
 פרשת נח: ספרו לי על אלוהיכם, ואגלה לכם מי אתם
 

 חברים יקרים,

  
 ם לכאן ולכאן. השבוע ישבנו מספר רבנים ואנשי חינוך ודיברנו על פרשת נח. נשמעו דברי

  
בלי משים, בתשתית השיחה הסתתרו להן מספר הנחות יסוד. מכיוון שאנחנו מבלבלים הנחות 
יסוד עם אמת, שכחנו לשים סימני שאלה על הנחות היסוד שלנו. יצאתי מאוד מוטרד מהשיחה. 

 הנה הנחות היסוד שהיו, אבל הפעם עם סימני שאלה בסופם: 
  

 האם האלוהים שאתם מאמינים בו טועה לפעמים?
 האם האלוהים שאתם מאמינים בו לומד מניסיון, כמונו בני האדם?

האם האלוהים שאתם מאמינים בו פועל על פי אמות צדק מוחלטות וברורות? ואם כן, איך זה 
 שחפים מפשע נפגעים )במבול למשל(?

מאמינים בו על הדרך שבה הוא מנהל את האם "מותר" לכם לבוא בטענות כלפי האלוהים שאתם 
 עולמו, אם בכלל? 

 האם האלוהים שאתם מאמינים בו הוא כל יכול, או שגם הוא נתון למגבלות, ואם כן, של מי...?
האם האלוהים שאתם מאמינים בו מתערב בנעשה כאן? ואם כן, למה הוא לא מתערב ומונע 

 עוולות קשות?
  

 תר, כמובן, אבל הן עולות בפרשת נח במלוא חריפותן: כל השאלות הללו הן בנאליות ביו
 בראשית ו

י ַרָבה ָרַעת ָהָאָדם ָבָאֶרץ ְוָכל ה בֹו ַרק ַרע ָכל-ַוַיְרא ְיהָוה כִּ י ו  .ַהיֹום-ֵיֶצר ַמְחְשֹבת לִּ ָנֶחם ְיהָוה כִּ ָעָשה -ַויִּ
ְתַעֵצב ֶאל-ֶאת בוֹ -ָהָאָדם ָבָאֶרץ ַויִּ י ֵמַעל ְפֵני ָהֲאָדָמה -ָהָאָדם ֲאֶשר-ְיהָוה ֶאְמֶחה ֶאת ַוֹיאֶמר ז  .לִּ ָבָראתִּ

ם-ֶרֶמש ְוַעד-ְבֵהָמה ַעד-ֵמָאָדם ַעד ם....   עֹוף ַהָשָמיִּ יתִּ י ֲעשִּ י כִּ ַחְמתִּ י נִּ י  יזכִּ ְננִּ י הִּ יא ֶאתַוֲאנִּ ַהַמבּול -ֵמבִּ
ם ַעל ם-ָבָשר ֲאֶשר-ָהָאֶרץ ְלַשֵחת ָכל-ַמיִּ ַתַחת ַהָשָמיִּ ים מִּ ְגָוע-ֹכל ֲאֶשר  בֹו רּוַח ַחיִּ   .ָבָאֶרץ יִּ

 בראשית ח
ְשתֹו ּוְנֵשי-ַוֵיֵצא יח תוֹ -ֹנַח ּוָבָניו ְואִּ ָהָאֶרץ -ֹכל רֹוֵמש ַעל ָהעֹוף-ָהֶרֶמש ְוָכל-ַהַחָיה ָכל-ָכל יט  .ָבָניו אִּ

ן ְשְפֹחֵתיֶהם ָיְצאּו מִּ ֹכל ָהעֹוף ַהָטהֹור  כ  .ַהֵתָבה-ְלמִּ ֹכל ַהְבֵהָמה ַהְטֹהָרה ּומִּ ַקח מִּ ְזֵבַח ַליהָוה ַויִּ ֶבן ֹנַח מִּ ַויִּ
ְזֵבחַ  יֹחַח ַוֹיאֶמר ְיהָוה אֶ -ַוָיַרח ְיהָוה ֶאת כא  .ַוַיַעל ֹעֹלת ַבמִּ בֹו ֹלא-לֵריַח ַהנִּ ף ְלַקֵלל עֹוד ֶאת-לִּ -ֹאסִּ

ְנֻעָריו ְוֹלא י ֵיֶצר ֵלב ָהָאָדם ַרע מִּ ף עֹוד ְלַהכֹות ֶאת-ָהֲאָדָמה ַבֲעבּור ָהָאָדם כִּ י.-ָכל-ֹאסִּ יתִּ  ַחי ַכֲאֶשר ָעשִּ
  

על פניו, נראה שאלוהים מתחרט על כך שברא את עולמו. משמע שגם אלוהים טועה לפעמים, 
 הייתה טובה, כפי שנאמר עליה )בטעות?( בפרק הראשון בתורה? והבריאה לא

על פניו, נראה שאלוהים מחליט בסופו של דבר, שהשמדת הארץ במבול לא היה רעיון מוצלח 
 )שלו!(, ומבטיח שהוא יותר לא יחזור על התרגיל הזה )שלו עצמו(!

