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  269גליון מספר                                                           ג"תשע נח
  ) ט, ו( "נח איש צדיק תמים היה בדרתיו"
כל . יש מרבותינו דורשים אותו לשבח -בדרתיו : י"רשב

ויש . שאלו היה בדור צדיקים היה צדיק יותר ,שכן
שדורשים אותו לגנאי לפי דורו היה צדיק ואלו היה 

  .דורו של אברהם לא היה נחשב לכלוםב
הו ישמואל שמרמובאות בשם רבי  'לקוטי יהודה'ב

אם אפשר , ראשית: שיות על כךושתי ק מאוסטרובצא
  ?ימדוע יש הדורשים אותו לגנא -לדרוש אותו לשבח 

ואלו היה בדורו של אברהם לא : "אומרי "רש, שנית
הלא , מדוע לא היה נחשב לכלום - " היה נחשב לכלום

  !?אפשר לומר שאברהם היה צדיק יותר ממנו
  :'השתי דרכים בעבודת ימות ישק, אלא

. שמתוכה מגיעים לאמונה, דרך אחת היא על פי חקירה
מתוך התורה , והדרך השניה היא באמונה תמימה

  .ללא כל חקירות, העצמ
לה מבין השתים היא הדרך של האמונה והדרך המע
  .התמימה

 ץ"החסיד יעבהביא את דברי ל "זצמרן הרב שך 
שבעת גרוש ספרד היו כאלו שהלכו במסירות , הנודעים

והיו שלא עמדו , או שברחו ומתו בים, נפש ונשחטו
  . לו רק למראית העיןיואפ, בנסיון והמירו דתם

לא הצליחו  -אלה שעסקו בחקירות : וראה זה פלא
, ואלו האנשים הפשוטים, ד בנסיון והמירו דתםולעמ

 -בעלי האמונה הפשוטה והתמימה , והנשים הפשוטות
  !דוקא הם עמדו בנסיון

, לא תמיד אפשר ללכת בדרך האמונה התמימה, אמנם
כמו , סר בררהומצבים של חמים יקישכן לעתים 

דע מה " -וחובתנו היא , קנטרנות של אפיקורסים
לה לא יאך עלינו לדעת שמלכתח". סושתשיב לאפיקור

  .זו הדרך הטובה ביותר
ככל , לא היתה, שהיה בדור של אפיקורסים, לנח

אך . ק בחקירותווהיה עליו לעס, רהיכל בר, הנראה
כפי . אברהם אבינו צעד בדרכה של האמונה התמימה

רי ויקח אברם את ש): "ה, יב(שאומר הפסוק לקמן 
אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו ואת 

ותרגם , "הנפש אשר עשו בחרן ויצאו ללכת ארצה כנען
וית נפשתא דשעבידו לאוריתא  -ואת הנפש " :אונקלוס

כלומר דרכו של אברהם היתה מתוך שעבוד ". בחרן
  .ללא כל חקירות, לתורה

 - יש שדורשים אותו לשבח : י"רש כונת, אם כן, זו
אבל אם היה בדור של , בחובאמת בדורו היה נח מש

הוא לא היה נחשב , בדור של אמונה פשוטה, אברהם
מת האמונה הפשוטה אין החקירה וכי לע. לכלום

  !נחשבת למאומה

   )ט, ו( "את האלקים התהלך נח"
) לך לך' פ, בספר עוד יוסף חי( הבן איש חימבאר 

): ז, זכריה ג(כנאמר , המלאכים נקראים עומדים
כי הם  ,"ונתתי לך מהלכים בין העמדים האלה"

לא מתקדמים בצדקתם  -עומדים על מקומם תמיד 
כי אין להם יצר הרע ואינם , ולא מדרדרים ברשעתם

הם . עומדים לפני בחירה אם לעשות טוב או רע
, אך הצדיקים תמיד הולכים מחיל אל חיל. עומדים

מתגברים על יצרם ומתרוממים ממדרגה אחת למדרגה 
  . גבוהה יותר

 ,"את האלקים התהלך נח"ב ולזה מכונים דברי הכתו
, דהינו שלא ראה את עצמו עומד שהגיע לקצה הדרך

כל ימיו ראה שלפניו , אלא תמיד ראה את עצמו מתהלך
ולכן , עוד הדרך ארכה להגיע לשלמות בעבודת הבורא

  . היה צדיק תמים
  
  )יג, ו( "קץ כל בשר בא לפני כי מלאה הארץ חמס"
, של בני דור המבול הכחדתםשסבת , רש בפסוקומפ

