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רעיו מ הפרשה ,במבט עכשווי

גליו "נח" )גליו  2שנת תשע"ד ,א' חשוו תשע"ד /5 ,אוקטובר(2013/
ב" ה
"נקודה טובה" לפרשת "נח" איתני הטבע
בשנת  ,2011ב  11במר )לספירת האומות( ,התחוללה רעידת אדמה מול חופי יפ .כתוצאה מכ התרוממו
גלי צונאמי בגובה של  10מטרי  ,שפגעו קשה בחופי יפ .אלפי אנשי נהרגו ונפגעו והכור האטומי
שבפוקושימה נפגע קשה.
וכ מידי תקופה אנו שומעי על אסונות טבע בכל רחבי הגלובוס .על רעידות אדמה ועל שיטפונות ,על
צונאמי ועל סופות ושאר מרעי בישי" .זה קורה" ,יאמר הקורא .כ היא דרכו של עול ...
הא פעולת של איתני הטבע בעול
הינה מקרית?!

הסופות והסערות ,רעידות האדמה והתפרצות הרי הגעש )ועוד(...

פרשתנו פרשת נח ,מלמדת אותנו ,שאיתני הטבע פועלי בפקודתו של הקב"ה המנהיג של העול  .תו
עשרה דורות מבריאת העול ומאד הראשו ,התדרדרה האנושות לחיי מושחתי של גזל ,גילוי עריות,
)ר ָח ָמס" )בראשית ו ,יא(.
ֵַ 0ָ 1לא ָה ֶ
)ר ִל ְפנֵי ָה ֱאלִ /הי ו ִ
ַ& ֵָ $חת ָה ֶ
שפיכות דמי ועבודה זרה ,ככתוב" :ו ִ
4מ ַמֶ3ה את
הקב"ה מחליט לתת לאנושות הזדמנות נוספת והוא מוחק ומחריב את העול היש והמושחת ְ
נוח ומשפחתו להיות משלחת חלו  ,להקמת העול החדש.
ַאנִ י ִהנְ נִ י ֵמ ִביא ֶאת ַה ַ)*+ל
"כלי העבודה" של הקב"ה ל"מחיקתו" של העול היש ,הוא המבול ,ככתוב" :ו ֲ
)ר ְל ֵַ ,חת) "...ש  ,יז(.
ַמיִ ַעל ָה ֶ
ר)ח ְס ָע ָרה
4ב ָרד ֶֶ 6לג וְ ִקיט/ר ַ
עובדה זו מלמדת אותנו ,כי איתני הטבע ה שליחיו של הקב"ה ,ככתובֵ " :אָ 6
ֹ.ה ְד ָבר) "0תהלי קמח ,ח( .רוח הסערה עושה את דבר הקב"ה בכל שעה ובכל מקו  .ולא רק הרוח,
עָ
אלא כל איתני הטבע...
וכ אנו מוצאי את איתני הטבע ואת בעלי החיי  ,כשה עושי את רצונו של הקב"ה בעת מכות מצרי ,
במהל קריעת י סו 7ועוד.
דבורה הנביאה בשירתה שירת ההודיה לה' ,מתארת את נצחונו של ברק על צבא כנע בפיקודו של סיסרא
ַחל ִקיָ 2ְ /6ר ָפ) "...1שופטי ה ,כא(.
שר הצבא ,צבא של  900רכב ברזל )משורייני  (...ואומרת" :נ ַ
הניצחו של רבי  ,חזקי וחמושי )צבא סיסרא( ,ביד מעטי וחלשי )צבא ברק( ,קרה בזכות העובדה
שנחל קישו הקט עלה על גדותיו )כנראה בגלל גש "שבר ענ" אדיר( ,תקע את הסוסי ואת רכב הברזל
בבו הטובעני ובהמש ,א 7גר 7אות לי .
אי ספק שמדובר בתופעת טבע "טבעית" .אול  ,העובדה שזה קורה דווקא כא ועכשיו ,מעידה על ניסיותה
של התופעה.
הופעת של נחילי הצפרדעי  ,הכיני  ,הערוב )חיות טורפות( והארבה במכות מצרי  ,ג היא טבעית.
אול העובדה שה הופיעו ונעלמו בתיזמו מדוייק לפי הוראותיו של משה )על פי ה' כמוב ,(...ג היא
מלמדת על ניסיותה של התופעה.
ג נח וג דבורה ,ידעו והבינו שתופעות הטבע שאות ה ח/וִ י  ,הינ מעשה ידי ה' ולא תוצאה של סופה
מקרית .זאת ועוד .ג נח וג דבורה ,ידעו לתת שבח והודיה לקב"ה על הצלת  .נוח על ידי הקרבת
קרבנות )בראשית ח ,כ( ואילו דבורה על ידי שירת הודיה )שופטי ה(.
