
 חברים יקרים,
 

 כאלו ברכות לא מקבלים כל יום! לגזור ולשים על המקרר!!!
  

 ִאם־ְּבֻחּקַֹתי ֵּתֵלכּו  ְוֶאת־ִמְצוַֺתי ִּתְׁשְמרּו ַוֲעִׂשיֶתם אָֹתם׃ ְוָנַתִּתי ִגְׁשֵמיֶכם ְּבִעָּתם ְוָנְתָנה ָהָאֶרץ
 ְיבּוָלּה ְוֵעץ ַהָּׂשֶדה ִיֵּתן ִּפְריֹו׃ ְוִהִּׂשיג ָלֶכם ַּדִיׁש ֶאת־ָּבִציר ּוָבִציר ַיִּׂשיג ֶאת־ָזַרע ַוֲאַכְלֶּתם ַלְחְמֶכם
 ָלׂשַֹבע ִויַׁשְבֶּתם ָלֶבַטח ְּבַאְרְצֶכם׃ ְוָנַתִּתי ָׁשלֹום ָּבָאֶרץ ּוְׁשַכְבֶּתם ְוֵאין ַמֲחִריד ְוִהְׁשַּבִּתי ַחָּיה ָרָעה

  ִמן־ָהָאֶרץ ְוֶחֶרב לֹא־ַתֲעבֹר ְּבַאְרְצֶכם (ויקרא כ"ו,  ג-ו).
 

 אבל… אם לא בחוקותיי תלכו… אוי! רשימת הקללות והעונשים נוראית. נוראית!!! מי שסקרן שילך
 לטקסט, אני לא רוצה להיות המבשר…

 
 בדרשה שכתבתי בשנה שעברה תהיתי מה הם אותם חוקים שיבטיחו גשמים בעתם, מה יבטיח לנו פריון, מה

 באמת יקנה לנו שלום ובטחון?
 

 השנה עולה בי שאלה אחרת: למה אנחנו, בני האדם, בניגוד לכל אורגניזם אחר בטבע, עוברים על
 החוקים??? מדוע - גם כשאנחנו יודעים את החוקים, וגם כשאנחנו יודעים מה נרוויח אם נשמור על החוקים

  ומה צפוי לנו אם לא - אנחנו עוברים עליהם פעם אחר פעם אחר פעם?
 

 סתם איזה יצר רע?
 סקרנות בריאה?

 מציצנות?
 רוע לשמו?
 הצל שלנו?

 רצון להרוויח עוד ועוד, יותר ממה שהדרך החוקית מציעה לנו?
 מחשבה שאנחנו חכמים יותר ממי שחוקק את החוקים?

  כוחניות?
 שיעמום?

 
 לעניות דעתי, כל הסיבות הללו גם יחד.

 
 במיתוס הקולקטיבי שלנו, העבירה הראשונה על החוק הייתה (איך לא…) כשאדם וחוה אכלו מעץ הדעת טוב

 ורע. בואו נהיה נאמנים לטקסט ולא נחטא בתקינות פוליטית: חווה הייתה "העבריינית" הראשונה, והיא
  העבירה גם את אדם על החוק ועל הדעת.

 
 (בראשית ב, ט"ז - י"ז) ַוְיַצו ה' ֱאלִֹהים ַעל־ָהָאָדם ֵלאמֹר ִמּכֹל ֵעץ־ַהָּגן ָאכֹל ּתֹאֵכל. ּוֵמֵעץ ַהַּדַעת טֹוב

 ָוָרע לֹא תֹאַכל ִמֶּמּנּו ִּכי ְּביֹום ֲאָכְלָך ִמֶּמּנּו מֹות ָּתמּות.
 

 ואז… (בראשית ג, א - ז) ְוַהָּנָחׁש ָהָיה ָערּום ִמּכֹל ַחַּית ַהָּׂשֶדה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ה' ֱאלִֹהים, ַוּיֹאֶמר ֶאל
 ָהִאָּׁשה: 'ַאף ִּכי־ָאַמר ֱאלִֹהים לֹא תֹאְכלּו ִמּכֹל ֵעץ ַהָּגן'. ַוּתֹאֶמר ָהִאָּׁשה ֶאל־ַהָּנָחׁש: 'ִמְּפִרי ֵעץ־ַהָּגן

