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פרשת נח
 ד' בחשון התשע"ט

כנס מדענים עולמי התכנס בארץ שנער. הוד רוממותו המלך נמרוד העניק לכנס את 
חסותו, ונשא בו דברי ברכה קצרים בהם התווה את הקו והורה את הדרך.

בהתרגשות עצורה קיבלו המדענים את הכוונתו של שמש העמים, מנהיג העולם הנאור: 
״עלינו להתבונן בעולם בעינים פקוחות, ולהבין את כל ההתרחשויות באופן הגיוני ושכלתני״, 
אמר, ״המדע המפוכח אינו יכול להרשות לעצמו הסברים מעורפלים ומסתוריים אודות כח 

עליון המתערב בבריאה. חייב הוא למצוא הסבר מדעי לכל תופעה!"
ההנחיה היתה. ברורה ומוחשית עד מאד, ובאור כשדים בער כבשן ענק המיועד למדענים 
שאינם הולכים בתלם.  היתה להם בעיה קטנה. המלך נמרוד היה בנו של כוש ונכדו של חם, 
וחם סיפר על השנה בה בילה בתיבה בעוד המבול מוחה את כל היקום. גם סבא רבה נח חי, 
והוא מספר לכל הרוצה לשמוע על אדם הראשון, יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, שאת בנו 
זכה עוד להכיר, ועל גן העדן ממנו גורש. סיפר על אבי סבו, חנוך, שהתעלה בחייו לדרגת 
מלאך, ועל סבו, מתושלח הצדיק. סיפר על מלאכי רום שירדו ממרום והיו לנפילים, וסיפר 
ודעת דרכיך לא חפצנו״.  ובעט במורשתו, ״אמרו לאל סור ממנו,  על דור שהשחית דרכו 
פשטו ידיהם בגזל והשחיתו דרכם. וסיפר על הנבואה, על ההוראה לבניית התיבה. התיבה 
הנחה עתה על פסגת הרי אררט. סיפר על המזבח שבנה בצאתו מן התיבה, על הקרבנות 

שהקריב ועל הנבואה שבישרה כי לא יבוא עוד מבול.
ישבו המדענים ודנו. המדע החדיש, בהנחייתו ובהשראתו הברוכה של נמרוד, נזר האנושות 
"הנאורה", אוסר להזכיר שם שמים, מורה להתעלם מההשגחה העליונה, מצווה על עצימת 
עיניים. אז אין בעיה, נפטור את דברי נח כסתם סיפורים, וגמרנו. אז מי הורהו לבנות תיבה, 
ומי הורה לכל בעלי החיים להתכנס ולהכנס לתוכה, זכר ונקבה? לא נורא, נגיד שהיתה לו 

איזו תחושה, חוש שישי לחש לו, ולבעלי החיים כולם. 
אבל איך נסביר את המבול עצמו?! הרי אין זו תופעה טבעית -והמבול הוא עובדה מוחשית, 
הרי  השמים?  מן  עונש  זה  שהיה  לומר  אררט...  הרי  למרומי  בעצמה  טיפסה  לא  התיבה 
מזהיר  ומצווה,  שמפקח  מי  שיש  הודאה  פירושו  ועונש,  בשכר  הודאה  דבר  של  פירושו 
ומעניש. ופירושו שהמלך נמרוד אינו מלך עליון, והמדע אינו מסביר הכל... לא, אי אפשר!

אז איך מסבירים את התופעה הפלאית? 
הסכיתו ושמעו: ״אמרו, אחת לאלף שש מאות חמישים ושש שנה הרקיע מתמוטט". כה 
פיגומים  סמוכות״,  ונעשה  ״בואו  פתרונות:  מציע  גם  והמדע  שכזו!  טבע  תופעת  פשוט, 

שיחזיקו את השמים, וימנעו את המבול הבא...
אמנם, נח הצדיק מרגיע, אומר שקיבל הבטחה ממרום שלא יבוא עוד מבול. אבל המדע 
עליה...  להסתמך  רשאי  אינו  בנבואה,  ולא  בבורא,  מודה  אינו  אם  שהרי  במילכוד,  מצוי 
ולפיכך גוייסו רבבות כדי לסמוך את השמים במגדל ענק -ובלבד שלא להודות בבורא עולם, 

