
 
חגיגות החומש

בכסלו  כ"ב  ועד   )14.10( במרחשוון  בה' 
)30.11( יהיו בבית אגודת חסידי חב"ד )770( 
המסורתיות.  החומש  חגיגות  חב"ד  בכפר 
בחגיגות ישתתפו תלמידי כיתות ב מכל רחבי 
בבתי  החומש  לימוד  תחילת  לרגל  הארץ, 
הספר. הילדים ייהנו מסדרת חוויות, כמפגש 
עם סופר סת"ם, התנסות בכתיבה על קלף, 
מוצרי  של  למידה  ובמרכז  בתערוכה  ביקור 
והעיקר  יצירתית,  בסדנה  הפעלה  סת"ם, 
הכנסת,  בבית  מיוחדת  חווייתית  תכנית   —
שירה  מתוך  תורה,  ספר  הוצאת  ובמרכזה 
ילד מקבל שי מיוחד. הביקורים  כל  וריקוד. 

בהרשמה מראש בלבד. טל' 8113770־054.

קבוצה לחצר הרבי
מיוחדת  קבוצה  אי"ה  תצא  חנוכה  לקראת 
בניו־יורק  העולמי  חב"ד  במרכז  לביקור 
ולהשתטחות על ציונו של הרבי. המשתתפים 
השידורים,  ובחדר  הרבי  בספריית  גם  יבקרו 
מדרשו  בבית  החנוכייה  בהדלקת  וישתתפו 
של הרבי ובהדלקות מרכזיות בניו־יורק. טל' 

6506770־054 או 5731770־054.

גיטרה יהודית 7
גיטרה  את  הפיק  מאיר הלוי אשל  המוזיקאי 
נעימות  של  משובח  תקליט   —  7 יהודית 
שנים־ אקוסטיות.  גיטרות  בביצוע  נשמה, 
כמה  ובהם  איכותית,  בהפקה  שירים  עשר 
מניגוני חב"ד המיוחדים, ארבע בבות, אבינו 

מלכנו ועוד. טל' 9606120־03.

יש חדש מבול אימתני שוטף אותנו
בלי להרגיש, הטכנולוגיה הדיגיטלית השתלטה עלינו. בני־האדם 

חדלו להיות בני־חורין. כל מאפייני ההתמכרות קיימים פה

וגוב עולה  האחרונים  ־שבועות 
שורת  להטיל  הדרישה  ברת 
מגבלות על השימוש באופניים 
נחשבו  הם  מכבר  לא  עד  חשמליים. 
לא  מזהמים,  לא  הגדולה.  הבשורה 
גורמים עומסים בכבישים, מאפשרים 
מה  הצפופות.  בערים  מהירה  תנועה 
קרה פתאום שמדברים עכשיו בגנותם 

ומבקשים להצר את צעדיהם?

היתרונות  לצד  כי  שהתברר  אלא 
והמעלות האופניים החשמליים גובים 
בבני־אדם  פוגעים  הם  דמים.  מחיר 
את  ומקפחים  נפגעים  רוכביהם  או 

חייהם. פתאום מתגלה שהמחיר יקר מדיי.

סוכנים מסוכנים
מאופיינת  אורכה  לכל  הטכנולוגיה  התפתחות 
על  ומדברים  מתלהבים  בתחילה  הזה.  בתהליך 
את  גם  מגלים  הזמן  ועם  והמעלות,  היתרונות 
החסרונות והפגיעות, ואז מתחילים לקבוע כללי 

בטיחות ולנקוט אמצעי זהירות.

אך בעוד הציבור ער לסכנות שבמכוניות דוהרות, 
ונקבעים  תעשייתי,  ובזיהום  מעובד  במזון 
הרי   — הנזקים  את  לצמצם  כדי  ותקנות  חוקים 
ההיערכות אל מול הטכנולוגיה הדיגיטלית היא 
כמעט בחיתוליה. הציבור הרחב עדיין אינו קולט 
שאנחנו חיים בתוך מבול אימתני, השוטף אותנו 

כבובת סמרטוטים בין גלים סוערים.

כולנו מכירים את תופעת הסוכנים המתקשרים 
שבדרך  ושירותים  מוצרים  לנו  ומציעים  אלינו 
כלל איננו צריכים. אנו יודעים להתגונן מפניהם, 
לומר 'לא, תודה' ולסגור את הטלפון. אבל באותה 
עת תוקפים אותנו סוכנים רבי עוצמה פי כמה 
וכמה. בעוד הראשונים רוצים רק את כספנו, הרי 
האחרונים רוצים את כל ישותנו — את זמננו, את 

תשומת ליבנו, את מוחנו ואת רגשותינו.