ם, טבעו בשיטפון ושילמו על פניו, נראה שכל כך הרבה חיות תמימות, החפות מפשעם של בני האד
 את מחיר חטאיהם של בני האדם, עד שעולות תהיות באשר למידת הצדק של אלוהים, כביכול.

על פניו, נראה שאלוהים נותן לבריאה להתגלגל, לקין לרצוח את הבל, לאנשים לעשות את הרע, 
וראי, הוא ולעולם כלו להתדרדר, עד שהמצב נעשה כבר בלתי נסבל... ואז ברגע של טנטרום נ

 משמיד את כל מה שברא! זו צורת הנהגה מאוד מוזרה!
  

 איזו מין תיאולוגיה עולה מתוך הפרשה הזו?
  

תיאולוגיה היא עניין אישי. עמוק בתת ההכרה של כל אדם נמצאת איזושהי תיאולוגיה, שעל פיה 
וש התיאולוגיה הוא מחליט החלטות, גם אם הוא לא הגדיר אותה לעצמו מעולם. יש ערך גדול לגיב

בין אם אתה אדם מאמין, ובין אם לאו, ובין אם אתה מהמתלבטים. אבל אם  –האישית שלך 
גיבשת תיאולוגיה, חשוב מאוד לשוב ולבדוק אותה כל הזמן, כדי לגלות בה את החורים הלוגיים, 

 שממוטטים בקלות את רוב התיאולוגיות המוכרות. 
  

יודעים משהו? האם לשכל האנושי יש באמת איזו שהיא השאלה הגדולה היא, האם אנחנו באמת 
אחיזה באמת? כי אם כן, הרי שיש לנו יכולת לשים את אלוהים מתחת למיקרוסקופ של שכלנו, 

 ולחקור אותו שתי וערב.
אבל אם לא, כלומר, אם אנחנו מגיעים למסקנה, שהדבר היחידי )שאולי( אנחנו יודעים, זה שאנחנו 

, הרי שכל השאלות שלעיל, הן ממש לא רלוונטיות, ושאין לנו שום דרך באמת לא יודעים כלום
 לומר, דבר או חצי דבר, על אלוהים, על הצדק ואי הצדק שלו, ובכלל, על עצם קיומו. 



  
באופן אישי אני חסיד גדול של האסכולה שגורסת שאנחנו לא יודעים כלום. כלום! נאדה! אבל 

 ! Nothingממש כלום! אפס! 
  

כל כך הרבה פעמים נוכחתי לגלות שמה שחשבתי שהיא האמת לאמיתה, התגלתה כקליפה חיצונית 
של אמת עמוקה בהרבה, ובמקרה הטוב רק קצת רחוקה מהאמת החדשה שהתגלתה לי. אבל גם זו 
אמירה זמנית בהחלט... ככל שנוקפות השנים אני מוצא שככל שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים, 

לים, כי מי שחושב שהוא יודע דבר מה, מגלה שיש פער כואב בין מה שהוא חושב אנחנו יותר סוב
שהוא יודע )ש"צריך להיות"(, לבין מה שתכלס קורה במציאות, ואז, או שהמציאות משקרת, או 
שהידיעה שלו כוזבת. אם מופיעה בדיבור שלך המילה "צריך", או "חייב", משמע שקיים פער בין 

שלך לבין המציאות. ו... אם אין פער כלשהו בין עולם הידיעות והדעות  התיאולוגיה התת מודעת
 שלך )התיאולוגיה שלך( לבין המציאות, הרי שאתה המאושר באדם, ואם יורשה לי לומר, גם מואר!

  
 אם כך, מה כבר אפשר ללמוד מפרשת נח? ובמיוחד מהפסוקים הבאים? 

  
  

דוש, שבא "מהעליונים", בצורה כזו או אחרת, מתוך הנחה שאנחנו מקבלים את התורה כמסמך ק
 הרי שאנחנו חייבים להתמודד עם הטקסט הזה, כי יש כאן פער...

  
חז"ל נהגו לחזור ולומר )במספר רב של מקומות בספרות חז"ל(: "דיברה תורה בלשון אדם". התורה, 

וסה בלשון בני גם אם היא דברי אלוהים חיים, דיברה בלשון בני האדם, או במילים אחרות, מכ
אדם. אבל לא רק ברמת השפה, אלא גם ברמת הרעיונות. זו אמירה מאוד משמעותית! וכאן נעוצה 
הטעות של רובנו, הניסיון העקר שלנו להבין את אלוהים דרך השכל האנושי. השפה עצמה היא 
 הסתרה של הסתרה של הסתרה.... היא מנסה במאמץ רב לתאר את "האמת", אבל היא רק יכולה
להביא מעט מן המעט של האמת האלוהית. והשכל שלנו, הוא הפילטר הגדול, השנאי, הסנן, שמונע 
מהתודעה שלנו להתאיין לחלוטין, מרוב "אור", מרוב חכמה אינסופית, מרוב פרדוקסים בלתי 
אפשריים. כרגיל, יבוא שכלנו וייתן תשובות משביעות שכל, שכל כולן הסתרה של האור, המעטה 