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הרמב" בהלכותיו ,מנחה אותנו שכאשר באה צרה על הציבור צרה "טבעית" מכל סוג שהוא ,חובה עלינו
)ומצווה מ התורה( להתפלל ולזעוק לה' מתו הבנה שהצרה הזאת היא תגובה אלוקית למעשינו ...כרמז
וכדרישה אלוקית אלינו ,לתיקו העול והאד )הלכות תעניות א ,א(.
ומה קורה כאשר בני האד אומרי " :דבר זה ממנהג העול אירע לנו וצרה זו נקרה נקרית" )מקרה ...זה
קורה ...לא נורא ...זה יעבור!?(...
מי שמסרב להבי בפע הראשונה ,מזמי לעצמו עוד ועוד צרות ו"הסברי " מאת הקב"ה ,בסול חומרה
עולה) ....ש  ,הלכה ג(.
מי ש ָטח 4עניו לראות ושכלו מלהבי ,שתופעות הטבע נושאות בחוב מסר אלוקי לאנושות ,נוהג בדר של
אכזריות כלפי עצמו )"הרי זו דר אכזריות" כלשו הרמב" ( ,כי בכ הוא מזמי על עצמו עוד ועוד צרות,
עד שיבי...
לקח דומה אנו מוצאי ג במעשה המופלא של יונה הנביא .הקב"ה מצווה על יונה להתנבא לתושבי העיר
נִ ינְ וֵה ,א הוא אינו מוכ לקבל עליו את המשימה )**למה?!( ומחליט לברוח באוניה הראשונה הנקרית
בדרכו )**הא אפשר לברוח מאת ה'?!( .האוניה נקלעת לסערה קשה וחריגה בחומרתה "וַיְ ִהי ַס ַער ;ָד/ל ַ= ָ<
וְ ָה ֳאנִ <ָה ִח ְ? ָבה )עמדה( ְל ִה ָ? ֵבר" )א ,ד() .נעיר כי השאלות המסומנות ** ממש מתבקשות ,א לא נוכל לעסוק
בה מפאת קוצר היריעה(.
ֵד ָעה ְ* ִֶ 3ְ ,מי
ג/רל/ת וְ נ ְ
ילה ָ
ַ@ ָ
המלחי מביני שלסערה הזו יש סיבה וזה אינו מקרה ומחליטי ְ " :לכ 4וְ נ ִ
)בגלל מי( ָה ָר ָעה ַהֹ5את ָלנ)."...
לסערה הזאת יש גור ויש סיבה .הגורל שימש למלחי ככלי לאיתור וגילוי מי מבי באי הספינה הוא
02רל ַעל י0נָה" )ש ( וכ התברר כי יונה הוא הגור והסיבה ,כפי
;/רל/ת וַֹ6 ִ7ל ַה ָ
ַ@לָ 4
הגור לסערהַ ..." .ו< ִ
יכ " )יונה א ,יב(.
ֲל ֶ
י/ד ַע )נִ י ִ8י ְב ֶ3ִ ,י ַה ַַ Bער ַה;ָד/ל ַהֶCה ע ֵ
שהוא אכ אומר ומודהAִ " :י ֵ
הגישה של עול "מנוהל" ולא מקרי ,נכונה לא רק בתחו תופעות הטבע החריגות ,אלא ג ב"מנהגו של
עול " בתופעות הטבעיותִ " .א: *ְ 1חַֹ 9תי ֵ& ֵלכ)) "...ויקרא כו ,ג( ,אומרת התורה ,או אז מובטחת לכ
ברכת השמי והאר  ,גִ ְש ֵמי ברכה ,יבול עשיר ,שלו וביטחו .אול  ,לברכה הזאת יש ג צד שני" :ו ְִא1
יתי" )ש  ,טו( ,או אז מובטחת לנו ח"ו
/תי ְל ַה ְפ ְר ֶכ ֶאת ְ= ִר ִ
ְ* :חַֹ 9תי ִ& ְמ<ס)ְ ...ל ִב ְל ִ1י עֲ/Dת ֶאת ָAל ִמ ְצ ַ
רשימה של צרות )שלא נדע ,(...שכל מטרת היא ,להחזיר את הע לדר הישר...
