
 "פתש חשון                      ס"ד ב

 נח נגיעות מפרשת השבוע 

 .  ועד לנחלמשך עשרה דורות בריאת האדם מת את קורות העולם מבריאתו ומספר בראשית תפרש

והאמונה  יהדותלברהם אבינו ו"בריאת" היסוד אעד לוהמבול ונח דורות מפרשת נח עוברת עוד עשרה 

ריה הרי שהתורה מציינת רק את מאחר והתורה איננה ספר היסטוריה ואיננה באה ללמד היסטו באל אחד.

אזוריות שונות תפתחויות איננה מתעכבת לפרט אודות הדורות והאירועים החשובים מבחינתה במשך ה

 .סיפור המקראיהנלמדות מהת נקודות וזוויות שונות חדשות וישנות ומעניין תמיד לגלו ועולמיות

 

אכזבה של גדולים יפורים סעל  בין היתראנו לומדים שתי הפרשות הללו הרב זקס מסביר שלאורך 

נושא התפתחות של רואים יחד עם זאת ואל מול ה' והתנהלותו המוסרית  ובהתנהגותהאדם  נותכישלומ

 פלגה .הדור ו מגדל בבל ,דור המבול, , נוח, קין והבלוחוהאדם  יסיפור וזאת דרךהאחריות 

   

האיש  –שמה התנערו מאבלי בושה הפרי האסור ואכלו מהם  – וברוראסור  מעשהבצעו אדם וחוה 

 אף אחד לא נטל אחריות . .הנחשאשימה את ההאישה ,  שהיאשים את האה

תכחש לאחריותו המוסרית כביכול מאך  ישאינו מאשים א ,אינו מודההוא חילה תב .ורצח את הבל אחי קין

ִכי"  ֵמר ָאִחי ָאנֹׁ ֹׁאֶמר ַקִין, ֶאל"    באחריותהוא מבין שעליו לשאת  ח"כא ? ֲהשֹׁ שֹׁאה'  ַוי ִני, ִמנְּ  "  .ָגדֹול ֲעוֹׁ

ַח ִאיש ַצִדיק ָתִמים"  עצמו  האנושות הוא הציל אתאת הוא לא הציל את העולם ו .גדול ו גיבוראבל איננ"  נֹׁ

 .ור שמסביבציבוואינו דואג לו נוטל אחריות נינאנח . טווהכפי שנצבדיוק משפחתו ואת בעלי החיים את 

ואינו מנסה אומר דבר אינו נח   ,, משה התפלל לרחמים על עמומ עם ה' להצלת סדוםאברהם ניהל מו"

 ועירום . שיכורומושפל כמדרדר הוא כידוע בהמשך שנות את הגזרה ול

 ., למרוד בה'בטל את תלות האדם בבורא עולםל ,להסתדר לבדרוצים ר מה' ותנעמגדל בבל מנסים להיזמי 

אבדו בזמן חומר וציוד שהצטערו על ודאגו הם אחד על חברו ההם לא נטלו אחריות , לפי המדרשיםכידוע 

  .על תאונות עבודה ואבדן חיי אדם יותר מאשרהעבודות 

 

וחוה למדנו שמעשינו נמצאים מאדם  .אחריותולשאת בלגלות שיש  בין השאר הסיפורים מלמדים

מקין   ."תיבצעלי אז אמרו " – לא לקבל תירוץ של .ים שלנואישית למעשאחריות יש לנו  –בשליטתנו 

יות ש אחראולם י ,ן לא תרצחלא נאמר לקי .הוא דבר שמותר לעשותדבר שניתן לעשות  לומדים שלא כל

מנח לומדים שיש לנו אחריות על החברים והסביבה ואל . לומר אותה במפורשבכלל מוסרית שאין צורך 

ניתן והציבור שנגרר אחריהם מגדל בבל אדריכלי מ .לדאוג לאחרלגלות אחריות  לנו לדאוג רק לעצמנו

לנסות להתנגד ולא להצטרף אחריות גלות שגוי יש לאסור וללמוד שגם כשכל החברה נרתמת למעשה 

 .פי הדרך שהוא מתווה עלינו לנהוג עלוהיחידה  סמכותשהוא בעל היש בורא לעולם  .וניםמלסחף של ה

  

התרחק אדם צריך למהסיפורים הללו ש שלומדמנחם בקר אומר בשם האדמו"ר רבי ישראל הופשטיין 

 כפי שאומר ר' ה והכבודוהתאו ,הקנאה –ות הרעות לברוח משלושת המידמכל דבר רע אולם במיוחד 

 קין רצח את הבל אחיו בשל קנאה   .) מסכת אבות ( " העולםן " מוציאין את האדם מהם עזר הקפר שאל

ֶאל-ֶאלה'  ַוִיַשע " ָחתֹו-ֶהֶבל וְּ ֶאל  ִמנְּ ֶאל-וְּ לּו ָפָניו-ַקִין וְּ ד, ַוִיפְּ אֹׁ ַקִין מְּ ֹׁא ָשָעה; ַוִיַחר לְּ ָחתֹו, ל                 " ִמנְּ

א ֱאֹל"  הודור המבול היו מלאים ב תאו ָחָתה-ים ֶאתקַוַירְּ ִהֵנה ִנשְּ ִחית ָכל-ִכי  :ָהָאֶרץ, וְּ כֹו, -ָבָשר ֶאת-ִהשְּ ַדרְּ

ֶנה"  בוד רדפו אחר הכבני דור הפלגה  "  ָהָאֶרץ-ַעל רּו ָהָבה ִנבְּ ֹׁאמְּ רֹׁאשֹו-ַוי ָדל וְּ ַבָשַמִים,  ָלנּו ִעיר, ּוִמגְּ

ַנֲעֶשה   " ָלנּו, ֵשם-וְּ

 

עד היום בכל מאז ונערצת ו ל הגעת דמות חדשהעבכל אופן פרשת נח מסתיימת באופטימיות עם הבשורה 

 בורא ,הבשורה של אל אחדאת  ץוהפיז ולתמיד לם מאה את העוששינאברהם  .ת השונותהעולם ובדתו

יותו אדם בשל החרף את נפשו להצלת שאברהם אוהב האדם  .באליליםהרווחת  הכנגד האמונעולם אחד ל

םשבאדם "  החיובי והרחמני על הצד הטובאנו לומדים אדם וממנו  ה ֶאת־ָהָאָדָֽ ים ָעָשָׂ֖ ֶלם ֱאֹלִהִ֔ ֶצֶ֣ י בְּ  ." ִכִּ֚

 

 

 
 ם שבת שלו

 שלר איתן    

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