הם  ערוך.  לאין  מתוחכמים  האלה  ה'סוכנים' 
של  ביותר  החדשניים  במחקרים  משתמשים 
למסכים.  להתמכר  לנו  לגרום  כדי  המוח  מבנה 
הם לומדים לזהות מה מושך את ליבנו ומפציצים 
אותנו בהצעות ובגירויים חדשים, ובלבד שנהיה 
תקועים ושבויים בתוך המדיה הדיגיטלית )ומובן 

שהמטרה הסופית היא כסף לאותן חברות ענק(.

השתלטה  הזאת  הטכנולוגיה  להרגיש,  בלי 
מגחכים  אנשים  בני־חורין.  להיות  חדלנו  עלינו. 
כמו  בדיוק  מכורים.  שהם  להם  כשאומרים 
יכול  שהוא  בביטחון  יצהיר  שאלכוהוליסט 
כל  אבל  שירצה.  עת  בכל  לשתות  להפסיק 
מאפייני ההתמכרות קיימים פה. ראו איך אנשים 
מציצים במכשיר שבידם כל שתיים־שלוש דקות. 
ראו  צפצוף.  כל  למשמע  קופצים  הם  איך  ראו 
איך הם יושבים לארוחת ערב משפחתית ואינם 

מסוגלים להתנתק מהנייד.

העולם ילמד
בציבור הדתי והחרדי דיברו בעיקר על הסכנות 
אפשר  שאליהם  השליליים  בדברים  הטמונות 
העולם  היום  אבל  הרשת,  באמצעות  להגיע 
גלומה בעצם  לא פחות  כי סכנה חמורה  מגלה 
עם  ישחקו  שילדים  במקום  למכשיר.  השעבוד 
חברים, יציירו, ינגנו, ייצרו, יקראו, יחקרו — הם 
בוהים במסכים. יכולת הקשב נהרסת. הסקרנות 

מוחנקת. הדמיון הופך מיותר.

בני־אדם? כמה בעיות  ליחסים שבין  ומה קורה 
בשלום־בית נוצרות כשבני זוג משוחחים ביניהם, 
וכל רגע אחד מהם מציץ בנייד. וכשילד מבקש 
את תשומת לב ההורים, ומבין במהרה שהמכשיר 

שבידם חשוב להם ממנו.

אין ספק שהעולם ילמד להציב גבולות ברורים 
לטכנולוגיה דורסנית זו. חבל שזה יקרה רק אחרי 

שדור שלם ישלם את המחיר.
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לבדו  נח  התייצב  שנה  ועשרים  מאה  במשך 
התיבה.  בבניית  ועסק  דורו,  אנשי  כל  מול 
עבודתו הרוחנית התחלקה לשלושה עניינים: 

א( להתעלם מהפרעות אנשי דורו, ולהתגבר 
דורו  בני  "שהיו  מספר:  שרש"י  כפי  עליהן, 
לתיבה  נכנס  אותו  רואים  אנו  אילו  אומרים, 
להציל  ב(  אותו".  והורגין  אותה  שוברין  אנו 
כל־ ירוד  היותו  ולקיימו, על אף  את העולם 
לרומם  להצליח  ג(  רוחנית.  מבחינה  כך 
בכל  יותר.  גבוה  רוחני  למקום  העולם  את 

השלושה זכה לעזרה ניסית מהקב"ה.

אין הפרעות
לבניית  המבול  דור  אנשי  של  התנגדותם 
התיבה נבעה ממחשבה שאם ימנעו את בניית 
התיבה — לא תהיה ברירה לקב"ה אלא לבטל 

את המבול, שכן לא ירצה שנח ייפגע.

ועומדים  לרדת,  גשמי המבול מתחילים  וכך 
בני דורו של נח, רטובים עד לשד עצמותיהם, 
כל  אך  לתיבה,  כניסתו  את  למנוע  ומנסים 
את  רואים  אף  הם  בתוהו.  עולים  מאמציהם 

הצועדת  החיים,  בעלי  של  הארוכה  השיירה 
בעוד  המבול,  מן  להינצל  כדי  התיבה,  אל 
לאל־ידם  אין  ועדיין  לה.  נותרים מחוצה  הם 

לעשות מאומה!

על מי מנוחות
פעולותיו של נח להצלת העולם החלו בבניית 
כל־כך,  רבות  שנים  במכוון  שארכה  התיבה, 
אפילו  לתשובה.  הדור  בני  את  לעורר  כדי 
כאשר החלו הגשמים לרדת, עדיין התאפשרה 
התשובה, ואילו בני־האדם היו עושים כן, היו 
כאשר  וגם  ברכה.  לגשמי  נהפכים  הגשמים 
זו הוחמצה, פעל נח להצלת בעלי  הזדמנות 
אחרי  העולם  את  מחדש  לבנות  כדי  החיים, 

המבול.