 נֹאֵכל. ּוִמְּפִרי ָהֵעץ ֲאֶׁשר ְּבתֹוְך־ַהָּגן ָאַמר ֱאלִֹהים לֹא תֹאְכלּו ִמֶּמּנּו ְולֹא ִתְּגעּו ּבֹו ֶּפן־ְּתֻמתּון'. ַוּיֹאֶמר
 ַהָּנָחׁש ֶאל־ָהִאָּׁשה: 'לֹא־מֹות ְּתֻמתּון. ִּכי ֹיֵדַע ֱאלִֹהים ִּכי ְּביֹום ֲאָכְלֶכם ִמֶּמּנּו ְוִנְפְקחּו ֵעיֵניֶכם ִוְהִייֶתם

 ֵּכאלִֹהים ֹיְדֵעי טֹוב ָוָרע'. ַוֵּתֶרא ָהִאָּׁשה ִּכי טֹוב ָהֵעץ ְלַמֲאָכל ְוִכי ַתֲאָוה־הּוא ָלֵעיַנִים ְוֶנְחָמד ָהֵעץ
  ְלַהְׂשִּכיל ַוִּתַּקח ִמִּפְריֹו ַוּתֹאַכל ַוִּתֵּתן ַּגם־ְלִאיָׁשּה ִעָּמּה ַוּיֹאַכל.



 
 הנחש היה עירום, אבל לא רק הוא! גם אדם וחוה "היו עירומים ולא יתבוששו"! אמנם נראה שמדובר בעירום
 מסוג אחר - הנחש היה ערמומי, אדם וחוה היו ללא בגדים - אבל אין סיבה להניח ששני העירומים הללו לא
 קשורים. גם הנחש וגם אדם וחוה היו עירומים, רק שהנחש היה יותר, הוא היה "ערום מכל חיית השדה…"

 
 עירום הינו מצב שבו אנו נטולי כיסויים. מצב שבו אנחנו קרובים יותר למקור, קרובים ל"דבר האמיתי". לא בכדי

 הנחש משול ליצר המיני. המיניות איננה לבושה. היא מעורטלת. הארוס הוא החיות החיה והפתלתלה של
 הקיום. לפני שאכלו מן העץ, אדם וחוה עוד לא ידעו טוב ורע, אבל כן הייתה בהם תאווה. חוה ראתה שהעץ

 "תאווה הוא לעיניים". ומי שתיווך לה את המידע הזה היה הנחש - המומחה לענייני תאווה - היה היצור הערום
 מכל גינון, מכל חשבון, מכל התחשבות ומכל החוקים.

 
 הנחש מסמל את היכולת להגיע אל המעמקים, אל המקור. הוא הכמיהה לחדור, להיכנס פנימה. הוא משיל

 מעצמו את עורו פעם אחר פעם אחר פעם. כאילו רוצה להסיר מעליו עוד שכבת לבוש, ולהגיע עוד יותר עמוק,
  עוד יותר פנימה.

 
 הפעם השנייה שבני האדם עברו על החוק ושלמו על כך ביוקר היתה בפרשת נח, כשהם פיצחו את חוקי

 הבנייה - ייצרו לבנים - ובנו בעזרתם מגדל גבוה, שהגיע עד לשמיים, עד למעוזו של אלוהים. אם הנחש הוא
 השאיפה להיכנס עמוק עמוק פנימה - במובן הפסיכו-רוחני והארוטי - הרי שמגדל בבל מסמל את השאיפה של

  האדם להגיע גבוה, להרקיע שחקים.
 

 גם במרומים וגם במעמקים נמצא מושא חפצנו: אלוהים! "אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי?" ו"ממעמקים
  קראתיך יה", וכן הלאה.

 
 לכן, הנטייה שלנו לעבור על החוק, מסתבר, קשורה ברצון העז שלנו להגיע לאלוהים, לדבוק באלוהים ואולי גם

  להיות אלוהים…
 

 חוק הוא גבול, הוא הגבלה. והאדם, שבתת-המודע שלו יודע שתמיד יש רובד עמוק יותר מזה שאליו כבר
  הגיע, ותמיד יש רף גבוה יותר, לא מוכן להסתפק במה שיש.

 
 זהו יצרו הרע של האדם. אבל זו גם גדולתנו.

 
 למה לשאוף יותר ויותר גבוה? מסיבה פשוטה אחת: כי אפשר! כי משהו בנו מבקש עוד. עוד יותר גבוה, עוד

  יותר עמוק.
 