ושלא להודות בשכר ועונש!
יתר על כן: ״מן המבול עד הפלגה, שלוש מאות וארבעים שנה״. ואף לסיכלותם, ש״אחת 
לאלף ושש מאות חמישים ושש שנה הרקיע מתמוטט״, יש לפניהם למעלה מאלף ושלוש 
מאות שנה. אבל אין זה פרוייקט פשוט, לבנות פיגומים שיחזקו את השמים. והם נחלצו 
למבצע אדירים של אלף ושלוש מאות השנים הבאות, ותיכננו סידרת מגדלים, ובלבד שלא 

יאלצו להודות שיש אלוקים...
עצמנו.  שלנו  בבואה  נינוה״  ״חכמי  היו  לא  אילו  עצוב.  כה  זה  היה  לא  אילו  מצחיק,  וזה 
וסבל שעברנו.  לנו, על פגעים  בנו, כיצד מתבוננים אנו על מאורעות שארעו  הבה נתבונן 
דרך  להטיב  אנו  ומשתדלים  וכאזהרה,  כעונש  מחטא,  כתוצאה  שבאו  אנו  מבינים  האם 
-או שאומרים אנו שהיתה זו תופעת טבע, ומתכננים איזה "פיגום" שתפקידו למנוע את 

השנותה... נקודה למחשבה!

המעשה הבא ילמדנו, כי עבור חינוכם של ילדי ישראל היה מרן 
מוכן למחול גם על כבודו.

שהרבה  תורה,  תלמוד  מנהל  מרן  של  חדרו  אל  נכנס  פעם 
להתייעץ במרן, והחל מספר: "כבוד הרב, יש לי תלמיד, בכיתה 
לבית  ולהעבירו  תורה,  מהתלמוד  להוציאו  רוצה  שאביו  ב', 
ספר ממלכתי. דיברנו עם האב וניסינו להשפיע עליו, אבל הוא 
מסרב לשמוע! האב טוען כל העת, שבתלמוד תורה לא יזכה 
ואילו  בכבוד.  להתפרנס  יוכל  ולא  בגרות,  תעודת  לקבל  הבן 
בבית הספר יובטח לו עתיד כלכלי טוב". מרן שמע את דברי 
המנהל, וליבו נצבט בקרבו. "רבונו של עולם" מלמל, "מה יהיה 
ילמד  לא  אם  ולקדושה,  לתורה  יתחנך  כיצד  הרך?  הילד  על 

בתלמוד תורה?" דמעה רותחת נקוותה בזוית עינו.
הוא התהרהר מעט ולפתע קם ממקומו, ואמר למנהל: "בוא, 
הולכים". המנהל לא הבין. "לאן הולכים?" שאל, המום מעט. 
"אנו הולכים לאביו של הילד, לשכנע אותו שישאיר את הילד 
בתלמוד תורה" אמר מרן, והזדרז ללבוש את גלימתו ומצנפתו.
"האומנם?!" נרעש המנהל, "לא ציפיתי שמרן יטריח את עצמו 
עבור כך. באתי לבקש עצה, הדרכה, ברכה לכל היותר. לא היה 

בכוונתי להטריח את רבנו".
"כל טרחה שבעולם שווה כאשר  אבל מרן לא אבה לשמוע. 
יהודי!" הסביר  ילד  על כף המאזנים עומד חינוכו הטהור של 
למנהל בעודו סוגר את ספריו הרבים. המנהל נשרך אחרי מרן, 
שיצא מן החדר וביקש מבני הבית שיזמינו את הנהג. בני הבית 
הבנים,  אחד  אמר  "אבא"  הפתאומית.  לנסיעה  התכוננו  לא 
בזמן  ולא  יותר,  מאוחר  רק  ישוב  הוא  הרכב.  עם  יצא  "הנהג 
המנהל  אל  ופנה  פניו  היסב  הוא  השתהה.  לא  מרן  הקרוב". 
"יש  המנהל,  גמגם  כן"  "אה,  ברשותך?"  רכב  "היש  בשאלה: 

ברשותי רכב". "אם כך" נענה מרן, "ניסע ברכב שלך!"
מרן  אבל  המנהל,  נדהם  והמקרטע?!"  המיושן  שלי?!  "ברכב 
זה  מה  וכי  הפרק!  על  עומד  ישראל  ילדי  "חינוך  אותו:  זירז 

