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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
העקביות של נח
"תמים היה בדורותיו את האלוקים התהלך נח"
נח הלך בתמימות ובעקביות אחר ה' יתברך למרות שכל בני דורו היו מושחתים " -את האלוקים
התהלך נח".
ונאמר" :אני ה' לא שניתי" ודורשים חז"ל" :לא שניתי" = לא השתנתי .הקב"ה דורש את אותן
דרישות  -התורה היא נצחית! ואיננה משתנה מדור לדור...
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...
האבן עזרא מביא את הסיפור של שתי הנשים עם שלמה המלך כמשל לכך (מלכים א' ג,טז):
ַאחתִ :בי ֲאדֹנִ יֲ ,אנִ י
ֹאמר ָּה ִא ָּשה ָּה ַּ
ַּת ֲעמ ְֹׁדנָּה ְׁל ָּפנָּיוַּ .ות ֶ
ָּשים זֹנֹות ֶאל ַּה ֶמ ֶל ְׁך ,ו ַּ
"ָאז ָּתבֹאנָּה ְׁש ַּתיִ ם נ ִ
ַּת ֶלד גַּם ָּה ִא ָּשה
ישי ְׁל ִל ְׁד ִתי ,ו ֵ
ָּא ֵלד ִע ָּמּה ַּב ָּביִ ת .וַּיְׁ ִהי ַּבּיֹום ַּה ְׁש ִל ִ
וְׁ ָּה ִא ָּשה ַּהזֹאת י ְֹׁשבֹת ְׁב ַּביִ ת ֶא ָּחד ,ו ֵ
ָּמת ֶבן ָּה ִא ָּשה ַּהזֹאתָּ ,ליְׁ ָּלה,
ַּחנּו ַּב ָּביִ ת .וַּּי ָּ
זּול ִתי ְׁש ַּתיִ םֲ -אנ ְׁ
ַּח ָּדוֵ ,אין זָּר ִא ָּתנּו ַּב ַּביִ ת ָּ
ַּחנּו י ְׁ
ַּאנ ְׁ
ַּהזֹאת; ו ֲ
יקּה;
יבהּו ְׁב ֵח ָּ
ַּת ְׁש ִכ ֵ
ַּא ָּמ ְׁת ָּך יְׁ ֵשנָּה ,ו ַּ
ַּת ַּקח ֶאת ְׁבנִ י ֵמ ֶא ְׁצ ִלי ,ו ֲ
תֹוך ַּה ַּליְׁ ָּלה ו ִ
ַּת ָּקם ְׁב ְׁ
ֲא ֶשר ָּש ְׁכ ָּבה ָּע ָּליו .ו ָּ
ָּא ְׁתבֹונֵן ֵא ָּליו ַּבב ֶֹקר,
ָָּאקם ַּבב ֶֹקר ְׁל ֵהינִ יק ֶאת ְׁבנִ י ,וְׁ ִהנֵה ֵמת; ו ֶ
יקי .ו ֻ
יבה ְׁב ֵח ִ
וְׁ ֶאת ְׁבנָּּה ַּה ֵמת ִה ְׁש ִכ ָּ
ֵך ַּה ֵמת; וְׁ זֹאת א ֶֹמ ֶרת:
ּובנ ְׁ
ַאח ֶרת :לֹא ִכי ְׁבנִ י ַּה ַּחי ְׁ
ֹאמר ָּה ִא ָּשה ָּה ֶ
ָּל ְׁד ִתיַּ .ות ֶ
וְׁ ִהנֵה לֹא ָּהיָּה ְׁבנִ י ֲא ֶשר י ָּ
ֵך
ּובנ ְׁ
ֹאמר ַּה ֶמ ֶל ְׁך :זֹאת א ֶֹמ ֶרת ,זֶה ְׁבנִ י ַּה ַּחי ְׁ
ַּת ַּד ֵב ְׁרנָּה ִל ְׁפנֵי ַּה ֶמ ֶל ְׁךַּ .וּי ֶ
ּובנִ י ֶה ָּחי; ו ְׁ
ֵך ַּה ֵמת ְׁ
לֹא ִכי ְׁבנ ְׁ
ּובנִ י ֶה ָּחי............
ֵך ַּה ֵמת ְׁ
ַּה ֵמת ,וְׁ זֹאת א ֶֹמ ֶרת לֹא ִכי ְׁבנ ְׁ
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...
אמרו חז"ל (עבודה זרה ד ב)" :אמר רב יהודה אמר רב :לא עבדו בני ישראל עבודה זרה אלא
כדי להתיר לעצמם עריות בפרהסיא"...
העקביות של נח והידיעה שדברי ה' אמת היא זו שהצילה אותו מאנשי דורו...
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