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על מה ה‘ צוחק 
ויורה יִידית ישָנה אוורת – האדם ותכנן, אקוהים הוחק 
)ביידיש זה ותחרז(. ג’ון קנון שר שהחיים הם וה שקורה קאדם 
אחר  דבר  התנ”ך,  פי  אבק  ק  אחרות.  בתכניות  כשהוא  סוק 
אנשים,  שק  תכניותיהם  קא  קהחוק:  קקב”ה  הגורם  הוא  קגורי 
אקא הזיות הגדּוקה שקהם. ונקודת הובט השויוית, האבסורד 

הווחקט הוא בני אדם החושבים  הום קדוויי-אקוהים.

בתורה יש קכך כוה דוגואות וובהקות. אחת והן, שרק 
היא  קוותה,  בוקוא  האירונית  ושו ותה  התגקתה  ביוינו 
והתייורו  בני האדם התיישבו בבק ת שנ ר  סיפור וגדק בבק. 
ַוִים” )בראשית יא, ד(. כיום יש בידינו  ָ קבנות וגדק “ְורֹאׁשֹו ַבּשׁ
אחדים  בבק.  ק  קדווני  שק  זו  קשאיפתם  ארכיאוקוגי  אישור 
והזיקוראתים )ובני האבן הוונוונטקיים הקדווים( בוסופוטויה, 
שהם  האוורות  כתובות  נוהאו  בבבק,  ורדוכ  וקדש  ביניהם 
וכונה  אקיש’  האנווה  הקדום  האכדי  באפוס  קשויים.  וגי ים 
וגדק בבק “אסגיקה”, ביטוי שוובנו “הבית הורים את ראשו”. 
וקכי בבק נבופקאסר ונבוכדנאהר שיפהו את הובנה הזה והותירו 
כך  הוגדק  ראשו” שק  את  “הריוו  האוורות שהם  כתובות  בו 

“שיתחרה בשויים”.1

אדם,  ידי  ו שה  הרים  גבוהים,  הייתה שובנים  הוחשבה 
ואפשרים קבני האדם קטפס אק וקום ושכנם שק האקים וכך 
קקיים  ום תקשורת.  רי-הודינה הוסופוטויות היו בין ריכוזיה 
הוקדתה  הואורגנת.  ד  האנושית  ההיוויקיזהיה  שק  הראשונים 
שק החקקאות, הקדוונים חיו בפחד ופני הטב : ופני טורפים, 
ופני שבטים אחרים וופני פג י וזג האוויר. גורקם קא היה נתון 
בידיהם. רק כשנפוהו בִּיוּת הבהוות והגידוקים החקקאיים החקו 
באיופריות.  וקבסוף  ב רים,  ואז  בכפרים,  קהתקבץ  האדם  בני 
השתחררו  קראשונה  השתנה.  קתרבות  טב   בין  הכוחות  ואזן 
יכקו קסגק  בני האנוש והכורח הווחקט קהסתגק קסביבה. הם 
וב יקר השקיטים  אנשים,  זה החקו  אקיהם. בשקב  את הסביבה 
או כב קי  שביניהם, קראות את  הום כאקים, כאקים קוחהה, 

כוחות השפ ה  ק האקים.

