המדרשה באורנים

מרכז חינוכי להתחדשות החיים היהודיים בישראל

פרשת נח  -תשס"ה

ביני תלמי

מוזרות משהו ה דרכי האל.
בא ויוצא מהיכלותיו ,בונה ומחריב עולמות.
בראשית ברא אלוהי את השמי והאר ,והאר הייתה ג עד עלי תהו ורוח
אלוהי מתהלכת בי עצי הג לרוח היו .ואחר כ היה ג אד והייתה חוה
והייתה אר הגזרה של בזיעת אפי תאכל לח ובעצב תלדי בני ואל איש
תשוקת ולפתח חטאת רוב .והיו בני האלוהי חומדי את בנותיו של אד והיה
נח והייתה תהו רבה ומבול וברית הקשת ומגדל וראשו בשמי – וג בו שלח את
ידו.
מוזרות משהו ה דרכי האל.
מה בכלל היה לו ,לזה שיש לו הכל בעולמות האי סו שלו ,לברוא את העול הזה?
היה לו משעמ ש לבדו? היה לו צור להקי לו מגרש משחקי קט ? מי בית
בובות כזה שיוכל לשחק לו לפני השינה?
חכמי היו אומרי שעול האי סו הוא עול של אי  ,ובריאה היא מעשה של יש
מאי  .זאת אומרת שאיפה שיש הכל אי כלו ואיפה שיש כלו יש איזה יש
שמפריד יש מאי  .זאת אומרת שמעשה הבריאה הוא מעשה של הבדלה .הבדלה בי
חוש לאור ,בי שמי לאר ,בי ג למדבר ,בי חיות לסת רמשי ובי בני האד.
רק שתי הבדלות שמר לו האל הטוב בבריאה ראשונה :דעת בי טוב ורע ובי החיי
למתי .וא היינו אוכלי קוד מע החיי ,היינו נשארי לנצח בג העד
המשעמ ההוא ואפילו לא היינו יודעי א זה טוב ,או רע.
אז אכלנו מ הדעת ועדיי איננו יודעי תמיד מה טוב ומה רע ,מה נכו ומה לא נכו ,
מה מכוער ומה באמת יפה – אבל אנחנו יודעי ,ג מבלי שאכלנו ,להבדיל בי חיי
למתי .ואנשי שאינ יודעי להבדיל בי טוב לרע יודעי לשחק ביניה ובטוחי
שה צודקי כמו אלוהי.
מוזרות משהו ה דרכי האל.
מג העד גורשנו כי לא שמענו לו – בסדר ,סיבה מוצדקת .זה שלא ידענו עדיי שזה
מעשה רע לעשותו ,הוא קו הגנה שיש בו מ ההגיו  .א זהו טיעו שהספיק רק
להקלה בעונש.
המבול שירד עלינו לכלותנו ,ג הוא היה בו צדק ,ובינינו ,היינו באמת מושחתי
קצת מעל המידה .וא היה זה בגלל בני האלוהי שחמדו את נשותינו היפות
והולידו נפילי שהפילו את חתת על כל מבקשי הצדק – ג זה הוא קו הגנה
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חמקני המנסה להטיל אשמה על מישהו אחר ולא היה בו די כדי לדחות את רוע
הגזרה.
אבל למה ,ריבונו של עול ,להחריב לנו את מגדל שלו הבבלי שלנו? למדנו את
הלקח ,אנחנו צדיקי גמורי ,לא רבי ,לא חומדי אשת רעהו ,לא שותי ,לא
מעשני ,לא מקללי ,לא מדברי ביידיש שהילדי לא יבינו ,לא עובדי אלילי ,לא
זובחי לעשתורת ,לא זורקי אבני ,מחתתי חרבות לכ טייחי וחניתות לברזל
בניי  ,מקדימי נעשה לנשמע כל בוקר ובערב מנשקי לאשת חוקנו והולכי לישו
לפני התרנגולות – למה אתה הורס? למה אתה מגרש? למה אתה מבולל? למה אתה
מבלבל? כואב ל שמסתדרי בלעדי ,שמוצאי מי בלעדי ,שהופכי לבני
לאב בלעדי ,שהופכי חימר לחומר בלעדי? וא יש לנו מגדל שראשו בשמי ,זה
מאיי עלי? זה מפריע למלאכי להגיד בבוקר את כל מעלותי ובערב להלל את
מעשה יד? – מה עובר עלי ריבונו של עול ,פחדת לאבד באבק של המלט את
המפתח של הקפי המפעיל את הבובות בבית שבנית ל?
מוזרות משהו ה דרכי האלוהי.
פע לימדו אותי רבותי ,שא אני רוצה להבי  ,אני צרי לקרוא יותר טוב – אני
מוכ לנסות.
בואו נראה מה כתוב :אצל נח כתוב כ " ַו ִ ָ ֵחת ָה ֶר ִל ְפנֵי ָה ֱאל ִֹהי ַו ִ ָלֵא ָה ֶר ָח ָמס
ֹאמר ֱאל ִֹהי ְלנ ַֹח
ִ ָח ָתה#ִ ,י ִה ְ ִחית ָ#ל ָ& ָ%ר ֶאת ְַ $רַ "#על ָה ֶר ַ .ו ֶ
ַו ְַרא ֱאל ִֹהי ֶאת ָה ֶר ו ְִהֵה נ ְ
ית ֶאת ָה ֶר " )בראשית ,ו' ,י"אי"ג(.
ֵיה ו ְִה ְננִי ַמ ְ ִח ָ
ֵק ָ#ל ָ& ָ%ר ָ&א ְל ָפנַי ִ#י ָמ ְלה ָה ֶר ָח ָמס ִמ ְ(נ ֶ
מילות המפתח ה חמס הבא מ השחיתות הבאה מ הבשר ועל כ העונש הוא
השחתת כל בשר והשחתת האר המושחתת .הלקח שעל בני האד ללמוד הוא
ההתרחקות מ היצר ומ הבשר המביאי להשחתת האר .בני האד המובלי על
ידי היצר והבשר ,אינ שוני מ החיות ועל כ ג העונש עצמו אינו מבדיל בי
החיות לבני האד וגורל כול שווה.
ֵפהַ .ו ְ ִהי
ְִ %ר ָפה ִל ְ%ר ָ
ֵעה*ָ :ה ָבה נ ְִל ְ&נָה ְל ֵבנִי ְונ ְ
ֹאמר* ִאי ֶאל ר ֵ
ובמגדל בבל כתוב כַ ..." :ו ְ
*מ ְג ָ$ל ְורֹא" ַב ָ ַמיִ
ֹאמר*ָ :ה ָבה נ ְִבנֶה ָ.נ* ִעיר ִ
ְה ֵח ָמר ָהיָה ָל ֶה ַלח ֶֹמרַ .ו ְ
ב -ו ַ
ָל ֶה ַה ְֵ .בנָה ְל ֶ
ֲ%ה ָ.נ* ֵ ֶ( -נָפ* ַעל ְ(נֵי ָכל ָה ֶר " )ש ,י"א  ,ג'–ד'( .אלוהי יורד ואומרֵ " :הַ -ע ֶא ָחד
ְו ַנע ֶ
ֲר ָיזְמ* ַלעֲ"%ת"
 ... .3ו ְַע ָ ה לֹא י ִָ& ֵצר ֵמ ֶה ֹ#ל א ֶ
4חת ְלכ ָ
ְָ %פה ַ
וָ

