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דבר-תורה :רעיונות קצרים ,משלים וסיפורים לפרשיות השבוע מועדים
ואירועים שונים שלוקטו ונאספו לאוצרו של הרב שלמה הלוי שליט"א

פרשת נח
ה' זוכר את מי שנותן!
ְאת ָּכל ַה ְבה ָּמה ֲא ֶשר ִּאּתֹו ַבּת ָּבה"...
"ו ִַּי ְזכֹּור ֱאלֹּוקים ֶאת נ ַֹּח וְאת ָּכל ַה ַחיָּה ו ֶ
רש"י" :ויזכור אלוקים את נח וגו'"  -מה זכר להם לבהמות זכות שלא השחיתו דרכם קודם לכן ושלא
שמשו בתיבה...
חז"ל מבארים את הפסוק בדרך צחות באופן הבא:
ְאת ָּכל ַה ְבה ָּמה ֲא ֶשר ִּאּתֹו
"ו ִַּי ְזכֹּר ֱאלֹּוקים ֶאת נ ַֹּח" מה זכר אלוקים? והתשובה" :וְאת ָּכל ַה ַחיָּה ו ֶ
ַבּת ָּבה "...את הנתינה של נח לכל מי שהיה עימו בתיבה...
כשאדם מוכן להקריב מעצמו למען האחר הקב"ה לא שוכח זאת...
סיפור נפלא שהיה אצל הרב קנייבסקי זצ"ל:
זוג שהתארסו לא מכבר ,הגיע לפני הרב קנייבסקי זצ"ל כדי לפרק את הזוגיות לפני החתונה .החתן
סיפר לרב כי לאחר האירוסין חש שלא בטוב ולאחר סדרת בדיקות התברר לו כי נתגלתה אצלו מחלה
ממארת ומכיוון והוא אוהב את ארוסתו אהבת נפש הוא מבקש לבטל את השידוך כדי לא לגרום לה צער.
שאל הרב את החתן" "ומדוע באת אלי איתה?" ענה החתן כי היא מסרבת!
נפעם הרב ,ושאל הרב את הכלה הטרייה" :האם את מבינה את המשמעות"?
השיבה הכלה בבכי" :אני מאד אוהבת את החתן ,אני יודעת שיתכן ויהיה לי קשה אבל דבר אחד אני
בטוחה אף אחד לא יטפל בו כפי שאני יעשה זאת באהבתי אותו "...והיא הוסיפה" :עם האושר שאני
יביא לו הוא גם יצא מהמחלה הזו!"...
חשב הסטייפלר ואמר" :החתן רוצה להעניק לכלה חיים של אושר וזו הכלה רוצה אף היא להעניק
לבעלה חיים של אושר ובריאות .לאף אחד לא אכפת על עצמו!!!
הוא סיפר להם את הסיפור עם מלך קציא ואלכסנדר מוקדון (המובא בראשית רבה על פרשת נח ,פרשה
לג ,סימן א) :אלכסנדר מוקדון הלך למלכות קציא וביקש לדעת כיצד הם דנים .בשעה שישב עמהם ,בא
אדם אחד כשהוא קובל (מתלונן) על חברו.
אמר המתלונן :איש זה מכר לי חורבה אחת ומצאתי בה אוצר ,חורבה קניתי ,אוצר לא קניתי! וזה שמכר
אמר :שדה וכל מה שבה מכרתי ,האוצר שייך לו!.
אמר מלך קציא לאחד מהם :יש לך בן זכר? אמר לו :כן.
אמר לאחר :יש לך בת? אמר לו :כן.
אמר מלך קציא :לך ַה ֵּׂשא את זאת לזה ויהא הממון לשניהם...
שאל אותם הרב:
לשם מה חז"ל סיפרו לנו את הסיפור הזה דווקא בפרשת נח? מה ניתן ללמוד ממנו?
והוא השיב :אלא ,כשיש נתינה משני הצדדים רק דבר טוב יכול לצאת מזה! לכן ,לכו ותתחתנו ואני
מברך אתכם בחיים טובים ,בריאים ומאושרים!
וכך היה ,החתן חזר לבדיקות נוספות והתברר שהמחלה נגוזה ..והם חיים עם ילדהם בריאים ושלמים
בחיים טובים ומאושרים כפי שהבטיח הרב...
זהו כוחה של נתינה ואת הנתינה הזו זכר ה' לנח...
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