
 נחשת פר –מבט על החיים מהפרשה 

 תשפ"א() 

 להודות על הפיטורין...

 את הסיפור הבא סיפר לי אאמו"ר שליט"א:

יום אחד פגשתי ביהודי שעל פניו היה ניכר שמצב רוחו אינו טוב, בלשון המעטה. דרשתי בשלומו ושאלתי, למה נפלו פניך? 

והוא גולל בפניי את מצוקתו, "השבוע קיבלתי מכתב פיטורין שלא נמסר לידיי ישירות אלא הונח בתיבת הדואר... לא רק 

בת וצורמת! וכי אי אפשר היה לדבר איתי בצורה מכובדת? סוף סוף שאני מיצר על פרנסתי אלא זו תחושת השפלה כוא

...בקיצור עובד מצטייןשנה, ובפרט שבימים שקדמו לכך הוענקה לי תעודת  40עבדתי במקום תקופה לא מבוטלת של 

 האיש שבור לגמרי...

 ניסיתי לחזקו ולעודדו עד כמה שניתן במצבים מעין אלו, וכך נפרדנו.

מן לי לפגוש בו, והפעם הוא שמח וצוהל לקראתי, לתמיהתי על השינוי סיפר שבמשך כמה שבועות הוא לאחר שנה שוב הזד

ישב בבית באפס מעשה ובתחושה דיכאונית, עד שיום אחד אסף את עצמו בכוחות לא לו והלך לבעל המפעל לקבל את דמי 

וח עסק קטן, שעם הזמן הלך והתפתח... עד הפיצויים המגיעים לו...מדובר היה בסכום כסף לא מבוטל שממנו החליט לפת

 שהיום הוא מרוויח בחודש אחד מה שהיה מרוויח במשך שנה במפעל...

 כעת מלא פיו תהילה והודאה לבורא עולם שנתן בלב בעל המפעל לפטר אותו!!

 כל מילה מיותרת!

 תכן?יח מקטני אמנה היה הינ

 "ויבוא נח ובניו וגו' מפני מי המבול" )ז, ז(.

 לא נכנס לתיבה עד שדחקוהו המים" )רש"י(."אף נח מקטני אמנה היה, מאמין ואינו מאמין שיבוא המבול, ו

ו,  )שםוהרמב"ן  ,ועד סופו" קובע שנח היה צדיק "מתחילתו (ראשית רבה ל, ח)ב המדרשהמפרשים מתקשים להבין, הרי 

הלא ויתירה מזאת,  ?חז"ל 'קטן אמונה' והוקראפוא כיצד ואם כן א כותב שהיה "זכאי ושלם בצדקו" ו"נביא היה". (ט

 שיבוא המבול?!מפקפק ולא מאמין בלב שלם התיבה, ועכשיו הוא  עסק נח בבנייתשנה  120

ון שידע שהקב"ה רחום וחנון והגרי"צ סלנט זצ"ל בספרו "באר יוסף" מבאר, שאפשר לומר שהיסוסיו של נח באו מכי

ים עוד שבעה", וכן ורחמיו על כל מעשיו ולא יעשה עמהם כלה. ובאמת אמרו בגמרא )סנהדרין קח, ב( על הפסוק "כי לימ

"ויהי לשבעת הימים ומי המבול היו על הארץ", מה טיבם של שבעת הימים? "שקבע להם הקב"ה זמן גדול ואח"כ זמן 

ימים, אולי יתעוררו לחזור בתשובה, ולא  7שנה שקצב להם עוד  120קטן". ופירש רש"י, שהקב"ה הוסיף על הזמן של 

האמין ברחמיו וחסדיו של הקב"ה על ברואיו המחכה לתשובתם, לא נכנס יצטרך להביא את המבול. וממילא, מתוך ש

  לתיבה עד שדחקוהו המים.

ח התשובה עד הרגע האחרון, ומקטני אמנה, והיינו משום שהאמין בכ הין המבול היייתה צדקתו של נח, שלעניזאת ה

 ם.כשכבר דחקוהו המי

 אמנה"?  ולפי זה יש לתמוה ביתר שאת, מה ראו רבותינו לכנותו "קטן

ֹּא אתה וכל ביתך אל התיבה", היה עליו לקיים תיכף ומיד את  אולם הביאור הוא שכיון שנצטווה במפורש מפי הקב"ה: "ב

"מאמין ואינו מאמין", היינו מה שהיה מצפה לרחמי ה' יתברך, ולא  -הציווי, ללא שהיות וללא ספקות. וזהו שכתב רש"י 

 , בזה נקרא אצלו שהיה "מקטני אמנה".נכנס תיכף לתיבה כמו שנצטווה במפורש

דאי מה שלא גרם ועשה בעצמו ו, ובוהזה ומעתה נראה שבא ללמדנו הכתוב יסוד גדול. כל מאורע שקורה לאדם בעולם

מן השמים, וממילא יש לו לקבלו כמות שהוא, שהרי  ציווי ה'אלא מכוון הוא אליו, כלפיו או סביבו, עליו לראות בכך כעין 

 דע באמת מה כוונת המסובב בזה.תנו יואין א

 ורךבברכת שבת שלום ומב

 מיכאל זכריהו