 העיקר שנוכל לחיות עם תשובות בינוניות, ולהירגע...  -ה של החכמ
  

פרשת נח עצמה מזהירה אותנו מפני היהירות של עצמנו. בסיפור מגדל בבל לקראת סוף הפרשה, 
האדם ניסה לפצח את הסוד האלוהי. הם/אנחנו חשבנו שאם רק נצליח לבנות מגדל עד לשמיים, 

  נדע את הסודות כולם, ואז אולי לא נכחד.
 בראשית יא

יש ֶאל ג י ָלֶהם ַהְלֵבָנה ְלָאֶבן ְוַהֵחָמר ָהָיה ָלֶהם -ַוֹיאְמרּו אִּ ְשֵרָפה ַוְתהִּ ְשְרָפה לִּ ים ְונִּ ְלְבָנה ְלֵבנִּ ֵרֵעהּו ָהָבה נִּ
ְבֶנה ד  .ַלֹחֶמר ם ְוַנֲעֶשה-ַוֹיאְמרּו ָהָבה נִּ ְגָדל ְוֹראשֹו ַבָשַמיִּ יר ּומִּ -ְפֵני ָכל-ָנפּוץ ַעל-ֶפן  ָלנּו ֵשם-ָלנּו עִּ
ְרֹאת ֶאת ה  .ָהָאֶרץ יר ְוֶאת-ַוֵיֶרד ְיהָוה לִּ ְגָדל ֲאֶשר ָבנּו ְבֵני ָהָאָדם-ָהעִּ ַוֹיאֶמר ְיהָוה ֵהן ַעם ֶאָחד  ו  .ַהמִּ

ָלם ַלֲעשֹות ְוַעָתה ֹלא ָבֵצר ֵמֶהם ֹכל ֲאֶשר ָיְזמּו לַ -ְוָשָפה ַאַחת ְלֻכָלם ְוֶזה ַהחִּ ָהָבה ֵנְרָדה ְוָנְבָלה  ז  .ֲעשֹותיִּ
יש ְשַפת ֵרֵעהּו ְשְמעּו אִּ ָשם ַעל ח  .ָשם ְשָפָתם ֲאֶשר ֹלא יִּ ְבֹנת -ְפֵני ָכל-ַוָיֶפץ ְיהָוה ֹאָתם מִּ ָהָאֶרץ ַוַיְחְדלּו לִּ

יר י-ַעל ט  .ָהעִּ יָצם ְיהָוה ַעל ָהָאֶרץ-ָשם ָבַלל ְיהָוה ְשַפת ָכל-ֵכן ָקָרא ְשָמּה ָבֶבל כִּ ָשם ֱהפִּ -ְפֵני ָכל-ּומִּ
 ָהָאֶרץ.

  
באה פרשת נח ומספרת לנו סיפור מעניין על רוע אנושי ועל מבול. אין לזה שום קשר עם אלוהים! 
כי דברה תורה בלשון אדם! היא הסתירה את החכמה האלוהית, צמצמה אותה עד כדי כלום כמעט, 

 אנושי ומבול... והותירה לנו משהו שנוכל להבין: רוע 
  

ואנחנו, לומדי התורה ואוהביה, מכורים לה. כי אנחנו חשים ומריחים שמתחת לתילי תילים של 
מילים אנושיות מסתתרת אמת עמוקה יותר, ומתחתה אמת עוד יותר עמוקה. עד אין סוף. ואנחנו 

בל תמיד חופרים וחוקרים, חוקרים וחופרים. ומגלים כל פעם ניצוצות של זהב ויהלומים, א
ממשיכים לחפור. כי ישנו "קול" עמוק הקורא לנו מתוך התורה, והוא מורה לנו להמשיך ולחפור, 
להמשיך ולהפוך. ואנחנו ממשיכים, מתוך אשלייה שיום אחד נגיע אל בעל הקול הזה. לעולם לא 

  נגיע, אבל לעולם לא נצליח להשתחרר מהאשלייה הזו! 
  

זהותו של אלוהים! ומידת הענווה דורשת מאתנו: דעו שאינכם לכן אל לנו להסיק מאומה באשר ל
 יודעים מאומה. ואז אולי תגלו משהו חדש. ושוב ותרו עליו. ושוב תגלו, ושוב תוותרו.

  



כי מי שחושב שהוא יודע, שהוא הגיע לאמת העמוקה )או הגבוהה...(, חוטא בחטא מגדל בבל: הוא 
תי, שתמיד הורס את כל מה שידענו, וצוחק, צוחק, בונה מגדלים באוויר, עד שבא הכוח האלמו

 צוחק.
  

 שבת שלום, שבת של חוסר ידיעה מוחלט. שבת של אולי מופלא...
  

 אלישע
 
 


