
 תשע"ט חשון                      ס"ד ב

 נח פרשת השבוע נגיעות מ

של הקב"ה כשהוא רואה לאן  "צערו"תירה את התורה איננה מס .נקרא בע"ה את פרשת נח השבת

ושמחת הפרשה הראשונה בתורה התחילה בשיא האופטימיות . התדרדר עולמו המופלא והמיוחד אשר ברא

ים ק  ַוַיְרא ֱאֹל נכתב "שלאחריו  ,האדם ,הייצור החשוב ביותר על פני האדמהועד בריאת המופלאה היצירה 

ל-ֶאת נֵּה-כָּ ה, ְוה  שָּ ה "מודגשת חשיבות האדם לעולם  תהיליםב " טֹוב ְמֹאד-ֲאֶשר עָּ י-מָּ ְזְכֶרנּו-ֱאנֹוש כ  -ּוֶבן ת 

ְפְקֶדנּו י ת  ם, כ  דָּ הּו ְמַעט .אָּ ים ַוְתַחְסרֵּ ֱאֹלה  ר תְ  מֵּ דָּ בֹוד ְוהָּ הּוְוכָּ י יֶָּדיָך  ַעְטרֵּ הּו, ְבַמֲעשֵּ ילֵּ               ."...ַתְמש 

  אכזבה גודל ה כגודל הציפיהאולם  מעט מתחת לה'מעמדו כביכול לאדם ניתן מעמד מיוחד עד כדי כך ש

י ה'  ַוַיְרא "  במפורשנאמר של הבל ובהמשך ברצח  -הבריאה פרשת אותה תיימת עוד במסהאידיליה  כ 

ל ֶרץ, ְוכָּ אָּ ם בָּ דָּ אָּ ַעת הָּ ה רָּ ל-ַרבָּ בֹו, ַרק ַרע כָּ  שאנו קוראים עליה היא הנחמה היחידה " .ַהיֹום-יֵֶּצר ַמְחְשֹבת ל 

ינֵּי" , שבכל זאת יש צדיק בארץ , נח  ן ְבעֵּ א חֵּ צָּ  ."  ה'  ְוֹנַח, מָּ

בעולם מושחת כזה ונשאר צדיק  יחאדם שיש אומרים ש ,המפרשים חלוקים בדעותיהם עד כמה היה צדיק

כמו כל נושא לעומת זאת ,  שבהם כיריםבההיה מאם היה בעולם של צדיקים ללא ספק ו הרי הוא עילוי

חז"ל לא מהססים  .פושעיםשלא חכמה להיקרא צדיק כשכולם מסביב  - לגנותו הרואים זאתיש ביהדות 

יש ַצד   נכתב " ונח הוא האדם היחיד בתורה עלי ."לשחוט "פרות קדושות יוֹנַח א  יָּה, ְבֹדֹרתָּ ים הָּ מ  -ֶאת יק תָּ

ֱאֹל ְתַהֶלְךקהָּ בגנותו כיצד ניתן לדבר  , והנביאים גדולי האבותאף אחד ממשפט כזה לא נאמר על  " ֹנחַ -ים, ה 

ֶרם" המשך הפרשה אנו לומדים להכיר נח אחר לגמרי ב של נח ?  ַטע, כָּ ה; ַוי  מָּ ֲאדָּ יש הָּ יְֵּשְת וַ  .ַויֶָּחל ֹנַח, א 

ן ֳהֹלה-מ  ְתַגל, ְבתֹוְך אָּ ר; ַוי  ְשכָּ ן, ַוי  י.ַהַיי  ְשנֵּ ד ל  יו; ַוַיגֵּ ב  ת, ֶעְרַות אָּ י ְכַנַען, אֵּ ם ֲאב  יו, ַבחּוץ-ַוַיְרא, חָּ ם  ֶאחָּ ַקח שֵּ ַוי 