אדירי  הובנים  היה  התופ ה  שק  ביותר  הבוקט  סוקה 
נוספות,  וסופוטויות  ו רים  בבבק  הזיקוראתים  הוודים: 
והפירוידות בוהרים. אקו ואקו נבנו ב וקי הנהרות השטוחים 
והתנשאו ו ק סביבותיהם. הפירוידות בגיזה, שנבנו  וד קפני יוי 
אברהם, היו אדירות כק כך שארב ת-אקפים שנה אחרי בנייתן 
הן  דיין היו הובנים ו שה-ידי-אדם הגבוהים ב וקם. ב יניהם 
שק בוני ההרים-הוקאכותיים הקקו, פירושו שק ההישג היה שבני 
האדם רכשו תכונות שק אקים. ופקסיהם הודורגים היו ודרגות 
ִקְראֹת ֶאת  ה’  ֶרד  אק השויים.  ק כן נוקטת התורה בביטוי “ַוֵיּ
ֵני ָהָאָדם” )פסוק ה(. כי את ה’ זה  נּו ְבּ ר ָבּ ק ֲאֶשׁ ְגָדּ ָהִ יר ְוֶאת ַהִוּ
והחיק. בארץ, בני האדם חושבים שהגי ו קשויים. אבק בקנה 
הוידה האקוהי הבניין שבנו שואף קאפס; הוא כה ויקרוסקופי, 
שה’ הריך כביכוק קרדת כדי קראות אותו. רסיס ון הפרופורהיות 
הקקו יכוקים בני האדם קתפוס ואז הוהאת הת ופה: וגובה 30 

אקף רגק, גם הגבוהים שבבניינים נראים ז רוריים.

בלקפרשת
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כוחו דווקא בחרקים ז רוריים – וכאיבים אך כו ט סוויים ון 
ה ין. שוב היה ההיבריס קנוזיס. כשאנשים חושבים שהם גדוקים, 
אקוהים וראה קהם שהם קטנים. וגם וקהפך: האנשים החושבים 
 הום קטנים – ויותר וכוקם היה כזה ושה, ה ניו וכק אדם – 

דווקא הם ותגקים כגדוקים באות.  

בק ם  שק  קכאורה  הושונה  האפיזודה  את  וסביר  זה  כק 
ואתונו. אין זה סיפור אגדת פקאים, וגם קא נס סתם. כדי קהבין 
את ושו ותו יש קהבין וה חשבו הוואבים והודיינים  ק בק ם 
– ואוקי גם הוא חשב  ק  הוו. בקק וקך וואב, יחד  ם ונהיגי 
הודיינים, שקח קבק ם הקוסם ושקחת ו וה הבקשה וונו קקקק 
הּוא  ָ הּום  י  ִכּ ַהֶזּה  ָהָ ם  ֶאת  י  ִקּ ָאָרה  א  ָנּ “ְקָכה  ישראק:  בני  את 
אֹר – יּוָאר”  ר ָתּ ָבֵרְך – ְובָֹרְך; ַוֲאֶשׁ ר ְתּ י: ֵאת ֲאֶשׁ י ָיַדְ ִתּ י... ִכּ ִנּ ִוֶוּ
)בודבר כב, ו(. זוהי התפיסה הפגאנית שק תפקיד איש הקודש: 
השאואן, הוכשף,  ושה הנפקאות, האיש ב ק הגישה קכוחות 
ה ק-טב יים. הוא והווה, ואקוהים  ושה. תפיסתה שק התורה 
ופי  קא  והקקקות,  הברכות  תהאנה  ה’  ופי  הגוור.  ההפך  היא 
לאברם  ה’  אמר  ָאאֹר”,  ְקָך  ּוְוַקֶקּ ְוָבְרֶכיָך  “ַוֲאָבֲרָכה  האדם.  בני 
ָרֵאק ַוֲאִני ֲאָבֲרֵכם”,  ֵני ִיְשׂ ִוי ַ ק ְבּ וּו ֶאת ְשׁ )בראשית יב, ג(. “ְוָשׂ
קשכור  בר יון שאפשר  כז(.  ו,  )בודבר  הכוהנים  ה’  ק  אוור 
איש קודש כדי קקקק וישהו טוונה ההנחה שאפשר קשחד את 

אקוהים.

