
 

 חברים יקרים,

 פרשת נח כוללת שני סיפורים מכוננים: סיפור המבול וסיפור מגדל בבל ודור הפלגה (פלגה,

  מלשון התפלגות, משום שהוא נפוץ לכל עבר ולשונותיו התפצלו).

 הסיפורים הללו מוכרים לנו מהילדות. הם קליטים וציוריים ונדמה שהם קלים להבנה. אבל אל

 תתנו למילים להטעות אתכם! הן רק השכבה הנגלית והנגישה. האמת העמוקה מסתתרת

 במעמקי הסיפור - החכמה האלוהית האינסופית, כשהיא מתורגמת ללשון בני האדם, היא

  הופכת את האמת למוגבלת, צרה, סופית, ואולי אפילו שטוחה.

 בניגוד לשמה, פרשת נח אינה נוחה כלל! היא מאתגרת וכואבת ומשאירה אותנו עם יותר

 שאלות מתשובות. היא מזכירה לנו שאנחנו לא באמת יודעים איך העולם עובד. אנחנו לא

 יודעים מה לעזאזל אלוהים רוצה מאיתנו; יתרה מכך, אנחנו לא יודעים שום דבר על אלוהים;

 אנחנו לא יודעים למה דברים קורים – בין אם טובים ובין אם רעים; אנחנו לא יודעים על פי אילו

 חוקים פנימיים - אם יש כאלו בכלל - העולם נוהג, ואיזה הגיון - אם יש כזה בכלל - שולט

  בעולמנו.

ַוַּיְראַוַּיְרא הה' ִּכיִּכי ַרָּבהַרָּבה ָרַעתָרַעת ָהָאָדםָהָאָדם ָּבָאֶרץָּבָאֶרץ ְוָכל־ֵיֶצרְוָכל־ֵיֶצר ַמְחְׁשֹבתַמְחְׁשֹבת ִלּבֹוִלּבֹו ַרקַרק ַרעַרע ָּכל־ַהּיֹוםָּכל־ַהּיֹום.  (בראשית ו', ה'-י"ז) 

 ַוִּיָּנֶחםַוִּיָּנֶחם הה' ִּכי־ָעָׂשהִּכי־ָעָׂשה ֶאת־ָהָאָדםֶאת־ָהָאָדם ָּבָאֶרץָּבָאֶרץ ַוִּיְתַעֵּצבַוִּיְתַעֵּצב ֶאל־ִלּבֹוֶאל־ִלּבֹו. ַוּיֹאֶמרַוּיֹאֶמר הה' ֶאְמֶחהֶאְמֶחה ֶאת־ָהָאָדםֶאת־ָהָאָדם ֲאֶׁשר־ָּבָראִתיֲאֶׁשר־ָּבָראִתי

 ֵמַעלֵמַעל ְּפֵניְּפֵני ָהֲאָדָמהָהֲאָדָמה ֵמָאָדםֵמָאָדם ַעד־ְּבֵהָמהַעד־ְּבֵהָמה ַעד־ֶרֶמׂשַעד־ֶרֶמׂש ְוַעד־עֹוףְוַעד־עֹוף ַהָּׁשָמִיםַהָּׁשָמִים ִּכיִּכי ִנַחְמִּתיִנַחְמִּתי ִּכיִּכי ֲעִׂשיִתםֲעִׂשיִתם...  ַוֲאִניַוֲאִני ִהְנִניִהְנִני

 ֵמִביאֵמִביא ֶאת־ַהַּמּבּולֶאת־ַהַּמּבּול ַמִיםַמִים ַעל־ָהָאֶרץַעל־ָהָאֶרץ ְלַׁשֵחתְלַׁשֵחת ָּכל־ָּבָׂשרָּכל־ָּבָׂשר ֲאֶׁשר־ּבֹוֲאֶׁשר־ּבֹו רּוַחרּוַח ַחִּייםַחִּיים ִמַּתַחתִמַּתַחת ַהָּׁשָמִיםַהָּׁשָמִים ּכֹלּכֹל

  ֲאֶׁשר־ָּבָאֶרץֲאֶׁשר־ָּבָאֶרץ ִיְגָועִיְגָוע.

 האם אנחנו, בני האדם, אכזבה מהלכת? מה נח עשה שזיכה דווקא אותו להינצל מהאסון, בעוד

 כל האחרים טבעו? האם גם לנו יש סיכוי להינצל מהכלייה המצפה לכל דבר חי?