ואולם העבודה הנעלית ביותר של נח במבול 
מעין  היו  בה  שהחיים  התיבה,  בתוך  הייתה 
חיו  ובני־האדם  החיים  בעלי  לבוא.  העתיד 
בצוותא בשלום ובשלווה )למעט מקרה יחיד 
את  שאיחר  על  נח,  את  האריה  נשך  שבו 
זאב  "וגר  הגאולה  לייעוד  בדומה  מזונותיו(, 
שרומם  אלוקי  אור  האיר  בתיבה  כבש".  עם 

אותה לדרגת ימות המשיח.

עולם חדש
שוצף  'מבול'  עם  מתמודדים  אנו  בימינו  גם 
שמאיימות  הזה,  העולם  בענייני  טרדות  של 
להציף ולהטביע את האדם. לא דיי בהתגוננות 
שעשה  הראשונה  לפעולה  בדומה  מפגיעתן, 
רוחנית  עשייה  ליזום  נדרשים  אנו  אלא  נח, 
בעולם הזה, ויתרה מזו — לרומם את העולם 

למקום רוחני יותר.

אש  את  לכבות  יכולים  אינם  הגשמיות  ֵמי 
של  האלוקית  בנשמתו  הבוערת  הקדושה 
כל יהודי, גם אם הגוף נסחף בהם. כשיהודי 
מתעלה,  שהעולם  בלבד  זו  לא  איתן,  עומד 
אלא אף הנשמה מתרוממת למקום נעלה מזה 
שבו עמדה קודם ירידתה לעולם הזה. וכשם 
בכוח  כך  חדש",  "עולם  ליצור  הצליח  שנח 
את  לשנות  היהודי  של  הרוחנית  העבודה 
העולם ולעשותו זך וראוי, כפי שיהיה בגאולה 

האמיתית והשלמה, בקרוב ממש.

 )תורת מנחם תשמ"ה, כרך א, עמ' 507(

שלוש פעולות להצלת העולם

צדיק בזכות עצמו
"אלה תולדות נח, נח איש צדיק" )בראשית ו,ט(. 
של  תולדותיהם  שעיקר  "ללמדך  רש"י:  אומר 
שהוא  מי  אינו  צדיק  טובים".  מעשים  צדיקים 
בעל יוחסין, שאבותיו היו צדיקים; אלא מי שהוא 

עצמו מצטיין במעשים טובים.
)דברי ישראל(

צדיק כל היום
רצון  בקיום  צדקתו   — "צדיק"  תמים".  "צדיק 
בתמימות   — "תמים"  בבחינת  הייתה  יתברך  ה' 
אלא  והתפלל,  שלמד  בשעה  רק  לא  ובשלמות. 

במשך היום כולו, גם בשעה שאכל ושתה.

)הרבי מליובאוויטש(

צדיק לבני־האדם
נח זכה לתואר "איש צדיק" מפני שהיה צדיק לא 
רק כלפי הקב"ה, אלא אף כלפי בני־האדם. לא 
רק "את האלוקים התהלך נח", אלא גם "תמים 

היה בדורותיו".
)רבי יצחק מוולוז'ין(

לגנאי ולשבח
"תמים היה בדורותיו" )בראשית ו,ט(. אמר רבי 
יוחנן: בדורותיו ולא בדורות אחרים. וריש־לקיש 
אמר: בדורותיו, כל שכן בדורות אחרים, שאילו 

היה בדורות אחרים היה צדיק יותר.

)סנהדרין קח( 

קשר גימטריוני
יש  כי  נח.  של  בזכותו  מהפך  דווקא  ריש־לקיש 
וסימנך  נח.  לדרגת  ריש־לקיש  דרגת  בין  קשר 
וחמישים,  תשע־מאות  בגימטרייה  'ריש־לקיש' 
והוא מספר שני חיי נח, ככתוב "ויהי כל ימי נח 

תשע־מאות שנה וחמישים שנה וימת".

)רבי לוי־יצחק שניאורסון( 

למנהיג יש מתנגדים
עצמה  כשהתורה  לגנאי  לדורשו  אפשר  איך 
מעידה עליו "נח איש צדיק"? אלא צדיק ומנהיג 
אמיתי ייחשב מי שגם דורשים אותו לגנאי, שיש 
לו גם מתנגדים, שאין הוא מחפש כל היום לשאת 

חן בעיני כולם.

)רבי יחזקאל מקוז'מיר( 

שתי הוראות
צדיק":  איש  "נח  על  פירושים  שני  מביא  רש"י 
"הואיל והזכירו סיפר בשבחו, שנאמר זכר צדיק 
תולדותיהם  שעיקר  ללמדך  אחר,  דבר  לברכה. 
אלה  פירושים  שני  טובים.  מעשים  צדיקים  של 
יש  א(  ישראל.  ילדי  בחינוך  הוראות  שתי  הם 
לחנך את הילד שכאשר מזכירים לפניו שמו של 
צדיק, הוא מתחיל מייד לשבחו. ב( הילד צריך 
היא  הוריו  של  העיקרית  שהציפייה  להרגיש 

שיצטיין במעשיו הטובים.