גישה זו נכונה ג בחייו הפרטיי של האד  ,כאשר נוחתות עליו )ל"ע (...צרות בתחומי שוני אישיי ,
משפחתיי  ,כלכליי  ,בריאותיי ועוד .במצב כזה ,מוזמ האד לשאול את עצמו "מה התכלית" .לש
מה באה עלי הרעה הזאת .מה הקב"ה מנסה "לומר" לי .ועוד ,הא אני "קשוב" ל"דבריו"?!
הזמר והיוצר שולי רנד בשירו "מה התכלית" ,עוסק בסוגיה הזאת ושואל את עצמו " ָמה ַה ַ& ְכ ִלית ֶ,ל זֶה
ַה ְֵ 8אב"?!
ָמה ַה ַ& ְכ ִלית ֶ,ל זֶה ַה ְֵ 8אב
ַענַע ִלי ֵאת ַה ֵ3ב )לעורר אותי(
ִא 1לֹא ְלנ ְ
ֶַ $ָ ,קע ְ* ַת ְר ֵ@ ָמה
ימה
וְ זֶה זְ ַמ ַרב ֶֹ3,א ֶה ְח ִסיר ְִ 6ע ָ
<ת ִני )קרה לי( זֶה ַה ָ9ל) 0הבושה(
ָל ָ+ה ָ* ְ
ַ*ִ A6י ֵאת ַה ִ@ ְמי0
ַרק ְלנ ֵ
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ֲֶ ,אנִ י ִמי " ָ8ל ָיכֹל"
נ0ח ִל ְמחֹל
נ0ח ִל ְסל ַֹח ַ
ַ
ילה
ָמה ָר ְצ ָתה זֹאת ַהִ ְDפ ָ
א0תי ),ב ִל ְת ִפ ָ3ה
ע0רר ִ
ַרק ְל ֵ
+:י1
ֶאל ַה ַָ $מיִ ָ 1ה ֲאד ִ
ְֶ ִ7,ת ַה ְ6כ) ָע ַלי ְל ַר ֲח ִמי1
ַר ֲח ִמי1
ַר ֲח ִמי1
+ָ 8ַ ...ה ָח ִביב זֶה ַה ְֵ 8אב
ֵעת ה)א ַמזְ ִ8יר ִלי ִמי ַה ְמ ַס ֵ*ב )מי בעל הבית של העול (...
)מ ִביא )ומנהל את העול (...
יֵ E
מ0ל ְ
מ0ציא ִ
ִמי ִ
ִמי ֶאת ָ8ל זֹאת ָע ַלי
Fה ָבה ֵה ִביא...
ְ* ֲ
המסר העיקרי של דברינו הוא ,שהתופעות והבעיות הקורות לנו ולסביבתנו ,ה לא "ממנהג העול " ולא
מקרה .כי יש מי שמנהל את העול ...
בצד השאלה הכואבת "למה" ,עלינו לשאול את עצמנו ג "מה התכלית" ולש מה באה לנו הצרה הזאת.
מה הקב"ה רוצה מאיתנו ומה הוא רוצה לומר לנו ...הא לפנינו תזכורת ,או שמא אזהרה .עונש ,או אולי
נסיו...
את השאלות האלה עלינו להפנות ראשית ,אל עצמינו לחשבו נפש פנימי ובהמש ,בתפילה אל ריבונו של
עול .
הא 1נוכל להגיע אל התשובה ,הסיבה וההסבר "למה"" ,מדוע" ו"לש 1מה"?
השיר " Blowin' in the Windהתשובה נישאת ברוח" ,של הזמר והיוצר היהודי בוב דיל ,הוא מעי שיר
מחאה פילוסופי ,העוסק בשאלות כלליות של מלחמה ושלו  ,גזענות וחירות האד  .ותשובתו של הזמר
לכל השאלות הקשות של "למה"" ,מדוע" ו"עד מתי" היא )כשמו של השיר( "התשובה )לכל השאלות
הללו( נישאת ברוח" .התשובה לכל השאלות הקשות הינה חמקמקה .עלינו להושיט יד ,להתאמ ולגעת
בה .וג א "ניגע" בה ְ= ָק ֶצ ַה ,כנראה שלא נצליח "לתפוס" את כולה...
לא באנו כא לתת תשובות לשאלות הקשות ,אלא כדי ללמוד לשאול את השאלות ולהפו את עצמינו
מאנשי "מנהגו של עול " ,לאנשי "מה התכלית"...
בברכת שבת שלום ,משה רוט
מיילnekudatova.roth@gmail.com :
ארכיו "נקודה טובה"http://www.pirsuma.com/nekuda_tova :
נא לשמור על קדושת הגליו ולהכניסו לגניזה לאחר השימוש.
יש ל Eהערה או הארה? אשמח לקבל למייל הנ"ל .אהבת? הפ Aבי חבריE
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