משנה באיזה רכב נוסעים?"
בידיים רועדות פתח המנהל את דלת רכבו המיושן בפני מרן, 

מרן נכנס והתיישב בפשטות, והמנהל החל בנסיעה.
ושבים  עוברים  המנהל.  של  ברכבו  הביטו  נדהמים  פרצופים 
לא האמינו למראה עיניהם. מרן גדול הדור נוסע ברכב מיושן, 

כאילו היה אדם מן השורה.
האב,  בדלת.  הקיש  ומרן  האב,  של  לביתו  הגיעו  מהרה  עד 
שהציץ בעינית הדלת, כמעט שנתעלף. הוא פתח את הדלת 
בידיים רוטטות, ומרן נכנס ובירכו לשלום. הוא התיישב, סיפר 
לאב על מטרת בואו, והחל לשכנעו בדמעות שליש להשאיר 

את בנו בתלמוד תורה, למען יתחנך על ברכי המסורת.
ומי יכול לעמוד מול דבריו של מרן, היוצאים מן הלב? לא כל 

שכן עבור דמעותיו הנובעות ממעיין טהור ומורתח?
חותם  והטביעו  פירות  עשו  מרן  של  דבריו  כי  לציין,  למותר 
בליבו של האב, כמו גם בליבם של שאר בני המשפחה. הילד 
נשאר בתלמוד תורה, גדל כיהודי ירא שמים, ובמרוצת השנים 

הפך לתלמיד חכם חשוב.

המגדל ואנחנו

קורא יקר! אם ברצונך להנציח את הגליון להצלחה, לרפואה שלימה, או להבדיל לע"נ יקירך, צור עוד היום קשר עם המערכת. זכור! "כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו".
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הכעס - תכונה 

מולדת )המשך(
מתפרץ  ילד  כאשר 

להזדהות  יש  בכעס 

זאת לדרוש ממנו להתאפק. להבין אותו, אך לא להצדיק אותו.  ובכל  עם תחושותיו, 

ניתן לייעץ לו כיצד להתגבר. נכון שהתגובה הגופנית הטבעית ממהרת לבוא בעקבות כל 

גורם מכעיס, מאיצה את פעימות הלב ומעלה את הדם לראש - אך ניתן למתן תופעות 

אלה באמצעות תרגול רצוף של נשימה עמוקה, שחרור קיטור, ספירה עד עשר, וכדומה.

מאידך גיסא, אם הוא משבר כלים בחמתו או עושה עוול אחר, עלינו להענישו. אסור 

״להתחשב״ בכעסו, כאילו מדובר במעשה מוצדק ולגטימי.

אין לאפשר לכעס לנצח! שאם נניח לילד להרוויח מהתפרצותו, הוא עלול ללמוד שאנו 

לו  נאמר  דברים.  להשיג  הדרך  היא  שכך  בלבו  ייקבע  ובתת־המודע  מכעסו,  מפחדים 

אפוא בתקיפות: "בצורה כזאת לא תקבל כלום! תבקש סליחה, ואחר כך תבקש יפה, 

ואז נשקול אם לאשר לך״. מקרים רבים של כעס אינם אלא התפרצות מודחקת של 

רגשות מוצדקים, הנובעים מעודף לחץ. ובכן, לפני שניגש לטפל בילד, נבחן אם אין כאן 

מקרה של שחרור לחץ. בזאת מפנה אני את הקורא לפרק הדן בהתפרצויות חוצפה, 

העוסק בסוג זה של התפרצויות.

ממנו  ניטלים  ודאי  מזומנות,  לעתים  הכעס  מהשתלטות  סובל  עצמו  ההורה  כאשר 

הכוח והזכות לדרוש מילדו להתאפק מלכעוס; מה גם שכל ההתפרצויות, המצטברות 

במשך כל היום, מתנקזות אל השעות בהן האדם שרוי בביתו, שכן בעבודה הוא חושש 

להתפרץ, פן יבולע לפרנסתו; ברחוב ובקרב הציבור הבושה היא המונעת בעדו מלעשות 

זאת. השעות המעטות, בהן הוא בביתו, הן אפוא המוצא הנוח ביותר לפרצי זעמו, ואזי 

- אוי לו לחפץ או לבן־אנוש הנקרים בדרכו...