)לקוטי שיחות(

מעובד על־פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש בידי לוי שייקביץ שולחן שבת

נח | מאת הרב אליעזר ברוד, רב כרמי יוסף

זכר לדור המבול
במעיינות  אחת  פעם  שהה  מדינוב  דוד  רבי 
לשם,  הבאים  רבים  יהודים  כי  וראה  מרפא 
בהיותם סבורים שאין מכירים אותם, פורקים 
מעליהם את עול התורה והיראה. הדבר כאב 

לו מאוד. לאחר מכן אמר בהומור: 

"חז"ל אמרו שחמי טבריה נשארו מן המבול. 
הקב"ה  השאיר  מדוע  הסבר,  צריך  ולכאורה 

זכר למי המבול?

"אלא שהקב"ה חשש כי בני הדורות הבאים 
יתרעמו עליו בסתר ליבם על שעשה משפט 
ולמה  מה  על  יתמהו  ואנשים  כל־כך,  קשה 
הגיע לאותו דור עונש גדול כל־כך. לכן השאיר 
הקב"ה את חמי טבריה, ואת מעיינות הרחצה 
בכל מקום, כדי שכאשר יראו את הנעֶשה שם, 
יבינו ויכירו את רוע מעלליהם של אנשי דור 

המבול ויצדיקו את מעשי הקב"ה"...

אמרת השבוע מן המעיין

את  מסכן  חברו  של  פרנסתו  את  "המקפח 
האדם  דם  'שופך  בפסוק  לכך  רמז  נפשו. 
באדם דמו יישפך', הרומז למי ששופך את דמי 
פרנסתו של הזולת"   )האדמו"ר הזקן מאלכסנדר(

פתגם חסידי



רובל 
בגשם

"אין מה לעשות!", נשמעה הקריאה 
האדומות  פניו  העגלון.  ממושב 
אל  פנימה  השתרבבו  ממאמץ 
העגלה. אותות הסערה המשתוללת 
קרח  גלידי  היטב.  עליהן  נראו 
נשימותיו  והבל  זקנו,  בזיפי  דבקו 
המאומצות העיד על הכפור השורר 

בחוץ. 

ואמר  חזר  להתקדם",  "אי־אפשר 
כל  "עשיתי  הנוסעים.  לשני 
תש  הסוסים...  אבל  שביכולתי, 

כוחם. הם פשוט אינם מסוגלים".

כבר ביציאתם לדרך התקדרו העננים 
נפתחו,  השמים  ארובות  ברקיע. 
וגשמי זעף הומטרו על העגלה. אט־
והסוסים  בוצית,  הדרך  נעשתה  אט 
דרכם.  את  בה  לפלס  התקשו 
הבהמות  את  החלישו  המסע  קשיי 
ונעצרו על  האיתנות, ולבסוף כשלו 
מקומן. גם צליפות השוט על גבן לא 

גרמו להן לזוז קדימה.

רבי  הצדיק  היו  בעגלה  הנוסעים 
דוד,  רבי  ובנו  מצ'רנוביל  מרדכי 
דחופה  לנסיעה  לצאת  שנדרשו 

ובלתי־ניתנת לדחייה. 

את  העלתה  הפתאומית  העצירה 
הסמוכות,  בעגלות  הדאגה  מפלס 
הצדיק.  של  מלוויו  ישבו  שבהן 
לטכס  וביקשו  החוצה  יצאו  הכול 
מבטים  במסע.  להמשיך  כיצד  עצה 
לעבר  מערבה,  נישאו  מודאגים 
לעבר  ואז  לשקוע,  הנוטה  השמש 

הסוסים המותשים.

העגלון  חזר  להתקדם",  "אי־אפשר 
ביקשו  בייאוש. החסידים  דבריו  על 
לגשת אל העגלה כדי לדון עם רבם 
התקלה  עם  להתמודד  הדרך  על 
ברבי  הבחינו  אז  אך  החמורה, 
בשרעפים.  שקועים  ובנו  מרדכי 
מייד נסוגו לאחור ברתיעה, והמתינו 

להתפתחויות.

את שהתרחש ברגעים הבאים — איש 
מהם לא שיער.

ראשו של הרבי נראה מבעד לפתח 
ידו, הוציא  העגלה. הוא הושיט את 
מכיסו מטבע של רובל אחד והשליכו 

אל הבוץ בתנועה מהירה.