 אין לנו תשובות לשאלות החיים הללו - לא על אלוהים, לא על "התכנית הגדולה" (אם יש כזו),

 לא על צדק, לא על השכר ולא על העונש.

 בכל פעם שאנחנו חושבים שהבנו, שסוף סוף הכל ברור, שהאמת התגלתה (מכירים את רגעי

 ה"אהה" המתוקים הללו?), תבוא האכזבה המרירה: אלוהים ירד אל מגדל ההבנה שבנינו

  לעצמנו - מטאפורית, כמובן - יפרק אותו ויפזר את רסיסיו לכל עבר:

 (בראשית י"א, א-ח) ַוְיִהיַוְיִהי ְּבָנְסָעםְּבָנְסָעם ִמֶּקֶדםִמֶּקֶדם ַוִּיְמְצאּוַוִּיְמְצאּו ִבְקָעהִבְקָעה ְּבֶאֶרץְּבֶאֶרץ ִׁשְנָערִׁשְנָער ַוֵּיְׁשבּוַוֵּיְׁשבּו ָׁשםָׁשם. ַוּיֹאְמרּוַוּיֹאְמרּו ִאיׁשִאיׁש

 ֶאל־ֵרֵעהּוֶאל־ֵרֵעהּו: 'ָהָבהָהָבה ִנְלְּבָנהִנְלְּבָנה ְלֵבִניםְלֵבִנים ְוִנְׂשְרָפהְוִנְׂשְרָפה ִלְׂשֵרָפהִלְׂשֵרָפה', ַוְּתִהיַוְּתִהי ָלֶהםָלֶהם ַהְּלֵבָנהַהְּלֵבָנה ְלָאֶבןְלָאֶבן ְוַהֵחָמרְוַהֵחָמר ָהָיהָהָיה ָלֶהםָלֶהם

 ַלֹחֶמרַלֹחֶמר. ַוּיֹאְמרּוַוּיֹאְמרּו, 'ָהָבהָהָבה ִנְבֶנה־ָּלנּוִנְבֶנה־ָּלנּו ִעירִעיר ּוִמְגָּדלּוִמְגָּדל ְורֹאׁשֹוְורֹאׁשֹו ַבָּׁשַמִיםַבָּׁשַמִים ְוַנֲעֶׂשה־ָּלנּוְוַנֲעֶׂשה־ָּלנּו ֵׁשםֵׁשם ֶּפן־ָנפּוץֶּפן־ָנפּוץ ַעל־ְּפֵניַעל־ְּפֵני

 ָכל־ָהָאֶרץָכל־ָהָאֶרץ'. ַוֵּיֶרדַוֵּיֶרד הה' ִלְראֹתִלְראֹת ֶאת־ָהִעירֶאת־ָהִעיר ְוֶאת־ַהִּמְגָּדלְוֶאת־ַהִּמְגָּדל ֲאֶׁשרֲאֶׁשר ָּבנּוָּבנּו ְּבֵניְּבֵני ָהָאָדםָהָאָדם. ַוּיֹאֶמרַוּיֹאֶמר הה', 'ֵהןֵהן ַעםַעם ֶאָחדֶאָחד

 ְוָׂשָפהְוָׂשָפה ַאַחתַאַחת ְלֻכָּלםְלֻכָּלם ְוֶזהְוֶזה ַהִחָּלםַהִחָּלם ַלֲעׂשֹותַלֲעׂשֹות ְוַעָּתהְוַעָּתה ֹלא־ִיָּבֵצרֹלא־ִיָּבֵצר ֵמֶהםֵמֶהם ּכֹלּכֹל ֲאֶׁשרֲאֶׁשר ָיְזמּוָיְזמּו ַלֲעׂשֹותַלֲעׂשֹות. ָהָבהָהָבה ֵנְרָדהֵנְרָדה



 ְוָנְבָלהְוָנְבָלה ָׁשםָׁשם ְׂשָפָתםְׂשָפָתם ֲאֶׁשרֲאֶׁשר ֹלאֹלא ִיְׁשְמעּוִיְׁשְמעּו ִאיׁשִאיׁש ְׂשַפתְׂשַפת ֵרֵעהּוֵרֵעהּו'. ַוָּיֶפץַוָּיֶפץ הה' אָֹתםאָֹתם ִמָּׁשםִמָּׁשם ַעל־ְּפֵניַעל־ְּפֵני ָכל־ָהָאֶרץָכל־ָהָאֶרץ

 ַוַּיְחְּדלּוַוַּיְחְּדלּו ִלְבנֹתִלְבנֹת ָהִעירָהִעיר.

