
 
 
 
 

 חברים יקרים,
 

 השבוע אנחנו חוזרים אל נח והמבול ואל מגדל בבל. שני סיפורים שכאילו לא קשורים זה לזה, אבל הם
 קשורים. מאוד!

 
 הסיפור הראשון מוכר לכולנו: רוע וכאוס משתלטים על האנושות ואלוהים מצטער על שברא את האדם. הוא

 משמיד את כל החי, ומציל רק את נח ומשפחתו ונציגות מכל בעלי החיים. המבול נמשך שנה שלימה, ובסופה
 השורדים מחדשים את הקיום עלי אדמות.

 
 הסיפור השני קצת פחות מוכר כי לא מלמדים אותו בבתי הספר. צאצאיו של נח מתרבים ולומדים את רזי

 הבנייה: (בראשית י"א, ג-ד) ַוֹּיאְמרּו ִאיׁש ֶאל־ֵרֵעהּו ָהָבה ִנְלְּבָנה ְלֵבִנים ְוִנְׂשְרָפה ִלְׂשֵרָפה ַוְּתִהי ָלֶהם ַהְּלֵבָנה
 ְלָאֶבן ְוַהֵחָמר ָהָיה ָלֶהם ַלֹחֶמר. ַוֹּיאְמרּו ָהָבה ִנְבֶנה־ָּלנּו ִעיר ּוִמְגָּדל ְוֹראׁשֹו ַבָּׁשַמִים ְוַנֲעֶׂשה־ָּלנּו ֵׁשם, ֶּפן־ָנפּוץ
 ַעל־ְּפֵני ָכל־ָהָאֶרץ . אלוהים מאוד לא אוהב את הרעיון, בלשון המעטה, והוא "יורד" ומפרק את המגדל, מפיץ

 את בני האדם על פני הגלובוס (שמזה בדיוק הם חששו) ובולל את שפתם לשבעים שפות שונות.
 

 כל כך הרבה אמת ועומק יש בשני המיתוסים הללו. טוב שחוזרים אליהם שנה אחרי שנה.
 

 יש כאמור קשר בין שני הסיפורים. בשניהם החטא האנושי הוא הניסיון המתמיד של האדם לברוח מהאנושיות
 הפשוטה והשברירית. בשני הסיפורים מופיעה הכמיהה לכבוש את הנצח ולהביס את המוות. החטא של דור

 מגדל בבל (הנקראים "דור הפלגה", בגלל שבדור שלהם התפלגה האנושות) ברור מהטקסט עצמו. החטא
 הגדול שהוביל למבול, לעומת זאת, פחות מוכר, כי הוא מופיע בסוף הפרשה הקודמת, פרשת בראשית:

 (בראשית ו, א-ד) ַוְיִהי ִּכי־ֵהֵחל ָהָאָדם ָלֹרב ַעל־ְּפֵני ָהֲאָדָמה ּוָבנֹות ֻיְּלדּו ָלֶהם...  ַהְּנִפִלים ָהיּו ָבָאֶרץ ַּבָּיִמים
 ָהֵהם ְוַגם ַאֲחֵרי־ֵכן ֲאֶׁשר ָיֹבאּו ְּבֵני ָהֱאֹלִהים ֶאל־ְּבנֹות ָהָאָדם ְוָיְלדּו ָלֶהם ֵהָּמה ַהִּגֹּבִרים ֲאֶׁשר ֵמעֹוָלם ַאְנֵׁשי

 ַהֵּׁשם . גם בלי לפרש לעומק את הפסוקים הללו, אנחנו רואים כאן את הניסיון לחרוג מגבולות האדם והאנושיות
  ולהפוך ליצור על-אדם, סטייל מרוול.

 
 בשני הסיפורים יש רצון ל"שם": "ְוַנֲעֶׂשה־ָּלנּו ֵׁשם " (דור הפלגה), ו"ַאְנֵׁשי ַהֵּׁשם " (דור המבול). האדם רוצה

 לעשות לעשות לעצמו שם, להיות בעל שם, להיות מפורסם ולהיות "הכי הכי".
 

 ובצדק… זה מפחיד להיות סתם אדם, בן תמותה, בר חלוף. מפחיד לחשוב שיום אחד לא נהיה כאן יותר.

 מפחיד לדעת שמעבר לנכדינו שעוד יזילו דמעה על קברנו, ומעבר למצבה של אבן, לא ישאר מאיתנו זכר.
 

 אבל לפחד הזה יש מחיר כבד. הכמיהה שלנו לנצחיות מתישה! היא גורמת לנו להתאמץ כל הזמן להיות
  "מישהו", לחרוג ממי שאנחנו באמת ולהיות משהו שאנחנו לא.

 
  ואולי זה המבול! אולי זו חוויית ההצפה - כל פעם שאנחנו מתאמצים להיות יותר.

 



 כשאנו חווים הצפה, משהו בתוכנו כנראה עולה על גדותינו. "היצר הרע", כפי שקראו לו חז"ל, לוחש באזנינו
 שמי שאנחנו זה לא מספיק. אפשר יותר, צריך יותר, חייבים יותר! וכך אנחנו חורגים מגבולות עצמנו, מורעבים

  ל"שם", להיות גם וגם וגם, רודפים אחרי הצלחה, הכרה ו… נצחיות. וכך עולמנו נעשה מוצף.
 

 תבדקו את זה! האם חוויית ההצפה שאנו חווים לעיתים די קרובות איננה מהמחשבה שאנחנו פשוט חייבים
  להיות יותר?