בחריפות.  קרא  כזאת?!",  "הראיתם 
ואינו  הדרך,  כל  אחריי  נגרר  "הוא 
שפעם  מפני  וכי  מנוחה!  לי  נותן 
לתבוע  זכותו  רובל,  לי  נתן  אחת 

ממני שאחלצנו מן הבוץ?!".

אותה  אל  ישירות  הרבי  פנה  ואז 
"הלוא  וקרא:  בלתי־נראית  ישות 

עונשך!  את  לרצות  עליך  חטאת. 
אין בכוחי לסייע לך. הא לך הרובל 
והלאה אל תבוא  לי, ומעתה  שנתת 

אליי בדרישות!".

ונפעמים.  המומים  נותרו  החסידים 
שהושלך  ברובל  הביטו  בדממה 
שקע  ואט־אט  הבוצית  האדמה  אל 
הבוץ  שמאחורי  הבינו  הם  בתוכה. 

סיפור  מסתתר  הזלעפות  וגשמי 
מעולמות עליונים על נשמה חוטאת 
שנידונה לסבל. עתה היא מונעת את 
בתיקון  לזכות  כדי  השיירה  מעבר 

על־ידי הצדיק.

אלא  ארכה  לא  כולה  ההתרחשות 
רגעים מספר, והצדיק שב אל מקומו 
בתוך העגלה. שם פנה אליו בנו, רבי 

לדעת  ביקש  ורחימו  ובדחילו  דוד, 
והדברים  הרובל  הטלת  פשר  את 

העלומים שהשמיע אביו.

זמן  פניו של הצדיק התעננו. "לפני 
חדרי  את  "פקד  ואמר,  פתח  רב", 
עבירה  בעל  היה  הוא  אחד.  יהודי 
רבים.  חטאים  שבאמתחתו  גדול, 
חרטה  רגשות  בליבו  כשהתעוררו 
אליי  בא  דרכו,  את  לשנות  והחליט 
תשובה  דרך  לו  שאציע  לבקשני 
ותיקון. הוא הניח לפניי רובל אחד, 

פדיון נפש.

רבי  וסיפר  הוסיף  הצער",  "למרבה 
את  מילא  לא  "האיש  לבנו,  מרדכי 
ההוראות שנתתי לו. להפך, הוא כשל 
שוב ושוב, וכילה את חייו במעידות 
שטמן  הרע,  יצרו  ונשנות.  חוזרות 
לו מלכודות ופיתויים, היטהו מדרך 
התורה והמצוות. לבסוף החזיר את 

נשמתו בלי שתיקן את מעשיו.

רבי  המשיך  מעלה",  של  דין  "בבית 
במידת  יהודי  אותו  "נשפט  מרדכי, 
חומרת  על  עמד  כבר  הלוא  הדין. 
מעשיו ונזדמן לו פתח תשובה, ובכל־
בבושת  לחטוא.  להוסיף  בחר  זאת 
נשלח האיש להתגלגל בעולם  פנים 

הזה, כדי לכפר על מעשיו הרעים.

היהודי  של  נשמתו  נקרתה  "עתה 
לעבור,  לי  הניחה  ולא  בדרכי,  הזה 
להיחלץ  לה  שאסייע  בדרישה 
ממצבה הנואש. היהודי הזכיר לי את 
תמורת  את  ותבע  לי,  שנתן  הרובל 
כספו. החלטתי אפוא להשיב לו את 
להמשיך  לי  שיניח  ובלבד  הרובל, 

בדרכי".

של  ופניו  סיפורו,  את  הצדיק  סיים 
בנו התכרכמו. דקות ארוכות התכנס 
הבן במחשבותיו, ואז התלהט מבטו, 
ואמר:  נרעש  אביו  אל  פנה  והוא 
אך  אבי־מורי,  מכבודך,  "במחילה 
הייתי  נוהג   — במקומך  הייתי  אילו 
בדרך אחרת. אילו יהודי היה נותן לי 
רובל, הייתי נכנס בעצמי לתוך הבוץ 

ובלבד שאצליח להוציאו ממנו!".

רבי מרדכי,  פניו של  חיוך עלה על 
"רואה  לבנו.  אוהב  מבט  נשא  והוא 
משלי",  שונה  תהיה  שדרכך  הנני 
כמוך,  סבור  שאינני  "אף  אמר. 
 — הזה  לאיש  לסייע  רצונך  אם 
באפשרותך ליטול זאת על כתפיך", 

הוסיף.

ואמר:  דוד  רבי  נענה  במקום  בו 
"בחפץ לב מקבל אני את המשימה 
על כתפיי. אעשה כל שבכוחי לסייע 
שלא  אף־על־פי  זה,  מסכן  ליהודי 

קיבלתי מידו את הרובל".

והסוסים  מפיו  הדברים  יצאו  אך 
פתחו במרוצה קלילה, כאילו הייתה 

האדמה יבשה ומישורית...