 כל דור בונה את מגדליו - המדעיים, הפילוסופיים, הדתיים והתרבותיים - והדור הבא מפרק

 אותו בבוז, ובונה את מגדליו החדשים. ואלוהים? אלוהים כבר לא כועס, אני חושב, הוא פשוט

  צוחק.

 כל אידיאולוגיה היא ניסיון אנושי לייצר "שפה אחת ודברים אחדים". לעשות סדר בכאוס

 שבראשנו. לנסות להסביר, לארגן ולקטלג לעצמנו את המציאות. הבנייה הזאת מלווה בתחושה

 של ניצחון התבונה. הפירוק שבוא יבוא (תמיד!) ילווה בבלבול ופחד. אנחנו בעיצומה של

 תקופה כזו כעת: הסוציאליזם, הקומוניזם, הקפיטליזם, ההומניזם, הנציונליזם, השמאל, הימין -

 כולם הכזיבו וכולם התפרקו. כי מגדלי ההבנה שאנו בונים עשויים תמיד מבלוקים אווריריים

 מעשה ידינו. הם כמו "פחמימות ריקות" - טעימות מאוד, מתוקות מהציפוי הסוכרי, נותנות שפע

 של אנרגייה רגעית, שלאחריה באה ההתרסקות, הרעב והריקנות. הבלוקים השכליים שאנו

 מייצרים מזכירים לי גם בלוקים סקנדינביים של חברת "לגו". אפילו הסינים כבר העתיקו את

 הקונספט הזה ומוכרים אותו בזיל הזול (לשמחתנו, הצרכנים).

 התשובות שאנו מחפשים לעולם לא נמצאות בשמים: (תהלים קט"ו, ט"ז) ַהָּׁשַמִיםַהָּׁשַמִים, ָׁשַמִיםָׁשַמִים להלה',

 ְוָהָאֶרץְוָהָאֶרץ ָנַתןָנַתן ִלְבֵניִלְבֵני ָאָדםָאָדם.  גם סיפור המבול וגם סיפור מגדל בבל מזמינים אותנו להישאר קרובים

  מאוד לקרקע.

 אפשר בהחלט להשתעשע בניסיונות להביןלהבין את המציאות, להגיע לשמים, לראות את הכל

 ממעוף הציפור. מרחוק המציאות תמיד תיראה מובנת יותר, כביכול. אבל לעולם אל לנו לקחת

 את ההבנות והתובנות המרוחקות שלנו יותר מדי ברצינות. מה שרואים מלמעלה יישאר תמיד

  מנותק ממהות החיים, ובמובן הזה, הוא יהיה גם קצת שקרי.

 אני מאוד אוהב פילוסופיה והגות - גם לצרוך וגם ליצור - אבל פרשת נח מזמינה אותנו לזכור

 שכל המחשבות והתובנות שלנו הן מגדלים מעשה ידינו. מותר לנו לשחק בארגז החול המנטלי

 הזה ולהשתעשע בו, אבל לדעת, שהכל "לגו" סקנדינבי (במקרה הטוב) וחיקוי סיני (במקרה

  הפחות טוב). פחמימות ריקות.

  אז מה כן, תשאלו? מה בכל זאת אמיתי, קרוב, חי?

 הגוף הפיזי שלנו, "העפר" שממנו באנו ואליו נשוב. תבונה רבה ותשובות רבות מסתתרות

 דווקא בתחושות הגוף שלנו. בנינו רבי קומות, הגענו אל הירח, ודווקא את הגוף שלנו אנחנו הכי

  פחות מכירים.

 דווקא שם נגלה את "השפה האחת והדברים האחדים" שחיפשנו - את הפשטות ואת המהות

  המתוקים ביותר.

 לא, לא בשמיים - האינטלקטואלים והחומריים - אלא בגוף שלנו, בנימי התחושות של הגוף,

 ממש "מתחת לאף שלנו", שם מסתתרות התשובות המעניינות ביותר, אלה שחיפשנו ברקיע

  השביעי.

 שבת שלום,



  אלישע

 ננ.בב. תזכורתתזכורת: השבועהשבוע מתחילמתחיל הקורסהקורס השנתיהשנתי "אויאוי, אלוהיםאלוהים!", שבושבו "נפגושנפגוש" אתאת אינסוףאינסוף פניופניו שלשל

 אלוהיאלוהי ישראלישראל, מהתורהמהתורה ועדועד יהודהיהודה עמיחיעמיחי. כלכל הפרטיםהפרטים בלינקבלינק בתחתיתבתחתית המיילהמייל.