אין לנו לדון את הסובל מנגע זה, עד שנגיע למקומו, אך מאידך גיסא, על אדם זה לדעת, 

כי אינו פטור משום כך מלעשות השתדלות כלשהי בנדון: אולי יצליח לעזור לעצמו, אם 

יביא בחשבון עד כמה בזויה ושפלה היא תופעת איבוד השליטה והעשתונות בעיני ילדיו 

ובני ביתו, ואזי יראה את הנחיצות לעשות מאמצים לשיפור ולריסון התופעה כקריטית.

רבי יהודה מאיר שפירא מלובלין זצוק"ל - ז' חשון תרצ"ד
חלק  תקופה  באותה  רומניה,  )בצפון  שבבוקובינה  בסוצ'אבה  נולד  רבנו 

מהאימפריה האוסטרו-הונגרית( לרב יעקב שמשון שפירא )מצאצאי רבי 

יצחק שור, בעל  ולמרגלא, בתו של הרב שמואל  פנחס שפירא מקוריץ( 

שו"ת "מנחת שי", מגדולי הרבנים בגליציה , ממנו הספיק ללמוד תורה זמן 

מה. בצעירותו הוא נודע כ"העילוי משאץ". 

הרב  ידי  ועל  שי",  ה"מנחת  בעל  סבו,  ידי  על  לרבנות  הוסמך  צעיר  בגיל 

אברהם שטיינברג מברודי והרב מאיר אריק. בהיותו בחור נישאה סבתו, 

אם אמו, למהרש"ם מברז'אן ורבי מאיר למד גם ממנו. רבי מאיר שפירא 

היה מחסידיו המובהקים של האדמו"ר ישראל פרידמן מצ'ורטקוב.

עם  התייעצות  ולאחר  גלינה,  בקהילת  לרבנות  הצעה  קיבל  תר"ע  בשנת 

רבו, האדמו"ר מצ'ורטקוב, קיבל עליו את התפקיד. באותה תקופה הייתה 

כ"תריס  לדבריו  שימש  שפירא  והרב  ההשכלה,  לתנועת  מרכז  גלינה 

כנגד החיים הסואנים"  . הרב שפירא פעל לחיזוק ענייני הדת בעיר. כבר 

בחודשים הראשונים לכהונתו דאג לתיקון מקווה הטבילה וחוטי העירוב, 

וצמצם משמעותית את חילול השבת של בעלי המלאכה היהודים בעיר. 

עוד  התוודע  שאליה  בעיה  הצעיר,  הדור  לחינוך  כוונה  פעילותו  עיקר 

במקום  מקרוב.  העניים  בני  בסבל  וחזה  בשאץ  תורה  כשלמד  בקטנותו, 

צריף העץ ששימש כתלמוד תורה, הקים הרב שפירא בשנת תרפ"א בנין 

מפואר לתלמוד תורה במרכז העיר. בבנין הייתה קומה מיוחדת לעבודות 

הקודש.  ללימודי  בנוסף  מקצוע  לרכוש  יוכלו  שהתלמידים  כדי  מלאכה, 

בנוסף ייסד בביתו ישיבה לבחורים מובחרים, שעתידם להיות מורי הוראה 

בישראל ומדריכי דור העתיד.

בט' באלול תרפ"ג, במהלך הכנסייה הגדולה הראשונה של אגודת ישראל 

בווינה, נאם רבי מאיר ופרש את חזונו הגדול בדבר הדף היומי אותו ייסד.

כבר משחר ילדותו הצטער ר' מאיר על עוני הישיבות ותלמידיהן, הנאלצים 

לישון על ספסלי העץ של בית המדרש, ללא חימום נאות.

נאלצים  אלא  בישיבה,  מזון  מקבלים  אינם  הישיבה  תלמידי  כי  העובדה 

נראתה  עימם  לסעוד  ולבקש  בעיר  הבתים  בעלי  דלתות  על  להתדפק 

בעיניו כחילול השם גדול, מה עוד שבבעלי הבתים העלימו עין מדלותם 

הבסיס  הייתה  זו  עובדה  תרומותיהם.  והמעיטו  החכמים  תלמידי  של 

להקמת ישיבת חכמי לובלין )יח"ל(.

