ב"ה
נקודה טובה ,לפרשת נח
ד אלמגור הפזמונאי ,כתב שיר ובו מבט הומוריסטי על המבול ותיבת נח.
נח היה איש צדיק ותמי /ד אלמגור
הצי האל פע מחלו המשרד
ראה את העול ואמר מיד:
בראתי בני אד ושכחתי בשביל מה
אמחה אות במי מעל פני האדמה
ירד האל ,העי מבט רגוז
ראה את נוח  בחור מאה אחוז
וזה בסגנו של אות הימי:
נח היה איש צדיק ותמי
נח היה איש צדיק ותמי,
נח היה איש צדיק ותמי,
נח היה איש צדיק ותמי
ולכ נשאר יבש
הא דברי ההומור הללו נכוני? לא ולא.
מי ששכח לש מה הוא נברא ולמה בעצ מצפי ממנו ,הוא דווקא האד.
למרות שאד הראשו וצאצאיו לא קבלו משנה סדורה של ציוויי כיצד להתנהג ,הרי שהקב"ה
ציפה מה להפעיל שכל ישר ולהתנהג כבני אד.
•

הקב"ה ציפה לכ שבני דור המבול לא יחמסו ויגזלו את ממונ ונשותיה של חבריה.

•

הקב"ה חשב שהשליטי ובניה יבינו שאסור לה לקחת מכל הבא לידי ,לצור
תאוות.

אול ,כאשר בני דור המבול לא התנהגו כראוי ופגעו איש בחברו ,מכריז הקב"ה) :בראשית פרק
,ד ַעד ְ( ֵה ָמה.ִ ...י נִ ַח ְמ ִ-י )התחרטתי( ִ.י
אתי ֵמ ַעל ְ$נֵי ָה ֲא ָד ָמה ֵמ ָ
,ד ֲא ֶ*ר ָ( ָר ִ
ו ,ז(ֶ " :א ְמ ֶחה ֶאת ָה ָ
ית".
ֲִ /
עִ
הא האד צרי ונדרש להבי לבד כיצד להתנהג?!
התשובה היא כ.
בנוס 0למוסר האנושי הטבעי שיש באד ,הוא נדרש להתבונ סביבו ולאמ 1התנהגות טובה
על כ אמר רבי יוחנ:
"אלמלא לא נתנה תורה ,היינו למדי צניעות מחתול )שמכסה צואתו( וגזל מנמלה
)שאינה לוקחת גרגיר חיטה מנמלה אחרת( ועריות מיונה )שבני הזוג נאמני זה לזה("
)'עירובי' ק ,ע"ב( .ומי שלא יתבונ ,לא ילמד.
דברי דומי לכ ,אמר אלברט איינשטיי  3הפיזיקאי הידוע.

לדבריו ,אי הבדל מהותי בי חוקי המוסר וחוקי הטבע .כש שאני מנחש את חוקי הטבע ובוח
אות בניסוי ,עלי לנחש את חוקי המוסר ולבדוק אות בהתנהגות אנושית בי אד לחברו
)'אלברט איינשטיי  3אחדות וריבוי' ,עמ'  .(124ללמד ,שג מי שאינו מאמי בתורה אלוקית,
חייב לייצר לעצמו ולחברה מערכת חוקי מוסר ,סדר וצדק אנושיי.
מתו דברי אלה ,עולה תשובה לשאלה קשה ובסיסית .מדוע הקב"ה העניש את קי על רצח הבל.
והלא קי מעול לא הוזהר ולא נצטווה על איסור רציחה .והרי אי עונשי אלא א כ מזהירי.
אול ,לאור דברינו ,הדבר פשוט .לא כל דבר צרי לומר .יש דברי שהאד צרי להבי לבד,
בכוח שכלו ,תבונתו ויכולת ההתבוננות שלו.
למרות שבשיר יש הרבה אי דיוקי ,אי ספק שהפזמו ,אכ נכו:
נח היה איש צדיק ותמי
ולכ נשאר יבש...
שבת שלו
משה רוט
rothmoshe@gmail.com

