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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
אחדות שמביאה לרצח!
ַח ְּדלּו ִל ְּבנֹת ָּה ִעירַ .על ֵכן ָּק ָּרא ְּש ָּמב  ָּּ ֶבל ִכי
ָארץ ַוי ְּ
ָּפץ ה' א ָֹּתם ִמ ָּשם ַעל ְּפנֵי ָּכל ָּה ֶ
" וַי ֶ
ָארץ"
יצם ה' ַעל ְּפנֵי ָּכל ָּה ֶ
ּומ ָּשם ֱה ִפ ָּ
ָארץִ ,
ָּשם ָּּ ַלל ה' ְּש ַפת ָּכל ָּה ֶ
רש"י עורך השוואה בין דורו של נח  -דור המבול לדור הפלגה:
"ומשם הפיצם"  -למד שאין להם חלק לעוה"ב וכי איזו קשה של דור המבול או
של דור הפלגה אלו לא פשטו יד בעיקר ואלו פשטו יד בעיקר להלחם בו ואלו
נשטפו ואלו לא נאבדו מן העולם אלא שדור המבול היו גזלנים והייתה מריבה
ביניהם לכך נאבדו ואלו היו נוהגים אהבה וריעות ביניהם שנאמר" :שפה אחת
ודברים אחדים" למדת ששנאוי המחלוקת וגדול השלום
ומשמע מדבריו שהיתה בינהם אחדות מאין כמוה!
ֵר ָּדה
"ה ָּבה נ ְּ
מעניין לראות שלאחר שה' מענישם ובולל את שפתם ,כפי שנאמרָּ :
ָּב ָּלה ָּשם ְּש ָּפ ָּתם ֲא ֶשר לֹא יִ ְּש ְּמעּו ִאיש ְּש ַפת ֵר ֵעהּו" .מבאר רש"י:
וְּ נ ְּ
"לא ישמעו"  -זה שואל לבנה וזה מביא טיט וזה עומד עליו ופוצע את מוחו
שואל הרב שייטנמן שליט"א:
ָארץ ָּש ָּפה ֶא ָּחת
איך יתכן שדווקא במצב של אחדות נפלאה שכזו" :וַיְּ ִהי ָּכל ָּה ֶ
ֹאמרּו ִאיש ֶאלֵ -ר ֵעהּו "..הגיעו הרשעים הללו לרצוץ את מוחו
ּוד ָּב ִרים ֲא ָּח ִדיםַ .וי ְּ
ְּ
של איש באחיו?! הייתכן?! האם זו אחדות?! מה בסך הכל עשה המסכן  -לא הבין
מה ביקשו?!
ומבאר הרב מהי אחדות אמיתית:
אחדות שהיא לא לשם שמים אלא כדי למרוד בהקב"ה זו אחדות מדומה -
שמביאה לידי רצח!!!
אם ראית אחדות בין רשעים המבקשים למרוד בה' ולעקור את שורשי היהדות אל
לך לתמוה אם לבסוף יאכלו הם האחד את "רעהו"...
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