 
  ואז מופיע לו נח… ֹנַח, ִאיׁש ַצִּדיק ָּתִמים ָהָיה ְּבֹדֹרָתיו .

 
 קודם כל, הוא היה אדם נח וזו מחמאה גדולה. אני תוהה אם זה בכלל היה שמו, או שמא זה היה כינוי שדבק

 בו בשל אופיו. להיות נעים ונוח לבריות זו איכות מופלאה (ורק אדם בעל מזג נח היה שורד בתיבה שנה
  שלימה, עם אשתו, בניו וכלותיו וכל מגוון בעלי חיים…).

 
  והוא היה תמים, כלומר, שלם, שלם עם עצמו, עם מי שהוא, עם היותו אדם, בן תמותה, מוגבל ורגיל.

 
 והוא היה "צדיק בדורותיו", בדורותיו בלבד. יחסית לאברהם, שמופיע בסוף פרשת נח, הוא לא היה "משהו".

 הוא היה אדם  מן הישוב, "מענטש" פשוט. לא יותר.
  

 הענווה, מסתבר, היא התיבה הטובה ביותר! הפשטות האנושית תציף אותנו על פני המים הסוערים של
 היוהרה והדרישות  של האגו והחברה.

 
 אז איך זוכים באיכות הזאת? איך מגיעים לשם?

 
 קודם כל, אני לא יודע, כי אני לא שם. הלוואי ואזכה.

 
  אבל אני מנחש…

 
 לםני הכל, ישנה ההבנה העמוקה שהנצח לא יכול להיות אישי, כי ה"אישי" הוא האגו, והאגו הוא בר חלוף.  את

  הנצח לא נמצא בתארים, בשמות, בדברים, ובכיבודים.
 

 הנצח בהחלט קיים, לעניות דעתי, וניתן  להתחבר אליו, לחוות אותו, ואף לכרות עמו ברית. הנצח הוא אנרגיית
 החיים עצמה. היא באה מהאינסוף, לובשת ופושטת צורה (כמו גופנו, למשל), וממשיכה הלאה. תמיד הלאה,

 עד אינסוף.
 

  הבלבול שלנו, כרגיל, הוא בין הלבוש המתחלף לאנרגיית החיים המקיימת ומחייה את הלבוש הזמני.
 

 רק לפני שבוע קראנו את התיאור המיתי המפורסם: (בראשית ב, ז) ַוִּייֶצר ה' ֱאֹלִהים ֶאת־ָהָאָדם ָעָפר
 ִמן־ָהֲאָדָמה, ַוִּיַּפח ְּבַאָּפיו ִנְׁשַמת ַחִּיים ַוְיִהי ָהָאָדם ְלֶנֶפׁש ַחָּיה . ולנו יש חופש בחירה תודעתי מלא, האם

  להזדהות עם "העפר מן האדמה" - הגוף, הלבוש והרכוש - לבין נשמת החיים.
 

 את הבחירה שלנו נדע לפי באופן שבו נזהה את האני שהננו: כשאדם אומר "אני", למי הוא מתכוון? לגוף
  העפר שלו או לנשמת החיים שמחייה אותו?

 
 איש מעולם לא אתגר אותנו ושאל אותנו מי אנחנו באמת? מעולם לא חונכנו להזדהות דווקא עם נשמת החיים

  האינסופית.
 



 זה דורש חינוך מחדש, לא פחות!
 

 פרשת בראשית הסתיימה בהבטחה האלוהית ש... (בראשית ו', ג') ֹלא־ָידֹון רּוִחי ָבָאָדם ְלֹעָלם, ְּבַׁשַּגם הּוא
 ָבָׂשר, ְוָהיּו ָיָמיו ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה .

 
  הבחירה לגמרי בידינו: עם מה אנחנו מזדהים?

 
 הגוף חשוב! יש להודות לו, לשמור עליו, לכבד אותו, לספק לו את צרכיו ולהקשיב לו. חשוב גם לקבור אותו

 כשהוא מת. כי הגוף שלנו, כמו כל גוף, וכמו כל ברייה, קדוש! אבל קדושתו נובעת מהיותו הלבוש הזמני
  והמשתנה של אנרגיית החיים הנצחית.

 
 בפעם הבאה שתדרשו להזדהות, אמרו לפקיד/ה שאתם נשמת החיים הנצחית הזורמת בכל ומחייה את

 הכל… ולא, אין לה תעודת זהות כחולה וגם לא רישיון נהיגה. אין לה שם, ולעולם לא יהיה לה שם. היא גם לא
 רוצה שם. ואם הפקיד/ה יתעקש, אז תגידו בפליאה, "אה, התכוונת לגוף שלי! אז למה לא אמרת? סליחה, לא

  הבנתי… ובכן, מספר תעודת הזהות הזמני של הגוף שלי הוא… ".
 

 כי לגוף יש שם, שפה, תאריך ייצור ותאריך תפוגה לא ידוע (ובדרך כלל גם מספר תעודת זהות, והיום אף ת.ז.
  ביומטרית - כי צריך גוף בשביל זהות ביומטרית).

 
 לאנרגיית החיים, לעומת זאת, אין שם (אני קורא לה בשם החיבה "הנני"), אין לה שפה, אין תאריך ייצור ואין

 תאריך תפוגה. היא לא זקוקה למגדלים באוויר, וגם לא לתיבה, כי היא לא מוצפת. היא פשוט חיה.
 

 היא חיה הרבה הרבה יותר ממאה ועשרים.
 

 שבת שלום,
 

 אלישע


