ַבעֲ  מ  ֲאד  יו!"ְלַקֵלל עֹוד ֶאת ה  נְֻער  ם ַרע מִּ ָאד  ם, כִּי יֵֶצר ֵלב ה  ָאד    בּור ה 

 

כן, אנחנו פשוט רעים! אבל בעצם, לא רק אנחנו. גם הזרע המתריס שבאדמה הוא רע! וגם גור 

 החתולים החמוד והאכזרי הוא רע! כולם רעים! כל מעשינו רעים כל היום!

 

עובדה, אין אדם, חי או צומח ששורד את  וכולנו גם נענש כהוגן על הרוע שלנו! אנחנו עוד נחטוף!

 העולם הזה. הכל, דינו לגווע ולהתכלות.

 

 האמנם רעים אנחנו? האמנם רעים גורי החתולים והזרעים שבאדמה?  … אבל

 

 זה כבר תלוי איך אנחנו מבינים את הרוע!

 

ונים של שמנביט את הזרע, שמבגר את גור החתולים, שמזרים הורמ -הכוח הזה שפועל ופועם בכל 

מה הוא, אם לא אלוהים בכבודו  -שצמא לדופמין, אדרנלין וסרטונין  -הכוח הזה  -התבגרות בדמנו 

 ובעצמו??? 

 מהי הסקרנות האנושית הכמהה לגלות עולמות, אם לא האלוהי הזורם בהווייתנו? 

 מהי הכמיהה למימוש עצמי, אם לא ה' צבאות הנלחם בתוכנו?

 הרחוקות ושל המטרות הנכספות, אם לא הבורא בפעולה? מהו יצר הכיבוש של הפסגות 

 



כמו שכתבתי בשבוע שעבר, העולם הוא טוב, ואפילו טוב מאוד. ובתוכו זורם לו נחשול של חיות 

אלוהית, שמפרק הרים, ובורא עולמות חדשים בכל יום ויום, ושוב מנפץ את הישן, ויוצר משהו טוב 

 … עוד יותר

 

באמצעותנו, בין  -ת העולם הטוב הזה, ואלוהים הוא הרע, שמחריב אלוהים הוא הטוב, שברא א

 את עולמו הטוב, כדי לברוא עולמות טובים עוד יותר, או סתם, פשוט טובים לא פחות. -היתר 

 

 -אינסוף עולמות, אינסוף תמהילים, אינסוף נשמות  -כי יש אינסוף אפשרויות שמבקשות להיברא 

 להיברא. … גשם, להתממשחלילה שנעצור את האינסוף מלהת

 

כבר יעשה  -הסקרן, השאפתן, המגלומן  -אלוהים מבין שאין סיבה להשמיד שוב את העולם. האדם 

את זה בעצמו! כי הוא נברא בדמותו ובצלמו של בוראו, ובוראו זורם בעורקיו )"כי הדם הוא הנפש" 

 נאמר בפרשה שלנו!(.

 

כל מילה שנכתבת, כל לחן, כל בנייה וכל יצירה, הם  הקיום הוא חצוף. החיים הם התרסה. כל נשימה,

התנגדות לטוב של אתמול, וכמיהה לבריאה של טוב חדש, להגשמת אפשרות נוספת מתוך אינסוף 

 האפשרויות. 

 

המחר הוא ההבטחה הגדולה לטוב שעוד מחכה לנו, היום הוא הנחש הרע והמשועמם שלוחש ורוחש 

 ש, הריקבון של כל הטוב שפעם היינו.בין עצי הגן, והאתמול הוא נשל הנח

 

ואנו, עם ישראל, עם קשה עורף, שלא מפסיק למרוד ולאתגר את אלוהים, ואת אומות העולם, ואת 

ְמָך, כִּי המוסכמות, ואת המדע, ואת התבונה, עליו נאמר: )בראישת ל"ב, כ"ט(  "ֹלא יֲַעקֹב יֵָאֵמר עֹוד שִּ

ם א   ית  עִּ רִּ ֵאל, כִּי ש  ם יְִּשר  םאִּ ים וְעִּ ים, וַּתּוכ ל"-ֹלהִּ  .ֲאנ שִּ

 

העברי האמיתי, היהודי האותנטי, הישראלי האידאלי, הוא מרדן, מהפכן, ומן הסתם, גם מאוד 

מעצבן. אברהם העברי, שנולד ממש בסוף פרשת נח, עתיד )בשבוע הבא, בפרשת לך לך( למרוד 

לך בה לפניו. הוא הולך לממש בארצו, במולדתו ובבית אביו, וללכת בדרך חדשה, דרך שאיש לא ה

"והיה ברכה אפשרות שהאנושות טרם הכירה. רק כך, כנראה, הוא יממש את הצו שנגזר עליו, 

 .ויתברכו בך כל משפחות האדמה"

 

 …ואני כל כך רציתי קצת שקט

   

 שבת שלום,

 

 אלישע