ֶיֶפת ֶאת ְמלָּ -וָּ ימּו ַעלַהש  ית, -ה, ַויָּש  יֶהם; ּוְפנֵּיֶהם, ֲאֹחַרנ  ת ֶעְרַות ֲאב  ית, ַוְיַכסּו אֵּ ְשֶכם ְשנֵּיֶהם, ַויְֵּלכּו ֲאֹחַרנ 

אּו יֶהם, לֹא רָּ נח איש האלוקים  .התורה מדברת בצורה אחרת על נחכעת הרב זקס אומר ש"  ְוֶעְרַות ֲאב 

האיש הגדול ום . , האדם התמים שוכב עיר לאיש האדמה , האיש הצדיק הופך לשיכורפתאום הופך 

ההתדרדרות המוסרית הזו אבל אין ספק שיש את תהליך התורה אינה מפרטת  שהציל את העולם מתבזה .

רק  אוליבגיל הזה ,  950? הוא נפטר בגיל א בגלל הגיל המופלג האם ההתדרדרות הי .אמירה מהדהדת

האם הוא  האם עבר פוסט טראומה ? חייו ? ו על השפיע חורבןהזמן חיים בהאם  ...להתבלבל טבעי

כשנקרא על  בניגוד גמור לנח ? יו שכנלהציל את לפחות או  העולםמלהציל את שנכשל התייסר על 

אבל הוא נלחם להציל את  תמים שהוא צדיקלא נאמר אברהם  על .לגמריגישה אחרת אבינו נלמד אברהם 

הוא  ., לחברה כולהלקהילהודאגה אותנו אודות אחריות אברהם מלמד  .למרות מעשיהםוזאת אנשי סדום 

 .ד ולארח כל עובר אורחרץ לכב אהואינו דואג לעצמו או לסובביו בלבד הוא דואג להציל כל מי שניתן , 

לדאוג לכלל יש חובה מוסרית  אלא הסתגר בד' אמותלולא מספיק להיות טובים וצדיקים אברהם מלמד ש

     . החברה שאנחנו חלק ממנה

 ךשברא אנאלץ להשמיד כמעט את כל מה שהקב"ה של התורה  ההשנייכבר בפרשה התורה מלמדת 

תוך כדי היותו באביו  עושה מעשה תועבההצדיק  חם בנו של נחלאחר המבול  כבר , האדם לא השתנה

  .עודדור הפלגה  ו –מגדל בבל מובא סיפור ובהמשך  שיכור

אדם נדרש להאמין בקב"ה ללמד שאלא  לא נועד בכלל לתקן את האדםלמעשה  המבולחז"ל מלמדים ש

ולהבין שעליו לקבל אחריות על מעשיו ולפעול לתיקון עצמו ועולמו בעצמו ולא ע"י תקווה שהקב"ה 

 .ם יבוא אך ורק מתיקון דרכי האדםיתערב אלא תיקון העול

  

, התארגנות של לכאורה אירוע מבורך ,חברה כולה הת של התארגנומקרה הפוך של מגדל בבל מראה 

פעמים רבות עמים וקהילות , בכל ההיסטוריה גם אולם כפי שנראה  קהילתי קהילה שלימה למעשה

ות הרסניות ושליליות מטרלאירוע שלילי שנועד למראית עין לטובת הציבור אך למעשה נועד ל יםמתארגנ

  .עצמיתה לשם גאוולהאדרת שמם ו

 

 אחדותם של דור בוני מגדל בבל התרסקה משום שנשענה על בסיסהאדמו"ר מליובאוויטש אמר , 

תחזיק מאוחדת לא י , לא רק שהיא ,כאשר קבוצה מתאגדת על בסיס אנוכ אגואיסטי , בסיס אנוכי בלבד

 .כפי שאירע במגדל בבלולא תזכה להצליח לאורך זמן ותפלג תרר פוסופה שת ,זמן רב אלא נהפוך הוא

 

 

 
 ם שבת שלו

 שלר איתן

  לעילוי נשמת אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ל