לא נחתם : "י"כמו שמפרש רש, היא עוון החמס שלהם
  ".גזר דינם אלא על הגזל

בת יאמנם חטא זה הוא ס: אלא שכאן מתעוררת שאלה
 הנגזליםאולם במה חטאו , והגזלניםשל הגנבים  נשםוע

מדוע גם הם ? והנחמסים אשר כלפיהם הפנו מעשי הגזל
  ?נספו במבול

לאור מה שלמדונו בעלי , אפשר להבין את הדברים
, כי מי שצועק צעקה גדולה יותר מכפי כאבו, המוסר

שכן הוא מרמה את הסובבים , עושה מעשה רמאות
 יסרימתהוא שכואב לו יותר ממה  אותו הסבורים כי

  .באמת
  .ככל גנבת דעת או רמאות אחרת, נו אסורידבר זה ה

מופיע מעשה בידידו של רבי  "מדבר שקר תרחק"בספר 
החולה . שנפל למשכב ,"הסבא מקלם", שמחה זיסל זיו

, את לב השומעים הרעידווזעקותיו , גנח מרה מרב כאב
  . אולם איש מהם לא הצליח להרגיעו

נכנס ושהה זמן מה  ,לבקרו" הסבא מקלם"הגיע 
לאחר מכן חדל החולה  ,משיצא, והנה, בחדרו

  .מזעקותיו
, לה שעשהומהו המופת או הסג: תמהו בני משפחתו

  ?חה הצליח להשקיט בן רגע את כאבי החולהואשר מכ
פניתי אליו ושאלתיו אם אינו מפריז : 'סבא'ההסביר 

מדבר שקר "שכן בכך הוא נכנס לאסור , אנחותיובמעט 
ומיד השתתק הידיד ושלט בעצמו , )ז, שמות כג" (תרחק

  .חלטתושליטה מ
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אודות " חיים שיש בהם"ספור דומה מובא בספר 
אשר היה נוהג , ל"זצ מקאלושיץרבי שם ר "האדמו

באחד . לפני סדר למודו במקוהל וללכת מדי לילה לטב
, הלילות הבחין הרבי שמשמשו נרדם על משמרתו

  .לבדו למקוהולפיכך החליט ללכת 
נתקל בדבר , עודו שקוע במחשבותיו הגבוהות, דרכוב

ימים רבים שכב הרבי . נפל ושבר אחת מצלעותיו, מה
אולם אפילו , כשהוא מתפתל ביסורים נוראים, במטתו

  !קול אנחה אחת לא בקע מגרונו
, לתו להתאפק עד כדי כךומקרביו כיצד ביכ כשהתענינו

 אשר, מקוריץענה להם שהוא חושש לדברי רבי פנחס 
 - אמר כי אדם הנאנח מעבר למה שמתאים לכאביו 

  ...עובר על שמץ של אסור שקר
 הנגזליםיתכן לומר שחטאם של , אפוא, אם כן

דה ימעבר למ צעקותיהםהיה , והנחמסים בדור המבול
  ...ובכך חטאו בעוון שקר, קושהיה עליהם לצע

  
  )ח ז( "וישלח את הערב"
תשובה נצחת השיב  :רמז נח ט שמעוניילקומובא ב 

 ,רבך שונאני. רבך שונאני ואתה שונאני :העורב לנח
ואתה , שבעה ומן הטמאים שניםשהרי מן הטהורים 

שמא . שאתה מניח מין שבעה ושולח מין שנים ,שונאני
יפגע בי שר של חמה או שר של צנה נמצא העולם חסר 

  .בריה
והוא , שנח שונא אותו, העורב מטיח בנח אשמה חמורה

שהרי את כל הבהמות  -גם מביא הוכחה לדבריו 
, הטהורים השאיר נח בתבההטהורות ואת כל העופות 

ורק את , ובשלוהוהם ממשיכים לחיות שם בשלום 
אל העולם שמי המבול לא כלו , העורב שולח נח החוצה

למרות שלפי זאת . ורבות בו הסכנות, עדין, ממנו
דוקא אותו אסור , כלומר לפי הגיונו של העורב, ההגיון

שהרי עוף טמא , ח מפני שממנו יש רק שניםוהיה לשל
לולא . רק שנים אל התבה כנסווהומן הטמאים , הוא

הוא היה שולח עוף , טוען העורב, היה נח שונא אותו
  . שיש ממינו שבעה, טהור

 :הוא מוסיף, את הטענה הזו שלומרצה לאחר שהעורב 
מה "... שמא יפגע בי שר של חמה או שר של צנה"

