
 

 בס"ד 

מועדים , משלים וסיפורים לפרשיות השבוע קצרים רעיונות :תורה-דבר

 שליט"אשל הרב שלמה הלוי  שלוקטו ונאספו לאוצרו ואירועים שונים

 נח פרשת

 העקביות של נח
 "תמים היה בדורותיו את האלוקים התהלך נח"

"את האלוקים  -נח הלך בתמימות ובעקביות אחר ה' יתברך למרות שכל בני דורו היו מושחתים 

 התהלך נח".

ודורשים חז"ל: "לא שניתי" = לא השתנתי. הקב"ה דורש את אותן  ""אני ה' לא שניתיונאמר: 

 התורה היא נצחית! ואיננה משתנה מדור לדור... -ישות דר

 נשאלת השאלה:

 אם כן, מדוע יש אנשים שלא הולכים בדרך התורה?!

 

 והתשובה פשוטה: 

 נח להם להתכחש לתורה כי אז חושבים שיוכלו הם לעשות ככל העולה על רוחם...

 )מלכים א' ג,טז(:  האבן עזרא מביא את הסיפור של שתי הנשים עם שלמה המלך כמשל לכך

ת ַאחַּ ה הָּ ִאשָּ נָּיו. וַּתֹאֶמר הָּ פָּ נָּה לְׁ ֲעמֹדְׁ , וַּתַּ ֶמֶלךְׁ ִים נִָּשים זֹנֹות ֶאל הַּ תַּ בֹאנָּה שְׁ : ִבי ֲאדִֹני, ֲאִני "ָאז תָּ

לִ  ִליִשי לְׁ שְׁ ּיֹום הַּ ִהי בַּ ִית. וַּיְׁ בָּ ּה בַּ ד, וֵָּאֵלד ִעמָּ ִית ֶאחָּ בַּ בֹת בְׁ זֹאת יֹשְׁ ה הַּ ִאשָּ הָּ ה וְׁ ִאשָּ ִתי, וֵַּתֶלד גַּם הָּ דְׁ

ִים תַּ ִתי שְׁ ִית זּולָּ בַּ נּו בַּ ו, ֵאין זָּר ִאתָּ דָּ נּו יַּחְׁ זֹאת; וֲַּאנַּחְׁ זֹאת, לָּ -הַּ ה הַּ ִאשָּ ת ֶבן הָּ ִית. וַּּיָּמָּ בָּ נּו בַּ ה, ֲאנַּחְׁ לָּ יְׁ

ִלי ִני ֵמֶאצְׁ ח ֶאת בְׁ ה וִַּתקַּ לָּ יְׁ לַּ תֹוךְׁ הַּ ם בְׁ קָּ יו. וַּתָּ לָּ ה עָּ בָּ כְׁ ֵחיקָּ ֲאֶשר שָּ ִכיֵבהּו בְׁ שְׁ ֵשנָּה, וַּתַּ ךָּ יְׁ תְׁ ּה; , וֲַּאמָּ

בֹוֵנן ֵאלָּ  ִהֵנה ֵמת; וֶָּאתְׁ ִני, וְׁ ֵהיִניק ֶאת בְׁ בֶֹקר לְׁ ֵחיִקי. וָָּאֻקם בַּ ה בְׁ ִכיבָּ ֵמת ִהשְׁ נָּּה הַּ ֶאת בְׁ בֶֹקר, וְׁ יו בַּ

ַאֶחֶרת ה הָּ ִאשָּ ִתי. וַּתֹאֶמר הָּ דְׁ ִני ֲאֶשר יָּלָּ יָּה בְׁ ִהֵנה לֹא הָּ זֹאת אֶֹמֶרתוְׁ ֵמת; וְׁ ֵנךְׁ הַּ י ּובְׁ חַּ ִני הַּ : : לֹא ִכי בְׁ

ִני הַּ  : זֹאת אֶֹמֶרת, ֶזה בְׁ ֶמֶלךְׁ . וַּּיֹאֶמר הַּ ֶמֶלךְׁ ֵני הַּ נָּה ִלפְׁ ֵברְׁ דַּ י; וַּתְׁ ִני ֶהחָּ ֵמת ּובְׁ ֵנךְׁ הַּ ֵנךְׁ לֹא ִכי בְׁ י ּובְׁ חַּ

י ִני ֶהחָּ ֵמת ּובְׁ ֵנךְׁ הַּ זֹאת אֶֹמֶרת לֹא ִכי בְׁ ֵמת, וְׁ  ............  הַּ

 

 שואל אבן עזרא:

 הרי ברור שזו שבנה מת משקרת. איך היא מעזה?!

 

 והוא ממשיל זאת על החוכמות החיצוניות:

כשם שהאמא הזו ידעה שבנה מת ובכל זאת שיקרה כך המשכילים יודעים שתורת ישראל 

 נצחית היא ותורת אמת היא אך מעדיפים לשקר כדי להמשיך בזממם...

זרה ד ב(: "אמר רב יהודה אמר רב: לא עבדו בני ישראל עבודה זרה אלא אמרו חז"ל )עבודה 

 כדי להתיר לעצמם עריות בפרהסיא"...

 העקביות של נח והידיעה שדברי ה' אמת היא זו שהצילה אותו מאנשי דורו...

 שבת שלום ומבורך

 מצווה לפרסם בעבודה ובבית הכנסת
 

www. תורה-דבר .co.il 

  