)על־פי 'אדמו"רי טשרנוביל'(

מאת לוי שייקביץמעשה שהיה

מניחי היסודות לגאולה
כשהתורה מתארת את צדקתו של נח, היא מדגישה: "נח איש צדיק, תמים 
היה בדורותיו". על כך דורשים חז"ל )סנהדרין קח,א( שרק בדורו נחשב צדיק 
ולא לעומת דורות אחרים. הזוהר )בראשית ס,א( מפרט שלושה דורות של 
צדיקים שלעומתם נח "אינו נחשב לכלום": דורו של אברהם, דורו של משה 

ודורו של דוד.
מדוע משווים את נח לשלושה דורות אלה דווקא ולא לדורותיהם של צדיקים 
אחרים? מסביר הרבי מליובאוויטש )לקוטי שיחות, כרך לה, עמ' 15( שאצל 
כל שלושת הצדיקים הללו )אברהם, משה ודוד( התחיל שלב חדש בבניין 
את  פתח  הראשון,  היהודי  אברהם,  תכליתו.  אל  הבאתו  ובתהליך  העולם 
השלב שבו מופיע בעולם עם ישראל ומתחיל במילוי תפקידו. משה הביא 
לעולם את התורה, וממנו והלאה ניתן הכוח לקדש ולזכך את העולם על־ידי 
התורה. דוד המלך פתח את תקופת המלכות )כלשון הרמב"ם הלכות מלכים 
פרק א הלכה ח, שדוד הוא "עיקר המלכות"(, שעיקר עניינה — להמליך את 

הקב"ה למלך על העולם.

לא נחשב 'לכלום'
המדרש  המבול.  שלאחר  העולם   — בבריאה  חדשה  תקופה  פותח  נח  גם 
)בראשית רבה פרשה ל,ח( אומר שכשיצא נח מהתיבה "ראה עולם חדש", 
ובו התחיל למעשה ביסוסו של העולם המתוקן. ואולם עבודתו של נח הייתה 
ואין היא נחשבת "לכלום" לעומת עבודתם של  בדרגה של התחלה בלבד, 
אברהם, משה ודוד )ולכן ראשי התיבות אברהם, דוד משה הם — 'אדם', כי 

על־ידם באה בריאת האדם לידי שלמות(.
דור  בני  וחטאו  הרשיעו  שבו  תחום  באותו  בעיקר  הייתה  נח  של  צדקתו 
המבול. הללו היו מושחתים בעניינים שבין אדם לחברו, ובתחום זה היה נח 
צדיק תמים. ואולם שלמות בדברים שבין אדם לחברו לא דיי בה להביא את 
העולם אל תכליתו האלוקית, ואין זו אלא מניעת שיבושו של העולם ואי־

פגיעה במהלך החיים התקין בו.
לכן עבודה זו אינה נחשבת "לכלום" לעומת עבודתם של אברהם, משה ודוד, 
הייתה לא רק בדברים שבין אדם לחברו, אלא בעיקר בחיבור  ששלמותם 
בחיבור  נדבך  הוסיף  מהם  ואחד  אחד  כל  האלוקית.  הקדושה  עם  העולם 
בא־ל אחד; משה  בעולם את האמונה  הפיץ  העולם עם הקדושה: אברהם 
קיבל את התורה, שנועדה לקדש את העולם; ודוד הכין את התשתית לבית 
המקדש )כמו שכתוב: "ְכָכל ֹּכִחי ֲהִכינֹוִתי ְלֵבית ֱאֹלַקי". דברי הימים א כט,ב(, 

שבו שרתה השכינה.

מהכרה ולא מיראה בלבד
ההבדל בין נח ובין אברהם, משה ודוד התבטא בעוד היבט. עבודתו של נח 
נבעה בעיקר מיראה. אזהרתו לבני דורו הייתה מבוססת בעיקר על הפחד 
מפני המבול. אפילו עליו עצמו מספר המדרש )בראשית רבה פרשה לב,ו(: 
"נח מחוסר אמונה היה; אילולי שהגיעו המים עד קרסוליו, לא נכנס לתיבה". 