סכנות ? נה לעניןיהקשר של שר של חמה ושר של צ
מדוע הוא , רב בעולם שמחוץ לתבהמו על העוירבות אי

  ?ע בווכמי שעלולים לפג, מזכיר דוקא את השרים האלו
בספרו  קלררבי משה אורי את התשובה על כך מביא 

  : 'צנצנת מנחם'בשם ספר , 'ילקוט האורים'
 הוא הרי. סותר את דברי עצמו, לת טענתויבתח, העורב
ראוי היה , יש רק שני עורבים בעולםאחר ושמ, טוען
ויכחד מין , שמא יפגע וימות, לשלחו אל הסכנה שלא

אלא שהתשובה לטענתו נמצאת . העורבים מן העולם
רק שני עורבים  נםשיש דוקא משום - כבר בצדה 

כי בודאי ', בטוח חיים'מעין , לעורב, הרי יש לו, בעולם
, להשמיד את המין הזה מן העולםה "לא ירצה הקב

אם היו שבעה  ,אדרבה. ולכן ישמר על העורב מכל פגע
  . סכנה עבורו לצאת החוצה, אולי, היתה זו, עורבים
התחכם , דה החלשה של טענתו זוושהכיר בנק, העורב

הכל "ובקש לטען על פי דברי הגמרא במסכת כתבות 
צנים ופחים . קור וחום -" בידי שמים חוץ מצנים ופחים

ולכן , הנה לפי דרך הטבע, ימתומבחינה מס, פגיעתם -
יש לחשש שמא לא תהיה לו מפניהם  -אומר העורב 

לו בזכות היותו עורב כמעט ' מגיעה'ש, חדתושמירה מי
ע בו שר של וחדת עלולים לפגווללא השמירה המי, יחיד

  .עורבים ללאואז ישאר העולם , צנה או שר של חמה
  
   )ד, ט( "אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו"

אך בשר בנפשו : "'נחל קדומים'בספרו א "החידכתב 
כדי ' בכפודמו משים 'בשר שהאדם  -" דמו לא תאכלו

, בדרכי גזל וגנבה שגושהוכגון בשר , להשיגו אין לאכלו
כדבר שמצינו בדוד , כן נפשו להשיגויוכן בשר שהאדם ס

שת הגבורים סכנו נפשם ושלא אבה לשתות המים ששל
  !אלא דם -לא מים הם . להשיגם עבורו

בו מבקשים אנו , באחד הפיוטים להושענא רבהואכן 
  : נאמר, להשען על זכות דוד המלך

זה דוד שכרכר בכל עז לפני  - "למען חיך מכרכר בשיר"
  ). ד"י', ו' בשמואל (קים וארון האל

 נגינתוזה דוד שמכח  - "המלמד תורה בכל כלי שיר"
ק וועל ידי כך היה נתן לעס, הדעת נפתחים מעינותהיו 

לדלות ממעמקיה ולגלות , בעמקות הדעת' הבתורת 
והיה כנגן " :וכדבר שמצינו באלישע שאמר. יהצפונות

ולפיכך כאשר בקש ). טו, ג ב"מ" ('ההמנגן ותהי עליו יד 
הביאו את דוד , שאול מעבדיו שיביאו אליו איש יודע נגן

  ).יח, א טז"ש(
כמספר , זה דוד - "מנסך לפניו כתאב שתות מים"

ויתאוה דוד ויאמר מי ישקני ): "טז- טו, כג ב"ש(בנביא 
ויבקעו שלשת  .מבאר בית לחם אשר בשערמים 

הגברים במחנה פלשתים וישאבו מים מבאר בית לחם 
וישאו ויבאו אל דוד ולא אבה לשתותם  ,אשר בשער
 שסכנוכיון ? ומדוע לא אבה לשתותם ".''להויסך אתם 

  ).א"ק סא ע"ב' עי(נפשם להשיגם 
  

אחד . האינתיפדהבשנת השמיטה הקודמת השתוללה 
שהיה יוצא ובא בכפרים ערביים  הותיקיםם המשגיחי

נפצע , רקות הגדלים שםיבעניני ההשגחה והפקוח על ה
ל מן ואחד מגדולי התורה מאן לאכ. על ידי מחבלים

, לא ירקות הם: וטענתו עמו, הירקות שהובאו משם
' נחל קדומים'הן את פרוש יוכסמך לדבר צי! אלא דם

  ".אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו"לפסוק 

  