 כשהבן שלי היה בגן חובה הוא וחבריו שיחקו בחצר… כעבור כמה דקות עפה לה איזו אבן (לא גדולה) ונשבר
 איזה חלון (כן גדול)… כשהגעתי לאסוף אותו וקיבלתי דיווח מדויק על המקרה, הייתי נבוך מאוד. אבל הגננת

 המדהימה שלו אמרה לי בחיוך: "נו, ילד קטן זורק אבן ושובר חלון… האם זה לא קלאסי? האם זה לא מה
 שילד מתישהו צריך לעשות? האם זה לא חלק מלגדול? האם לא כך הוא לומד להכיר את כוחותיו, את

 גבולותיו, את עולמו?". הביטוח של הגן שילם על הנזק, כי כן, לשבור חלון זה חלק מלגדול…  כך לומדים מה
  קורה כשאבן עפה לכיוון הזכוכית… אם לא ננסה, איך נלמד?

 
 פרשת בחוקותיי, האחרונה בספר ויקרא - ספר שכל כלו חוקים התנהגותיים - באה להזכיר לנו שאנחנו חייבים

 גבולות. כן, ללא גבולות נהיה אומללים. ללא חוקים החיים יהפכו לגיהינום!
 

 מצד שני, התורה מזכירה לנו - בדרך הקשה והכואבת - שגבול הוא רק הזמנה לשבירתו… אמנם נחטוף כהוגן
  כל פעם שנעבור את הגבול, אבל השגת הגבול טבועה בנפשו של האדם. הוא מתאווה לחציית הגבולות.



 
 ובכן, העבירות שלנו באות מיצר הסקרנות הטבוע בנו, ומרצון לגדולה, ומרצון בלתי נלאה לעוד ועוד (כסף,

  דברים, חוויות).
 

 וכן, כל אלה חוסים תחת כנפי הרוע, הם כולם באים מיצרנו הרע, אבל יצרנו הרע הוא הגעגוע שלנו לאל חי,
 לאלוהים, לנשגב, לאינסוף. רק ביצרו הרע יכול האדם לשאוף אל אלוהיו! את אלוהים אנחנו לא מוצאים,

  כביכול, בתוך הגבולות. אלא רק בהשגתם - גם אלוהי המעמקים וגם אלוהי הרקיעים.
 

  אלוהים תמיד נמצא "שם", ו"שם" עוד לא היינו!
 

 תקראו טוב את מילות השיר של יהודה פוליקר, הצל שלי ואני. פוליקר אולי לא ידע את זה כשהוא כתב את
 השיר, אבל זהו שיר דתי מאוד, שיר על הכמיהה לאלוהים.

 
  הצל שלי ואני יצאנו לדרך

  השמש עמדה כך בערך
  פעם אני מוביל

  ופעם צל על השביל
  עננים התכנסו בשמיים

  התחילו לרדת טיפות מים
  צילי התכנס בתוכי

  המשכתי לבדי בדרכי
 

  הרוח טלטל
  הפחד טפטף וחלחל

  צילי בתוכי מרעיד
  מפחיד יותר מתמיד

  הוא שואל לאן אתה לוקח
  אני משיב לאן אתה בורח
  למה תמיד קירות מוגנים

  למה צל כשאור בפנים
 

  בוא נעוף רחוק
  אתה תהיה לי כנפיים

  אל חיבור דמיוני
  שהיה עד עכשיו בלתי אפשרי

  בוא נקפוץ, נמריא, נעוף
  אל קשר הצל והגוף
  די להמשיך לברוח

  אל מה שתמיד רצינו לשכוח
 

  לשכוח את דלתות הבלבול
  את הילד שמציץ דרך חור המנעול

  בוא נעבור את הגבול
  אל החופש שהיה כבול
  ורק מנגינות מזכירות
  שבחוץ אפשר להיות



  משוחרר מכל פחד
  רק כשהצל ואני ביחד

 
 העבודה שבלב

 
 השבוע מגיעה הזמנה חצופה קצת,  אבל מלאת חיות: לאחר ששמענו את כל החוקים של ספר ויקרא,

 והשתכנענו בנכונותם, הגיע הזמן לקבל את מורכבות החוויה הנקראת: "אדם". נכיר בחלק שבנו שרוצה להיות
 טוב, ממושמע, נורמטיבי, ונכיר גם בחלק הסקרן,  ה"רע", הפורץ גבול ודרך, לחלק שבנו שצמא לאל חי,

 שכמהה לאלוהי ולנשגב, ששומע לקול הנחש הרוחש בתוכנו, שקורא לנו לפגוש את האלוהי שמחוץ לגבולות.
 

  ...ואז לשוב אל הגבולות המוכרים. עד הפעם הבאה.
 

  חזק חזק ונתחזק. הגיע הזמן לספר במדבר.
 

 שבת שלום,
 

 אלישע