עבודה כזאת אינה עבודה שלמה.
פנימית  הכרה  מתוך  נבעה  ודוד  משה  אברהם,  של  עבודתם  זה,  לעומת 
עמוקה בגדולת ה', והכרה זו הופצה על־ידם לכל העולם. לכן דווקא עבודתם 

הציבה את היסודות לתיקונו האמיתי של העולם ולהעמדתו על תכליתו.
השלמות המלאה של העבודה הזאת תהיה על־ידי "מלך מבית דוד", משיח 
צדקנו, שיתקן את העולם כולו לעבוד את ה' יחד, עד שגם אומות העולם 
יאמרו )כלשון הנביא ישעיה ב,ג(: "ְלכּו ְוַנֲעֶלה ֶאל ַהר ה', ֶאל ֵּבית ֱאֹלֵקי ַיֲעֹקב, 
יביא את כל הברואים לידי  ְּבֹאְרֹחָתיו". כמו־כן המשיח  ְוֵנְלָכה  ִמְּדָרָכיו  ְוֹיֵרנּו 
שלמות, כלשון הנבואה )שם יא,ט(: "ֹלא ָיֵרעּו ְוֹלא ַיְׁשִחיתּו ְּבָכל ַהר ָקְדִׁשי, ִּכי 

ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵּדָעה ֶאת ה' ַּכַּמִים ַלָּים ְמַכִּסים".

מאת מנחם ברודלומדים גאולה



מאת מנחם כהן 

יונה  ר'  העביר  הרצאות  מאלפיים  יותר 
רחבי  בכל  רשת',  'נתיבי  מנכ"ל  פרסבורגר, 
והכלים  הדיגיטלית  המדיה  סכנות  על  הארץ 
המסבירנים  מחלוצי  הוא  עמה.  להתמודדות 
בחיתוליו",  היה  "כשהאינטרנט  הזה.  בתחום 
הוא אומר, "הבנתי, כאיש חינוך, שהנוער בימינו 
בעבר.  היו  שלא  חדשים  אתגרים  עם  מתמודד 

היה ברור לי שמוכרחים למצוא פתרונות". 

צלל  יריחו,  מצפה  תושב   ,)52( פרסבורגר 
"התחלתי  היבטיו.  כל  על  להכירו  כדי  לתחום, 
הוא  הנושא",  את  להקיף  לחקור,  חומר,  לחפש 
והצעות  המצב  תמונת  את  "גיבשתי  משחזר. 
לפעולה והרציתי בנושא. משם התחילו הדברים 
בבתי  ומשפיעים,  גדולים  לכינוסים  להתגלגל 
ספר, בקהילות, בחוגי בית ועוד. ההרצאה שלי 

התעדכנה עם התקדמות הטכנולוגיה".

מלכודת מכּוונת
וזה המסר שהוא חוזר עליו שוב ושוב: "המדיה 
התפתחות  לשום  דומה  אינה  הדיגיטלית 
אינה  למשל,  המכונית,  אחרת.  טכנולוגית 
מנסה ללא הרף לפתות אותך לנסוע בה. אתה 
משתמש בה כשאתה צריך. לעומת זה, המדיה 
הדיגיטלית בנויה במתכוון במטרה ללכוד אותך 

ולגרום לך לשקוע בתוכה".

ענקיות  של  הודאות  מציג  הוא  בהרצאותיו 
במתכוון  משתמשות  הן  כי  האינטרנט, 

חומרים  להפריש  למוח  הגורמים  באלמנטים 
"אחד  אליו.  מתמכר  שהאדם  ריגוש  שיוצרים 
משתמשת  החברה  כי  גילה  הרשתות  ממנהלי 
בחוקרי מוח כדי לגרום למשתמשים להתמכר. 
זה ממש כמו סם, רק מסוג אחר", הוא מבהיר. 

הקושי להתנתק
את עמותת 'נתיבי רשת' הקים כדי לתת להורים 
ומוגנים  בריאים  לחיים  כלים  חינוך  ולאנשי 
להתגונן  חייבים  "אנחנו  הדיגיטלית.  בסביבה 
שלנו,  המוח  על  הדיגיטל  השפעת  את  ולבלום 
הזולת  עם  התקשורת  על  שלנו,  הנפש  על 
באתר  אומר.  הוא  עצמנו",  עם  התקשורת  ועל 
העמותה מצוי חומר רב הן על הסכנות הן על 

דרכי ההתגוננות.

"הצוות  לא־דתיים:  ספר  בבתי  גם  מרצה  הוא 
החינוכי וההורים מבינים שהדיגיטל גורם נזקים 
על  משתלטות  שהחברות  לילדים,  חמורים 
חייהם, שהתפתחותם נפגעת. רק שבציבור הזה 
והחרדי.  הדתי  מבציבור  יותר  גדול  בלבול  יש 
אני פוגש המון מצוקה וקושי גדול בהתמודדות. 
הכללית  בחברה  בימינו  ביותר  הגדול  האתגר 

הוא לנתק את הילדים מהמסכים". 

לדבר בפתיחות 
בציבור  להורים  מעניק  שהוא  הטיפים  אחד 

כבר  ההתמודדות  את  להתחיל  הוא  הרחב 
יותר מאי־פעם, צריך  "היום,  גן הילדים.  בשלב 
בהסברה.  בפתיחות,  האתגרים  עם  להתמודד 
שאנחנו  כשם  הסכנות,  את  להבין  צריך  הילד 

מחנכים אותו להיזהר ממים רותחים". 