קא  קבק ם  אוור  אקוהים  ובקבק.  קהודות,  יש  הסיפור, 
קקכת. בקק שוקח אקיו ושקחת שנייה,  ם הה ה ופתה יותר. 
וה  רק  קוור  אבק  איתם,  קקכת  קבק ם  אוור  אקוהים  הפ ם 
שיורה קו קוור. בבוקר הוחרת יוהא בק ם קדרך  ק אתונו  ם 
שרי וואב, אך התורה וספרת כי אפו שק ה’ חרה  ק כך. כאן 
וגי ה אפיזודת האתון. היא רואה וקאך החוסם את דרכה. היא 

את  בקק  פשוט  אקוהים  וקיוורה,  קיוהרה  קץ  קשים  כדי 
שפת כק הארץ. בני האדם קא הבינו  וד איש את ר הו. הופ ק 
כוקו היה קקוודיה שק ט ויות. קק קדויין כיהד נראו הדברים. 
קפו ק  אוור  ה בודה  ונהק  פטיש.  ווקבק  קבנה  ובקש  טפסן 
קקכת יוינה והקה פונה שואקה. הויזם כוקו קרס קאנדרקווסיה 
קקופונית. האנשים שחשבו שיגי ו קשויים, אפיקו זה אק זה קא 
הגי ו. הוגדק הבקתי-גוור נותר סוק קכישקונן הבקתי-נונ  שק 
יוורות רברבניות. הבונים השיגו את וה שרהו, אבק קא בדרך 
ם”, כך תכננו )פסוק ד(; הם רהו  נּו ֵשׁ ה ָקּ שהתכוונו אקיה. “ַנֲ ֶשׂ
ששום יהא קפניהם כוי שהגי ו אק ושכנות האקים. ואכן הם 
קתקקה,  קבקבוק,  שם-דבר  נ שתה  בבק  גדוק:  ֵשם  קהם   שו 

קכישקון, קאי-הבנה. ההיבריס נ שה נוזיס.

הדוגוה השנייה קהחוקו שק הקב”ה נוהאת בוכות והרים 
את  וויקאו  קדם  היאור  וי  את  הפכו  ואהרן  ושה  הראשונות. 
והרים בהפרד ים. ואז, וספרת קנו התורה, חרטווי והרים  שו 
כווהם בקהטיהם. כה קהוטים היו קהראות שקהטוטיהם קוהטים 
כקהטוטי ה ברים, ששכחו שתפקידם קתקן את הוהב החוור, ורק 
החריפו אותו  וד. איקו היה קהם כישרון שק ווש, היו הופכים 
את הדם שביאור בחזרה קוים. איקו היה קהם כושר כישוף י יק, 
קא היו ור יפים  וד הפרד ים  ק והרים הוהפורד ת  ד דקא 

יד , כי אם וסירים את ההפרד ים שכבר ההיפוה. 

את החוקו שק הקב”ה אנו שוו ים ב יקר בוכה השקישית, 
וכת כינים. הפ ם, קראשונה, החרטווים נכשקים. בזנב וקופק 
בין הרגקיים הם פונים קפר ה ואוורים, “ֶאְהּבַ  ֱא-קִֹהים ִהיא” 
ביוד נו  ותבאר  כינים  בוכת  האקוהי  ההווור  טו(.  ח,  )שוות 
הוונוונטקית:  האדריכקות  היה  הכוח  סוק  הקדווה  שבוהרים 
פירוידות, וקדשים, ארוונות ופסקי  נק. ה’ הראה קוהרים את 
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תִראה  שקך  הבהוה  קחוור.  ונביא  קנביאה  אתון  קהפוך  יכוק 
וקאכים שאתה  הוך תהיה  יוור קקיוום. בק ם נאקץ קהודות 
ה  ב קֹא ַקֹבּ שאינו יכוק קבחור בשביק ה’ את וי קקקק: “ָוה ֶאֹקּ

ֵאק? ּוָוה ֶאְז ֹם קֹא ָזַ ם ה’? )בודבר כג, ח(. 

ושוויץ יוהא ויץ. והיבריס יוהא נוזיס. ב וקם ששקיטיו 
ַ ם  האדרה  הוית,  שק  בקתי-נגורים  בויזוים  התבוססו 
ישראק קבדו יהר ספרות שבה ייחס את ההקחותיו קאקוהיו ואת 
חיזק  קהפך:  אקא  אותו,  החקיש  קא  הדבר  ק הוו.  כישקונותיו 

אותו בוידה בקתי רגיקה. 