רבו,  בהשתתפות  תרפ"ד  בעומר  בל"ג  הונחה  הישיבה  של  הפינה  אבן 

רבי  נפטר  תרצ"ד,  בחשוון  בז'  מגור.  והאדמו"ר  מצ'ורטקוב  האדמו"ר 

ולאשתו  שפירא  מאיר  לרבי  בלבד.   46 בן  והוא  הטיפוס  ממחלת  מאיר 

לובלין  חכמי  וישיבת  היומי  שהדף  לומר  רגיל  היה  הוא  ילדים.  היו  לא 

הם שני הילדים שלו. בית העלמין בו נקבר ר' מאיר חולל ונחרש על ידי 

הנאצים בסוף מלחמת העולם השנייה, אולם קברו של ר' מאיר לא נפגע 

ונשאר עומד על תילו. הועלו עצמותיו על ידי אחיו לקבורה בהר המנוחות 

בירושלים . על שמו נקראת שכונת "זיכרון מאיר" בבני ברק.

"מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהורה" )ז', ח'(.
אמרו חז"ל בגמרא מסכת פסחים )דף ג(: "לעולם אל יוציא אדם דבר 
מגונה מפיו, שהרי עיקם הכתוב שמונה תיבות ולא הוציא דבר מגונה 
בפיו, שנאמר: "ומן הבהמה אשר איננה טהורה". חז"ל מלמדים אותנו 
ממה שכתוב בפסוק: "ומן הבהמה אשר איננה טהורה", ולא כתוב : "ומן 

הבהמה הטמאה", שאין לדבר דיבור שאינו הגון.
מדוע, אם כן – נשאל פעם המגיד מדובנא – מופיעה בתורה פעמים 
להיות  צריך  היה  פעם  בכל  והרי  "טמאה"?  או  "טמא",  המילה:  רבות 

כתוב: "אשר איננה טהורה"?
אסביר לכם זאת על פי משל – נענה המגיד ואמר – בעיר אחת גר יהודי 
עשיר מופלג, ועם זאת היה האיש גם תלמיד חכם גדול. תורה וגדולה 

במקום אחד.
"יוסל  ואביון, שנודע בכינויו:  יהודי פשוט ועם הארץ, עני  גר  בשכנותו 
בור". יום אחד התדפק הלך על דלתו של הגביר. פתח המשרת ושאל 
אותו מה רצונו. מחפש אני את כתובתו של ר' יוסף הגר ברחוב זה, ענה 

ההלך.
בור!  ליוסל  ודאי מתכוון אתה  גדול –  מי??? – פרץ המשרת בצחוק 

ובכן הנה כאן מתגורר הוא, בבקתה העלובה ממול...
שמע בעל הבית את דברי משרתו ונזף בו: האם אינך מתבייש? להעליב 

שכן בפני אדם זר בכינויי גנאי, אין זה נאה!
לאחר כמה ימים התדפק על דלתו של הגביר שדכן, ובקש להתראות 

עם בעל הבית.
בנו  את  להציע  ברצונו  אליך,  יוסף שלחני  ר'   – השכן – אמר השדכן 

הבחור כחתן לבתך...
מי??? – צעק בעל הבית בקול גדול – יוסל בור??? שאני אשתדך עם 

יוסל בור? צא מעלי ואל תוסף לבוא אלי בהצעות כגון אלה...
סלח לי אם אעיז ואשאל – פנה המשרת אל אדוניו – לפני ימים מספר 
גערת בי על שאני מכנה את השכן בכנוי: "יוסל בור", והנה עכשיו אני 

שומע אותו כינוי מפיך?...
היא כתובתו  ושואל מה  יהודי  בא  ודאי – השיב בעל הבית – כאשר 
של השכן, אין זה נוגע לנו, ואין מקום לספר ב"תאריו" של השכן. אולם 
כאשר מציעים לי שידוך את בנו, צריך אני להודיע מפני מה אין שידוך 

זה ראוי לנו...
כן הוא גם הנמשל – סיים המגיד מדובנא – כאן מונה לנו התורה אילו 
טהורה  מהן  מי  לדעת  מעניננו  זה  אין  נח,  לתיבת  נכנסו  ובהמות  חיות 
כדי  בלשונו,  והאריך  הכתוב  שינה  כך  משום  טהורה,  אינה  מהן  ומי 
דיבור שאינו ראוי. אולם בשאר מקומות, כאשר מדובר  ללמדנו חומר 
יהודי ממאכלים אסורים, שם אין צורך להשתמש  בשמירת נפשו של 
בלשון עקיפה ועדינה, אלא יש לומר בכל חומרת הדין: דבר זה "טמא 

הוא לכם"!