מתגלגלת  האלה  בימים  כי  מספר  פרסבורגר 
התייחסותה  את  לשנות  למדינה  לגרום  יוזמה 
מדיניות  יש  ובגרמניה  "באנגליה  לטכנולוגיה: 
הכריזו  בצרפת  מחדל.  כברירת  לאומית  סינון 
בעת האחרונה שתיאסר כניסת תלמידים לבתי 
שאנחנו  להבין  חייבים  סמרטפונים.  עם  ספר 
ועתיד  הנפשית  בריאותנו  על  קיום  במלחמת 

ילדינו".

"הדיגיטל הוא כמו סם"

"מלחמת קיום על בריאותנו הנפשית". פרסבורגר

לא 'סתם טעימה'
פיצוחים,  מדוכני  לטעום  מותר  האם  שאלה: 

חמוצים וכדומה, בלי לקבל רשות?
יין  לקוני  לתת  נהגו  התלמוד  בימי  תשובה: 
לקנות.  עומדים  שהם  יין  מאותו  מעט  לטעום 
כך בימינו, אדם המעוניין לקנות ענבים, למשל, 
מרשים לו לטעום עינב יחיד כדי לדעת אם הוא 

מתוק.
למכירה  פיצוחים  מציגים  שבהם  מקומות  יש 
בדרך המאפשרת לקונים לטעום מהם מעט, כדי 

לגרות אותם לקנות.
סתם  אפילו  )או  שהקונים  מאוד  מצוי  לצערנו 
ולפעמים  לקנות,  מתכוונים  שאינם  מבקרים, 
גדולה,  טעימה  'טועמים'  החנות(  עובדי  אפילו 
)כגון  יקרים  ממוצרים  ואפילו  רשות,  שום  בלי 
נזקים  ומסיבים בכך  ואגוזים מיוחדים(,  שקדים 
נעים  לא  רבות  לבעלי החנות, שפעמים  כבדים 

תשלום  לתבוע  שכן  וכל  זאת,  להפסיק  להם 
מהטועמים.

למעשה, אסור לטעום מאומה כל עוד לא ניתנה 
רשות מפורשת מהממונה.

)ובדומה  המבול  דור  מעללי  על  מספרים  חז"ל 
לזה על אנשי סדום(, שאם היה אדם מניח חבילת 
שומים לייבוש, היה כל אחד ואחד מהם חוטף 
משווה  "פחות  של  כמות  שזו  יחיד,  שום  ממנו 
פרוטה", שלא ניתן להוציאה מיד החוטף בבית 
דין, וכך בשיתוף פעולה ביניהם היו גוזלים ממנו 

את כל החבילה.
יש לדעת, שאיסורי גניבה וגזילה הם מן התורה, 
וחלים אפילו על "פחות משווה פרוטה", כי "חצי 
חייב  שיהודי  )אלא  התורה"  מן  אסור   — שיעור 
ויכול לתקן את החטא בהשבת המחיר לבעלים(.
מקורות: שבת קכט,א. סנהדרין קט,ב. ירושלמי ב"מ פ"ד 
שו"ע  ה"ט.  פ"ט  מלכים  הל'  רמב"ם  פל"א,ה.  ב"ר  ה"ב. 
חו"מ סי' שמח ס"א ושנ"ט ס"א. פתחי חושן הל' גניבה 

פ"א ס"א.

חיים יהודיים
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"
שבע מצוות בני נח

ישראל  לעם  ניתנו  ומצוותיה  התורה 
שכל  שאיפות  ישראל  לעם  ואין  בלבד, 
היהדות.  מצוות  את  תקיים  האנושות 
ציוויים  של  שורה  בתורה  יש  ואולם 
המופנים לכל בני־האדם באשר הם, ואלה 

שבע המצוות המכּונות 'מצוות בני נח'.

שניתנו  מצוות  שש  כאן  יש  למעשה 
מצווה  נצטווה  ונח  הראשון,  לאדם  כבר 
בשר  אכילת  היתר  בעקבות  שביעית, 

אחרי המבול. ואלה המצוות:

א( איסור לעבוד עבודה זרה. ב( איסור 
לגדף את שמו של הבורא. ג( איסור רצח. 
ו(  גזל.  ה( איסור  גילוי עריות.  ד( איסור 
בעודו  חיים  מבעל  איבר  לאכול  איסור 
משפטית  מערכת  להקים  חובה  ז(  חי. 

שתבטיח צדק ויושר לבני־האדם.

מושג ברגע

 למחלקת המֹודעֹות )בלבד( של 'שיחת השבוע':
m3166532@gmail.com : טל' 3166532־053, דוא"ל