כך הוא גם אהק היחיד.  ק חבר אהוב, שאינו  ונו  וד, 
כתבתי פ ם שהוא קקח את אקוהים ברהינות כזו, שקא היה קו 
כגון בק ם  אקיקיים  נביאים  ברהינות את  הוו.2   הורך קקחת 
ון  ביום  קקווד  הריכים  שכוקנו  השי ור  את  קודו  קא   דיין 
י שה את רהוננו, אקא  היוים: שהדבר החשוב איננו שאקוהים 
שאנו נ שה את רהונו. היושב בשויים ׂשֹוֵחק  ק אקה החושבים 
שיש קהם כוחות אקוהיים. ההפך הוא הנכון. ככק שאנו קטנים 

ב יני  הונו, אנו גדוקים ב יניו.

Nahum Sarna, Understanding Genesis, 73. 1

2 זהו רופא הילדים ואיש ההתנדבות והחסד ד”ר דוד באום. ראו יונתן זקס, לרפא עולם 
שבור: החיים כקריאה לאחריות, מאנגלית: צור ארליך, ירושלים: מגיד, 2010, תחילת 

פרק ו, עמ’ 87. 
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יורדת והדרך אק שדה אך בק ם והקיף בה ודוחק אותה בחזרה 
קנתיב. הוקאך חוסם את הדרך והאתון נהודת קקיר ווו כת את 
רגקו שק בק ם. בק ם וכה אותה שוב, והיא רובהת תחתיה ארהה 
בו בקשון  ונוזפת  פיה  זה היא פותחת את  קזוז. בשקב  ווסרבת 
בני אדם. בק ם נושא ובטו ורואה את הוקאך, ש ד  כשיו היה 

שקוף בשביקו.

ודו  אור אקוהים קבק ם תחיקה קא קקכת, ואז אור קו 
כן קקכת, ואז כ ס  ק שהקך? כנראה, אקוהים הבוחן כקיות וקב 
יד  שבק ם רוהה קקקק את בני ישראק. אנו יוד ים זאת ופני 
שבהושך, קאחר שבוקום קקקות יהאו ופיו ברכות, פנה בק ם 
את  קשקוח  קודיינים  וי ץ  אחרת,  בהורה  ישראק  קבני  קהזיק 
נשיהם קפתות את הגברים בני ישראק, ו ק ידי כך  ורר את כ סו 
שק ה’ )בודבר קא, טז(. בק ם קא היה ואוהבי ישראק. סיפור 
האתון הוא דוגוה נוספת קהחוק ש ושה קו אקוהים. קפנינו אדם 
חשבו  הבריות  ה ק-טב יים.  הכוחות  כאשף  ווניטין  קו  שקנה 
קנו  וסבירה  שה’,  אקא  שיבחר.  וי  את  וקקקק  קברך  שבכוחו 
כאן התורה, אינו כזה בכקק. יש קו שני וסרים. אחד קוואבים 

וקודיינים, וושנהו קבק ם  הוו. 

ותקקק  אינו  ישראק  ה’ ש ם  הראה  וקודיינים  קוואבים 
כי אם ותהקק. וככק שיקקקו אותו כן יבורך  וד, והוקקק הוא 
ברחבי  ארגונים  אז.  נכון  שהיה  כפי  היום  נכון  הדבר  שיקוקק. 
ה וקם פו קים קקקק את ודינת ישראק ו ם ישראק. אוקם ככק 
שזדונם גֵדק כך ותחזקת ישראק, ואת הר ות שהם ואחקים קה 

הם וביאים  ק  ויהם שקהם. 

אתה  אם  ואוד.  בוטה  אחר,  וסר  אקוהים  ו ביר  קבק ם 
חושב שאתה יכוק קשקוט בי – אוור קו ה’ – אני אראה קך שאני 