)ש ,ש,

ה'ו'( ,והעונש

ָפ ְיהֹוָה א ָֹת ִמ ָ
ֵעה*ַ .ו ֶ
ֲר לֹא י ְִ ְמע* ִאי ְַ %פת ר ֵ
בהתאָ " :ה ָבה נ ְֵר ָדה ְונ ְָב ָלה ָ ְָ %פ ָת א ֶ
ַח ְ$ל* ִל ְבנֹת ָה ִעיר" )ש ,ש ,ז'–ח'( .שפת אחת וה נענשי שלא ישמעו
ַעל ְ(נֵי ָכל ָה ֶר ַו ְ
איש שפת רעהו ,ה בוני לה עיר ומגדל כדי להישאר מאוחדי ושלא יפיצו
אות ,ונענשי שמפי אות על פני כל האר ומפסיק את בנייתה של העיר .את
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חטא הבשר ה הבינו ,א לא את חטאו של החומר .החימר ,האב  ,העיר והמגדל
הופכי להיות מרכז עולמ ,מרכז עיסוק ,מרכז חלומותיה ומאוייה .א לא
תיפר האידיליה הזאת של החומר ,לא יימצא מקו לרוח.
נגיד שזה נכו  ,אז להפי אות ,להפריד ביניה ,ליצור תרבויות רבות ,זה יותר
טוב? חו מזה ,על הפירמידה של מאסלו לא שמעת? היו בוני את הפירמידה שלה
ואחר כ ,למעלה מראשי המגדל היו מוצאי ג את מקומה של הרוח ...לא?
אכ  ,מוזרות משהו ה דרכי האל.
הייתי שואל אותו בעצמי ,בונה לי סול לשמי )טוב,לא מלבני ,ממתכת(,
אבל אני עדיי פוחד ש מלהט החרב המתהפכת.

