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האומץ לחיות עם אי־ודאות
הדסדנות  ובני מרך  יש  דותנו  וחמ  כי  שי  הרוחני  בדסתו 
פנייה חמה ותחייתו שי דסיוי חמש. נקומה כזות בדסת חיי 
בוה יי כשהייתי תידימ ירבנות ב"ג'וז קויג'", ושו הייתה יי 
הזכות יידומ תו וחמ דגמויי מורנו, הרב מ"ר נחוו רבינוביו' 

זצ"י.

הוו היה תנק שבתנקיו: דהדתדיקיו שבדודחיו ירדב"ו 
הספרות  שי  הדסותפיו  בשביייה  הדתדצו  הדומרני,  בתימן 
הרבנית כויה כדו גו כדתט בכי תחוו ימת חייוני; דן הנותזיו 
והתצדוייו שבפוסקי ההיכה, כפי שניכר בכרכי השו"ת שפרסו. 
הוו הפגין יו פתו וודו רוחני ווינטיקטוויי, תכונה שבידינו 

היו נמירה בדימה דתציבה.

זה יו היה וירות דיוחמ. שיתור קבות שי הרב רבינוביו' 
בפרשת השבות, שהייתה פרשת נוח. וך הדמרש שהוו השדית 
ידצוו.  דמרש שקשה  שזהו  היו  והודת  חריג.  היה  בווזנינו 
הוו דופית ב"דמרש תנחודו בובר" — נוסח שי דמרש תנחודו 
ֶמּנּו" )היחס הדשותר בין השיושה  הובומ בחיקו, וו "דמרש ְיַיּדְ
שנוי בדחיוקת בין החוקריו( שפורסו ב 1885 בימי שידה בובר, 

סבו שי דרטין בובר, תי פי כתבי ימ תתיקיו.

הרב ציטט שני קטתיו דן המרשות הדופיתות שו תי מבר 
ָבה" )ברושית ח, טז(. הרושון: "ודר  ַהֵתּ ִדן  ויוהיו ינוח "ֵצו 
נח, 'ברשות הקב"ה נכנסתי ]...[, תכשיו וצו שיו ברשות?'. ודר 
יו הקב"ה, 'רשות ותה דבקש? הרי יך רשות: צו דן התיבה'". 
הייתי  הייתי שו  וייו  וייתי,  בר  יהומה  ר'  "ודר  השני:  הקטת 

שובר ות התיבה ויוצו יי דשו".1

היקח הרתיוני שהרב רבינוביו' שוב דשו — היקח היחימי 
הופשרי — היה שכושר דמובר בבנייה דחומשת שי תויו שחרב, 
דותנו  דצפה  ה'  רשות.  ינו  נותן  ה'  רשות.  יקבי  דַחכיו  וין 
שנצו ימרך. גישה זו נטותה בדסורת תתיקה, שגו רש"י דזכיר 
בפירושו,2 והיו דסבירה דמות בחר ויוהיו כוב הדייסמ שי תדו 
ְך  בוברהו ויו בנוח. תי נוח וודרת התורה, "ֶות ָהֱו יִֹהיו ִהְתַהּיֶ
ְך ְיָפַני" )יז,  נַֹח" )ברושית ו, ט(. ווייו יוברהו וודר ה' "ִהְתַהּיֵ

ו(: יו ויתו, כדו נוח, ויו יפניו, צתמ וחמ קמידה.

הרתיון, וו כן, ויננו חימוש שי הדמרש — ותמיין, המרדה 
והתוצדה שי מברי הדמרש היכו בי. קיטתי כי זהו, בתיני היהמות, 
ודונה גיוו הכוח יהיות חיוו,  חיק דהותי בדושג "ודונה": ּבָ
יהרהיב  בה,  הויכיו  במרך שדתטיו  יבחור  מבר חמש,  יתשות 
דורצו,  יהו  כשהיכו  ושרה  וברהו  תשו  כך  היו נומת.  וי 
דשה,  בידי  ישרוי  בני  תשו  כך  ובותיהו.  ודבית  דדוימתו 
שַינחּוו  תנן  ותדומ  וש  תדומ  וחר  ייכת  הדמבר  וי  כשיצוו 

במרך.

י ֵוֵיְך  ו ִכּ הודונה היו הוודו יהסתכן, דתוך ימיתה כי "ַגּ
ִמי" )תהייו כג, מ(. מרושה  ה ִתָדּ י ַוָתּ ֵגיו ַצְיָדֶות ֹיו ִויָרו ָרת ִכּ ְבּ
בייחומ  הקמוו,  התויו  מתות  תי  יתרתר  כמי  ודונה  הייתה 

פרשת
נוח

יתייוי נשדת: פינחס בן יתקב ושר וייז, תזריוי בן וריה יייב שרטר
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זיזוי,  ביקורת,  ספגו  והוחריו  הייו  דהחמשניו  רביו 
התנגמות וו התתידות. החמשן צריך יהסכין תו במימות, יהיות 
הטוב פחות  ובדקרה  וותו  יבינו  יו  הטוב  יכך שבדקרה  דוכן 
היחסות  תיווריית  "וו  ויינשטיין,  כדו שודר  שדו.  ות  ינוצו 
שיי תוכח, גרדניה תודר שוני גרדני וצרפת תכריז תייי כוזרח 
התויו. ובי וו היו תופרך, צרפת תודר שוני גרדני וגרדניה 
תציג וותי כיהומי". היהומיו יומתיו תי סדך תברו: יהיות חיוו 

דשדתו ייכת שניו רבות בדמבר, בורו יו זרותה.

הקמידו  הו  הציונות.  רושוני  ודונתו שי  גו  הייתה  זו 
וחריו  ה 19,  בשנות השישיו שי הדוה  כבר  יהבין — חיקו 
בתקבות הפוגרודיו שי שנות השדוניו, הרצי בידי דשפט מרייפוס 
וירופה,  ושיבשת  נכשיו,  והודנציפציה  — שהנוורות הוירופית 
ידרות הישגיה הדמתייו והפוייטייו הכביריו, תמיין וינה דוצות 
בתוכה דקוו ייהומיו. היו בין הציוניו ההו ונשיו מתייו, היו גו 
חייוניו, וך כויו ימתו ות דה שדמרש תנחודו היטיב יהבהיר: 
שכושר דרפויו תויו שבור וו דחמשיו חיוו שנגמת, וין יחכות 

ירשות דשדייו. השדייו וודריו ינו יהתהיך יפניהו.

דשדייו  ינו  הניתן  חופשי  בכרטיס  דמובר  וין  כדובן, 
יתשות ככי התויה תי רוחנו. יו כי חימוש הוו חימוש בוֶנה. 
יש חימושיו הרסנייו דוומ. ובי תיקרון זה שי "התהיך יפַני", 
יצירתייו,  נהיה  יצירתו,  פור  שונו,  רוצה  תויו  שיוצר  הרתיון 
הומו  בתרך  יהכיר  כדוה  תומ  וין  ייחומה:  ות  ייהמות  דקנה 

ודהותו וכוחו היוצר.

הודונה היו הוודו יהסתכן ידתן ה' וידתן תדו; יצות 
ידסת וי יתמ רחוק, בימיתה שפורתנויות תיויות יורוב במרך, 

כשמתות ויו התגידו במדות וידפריות חזקות. מרושה הייתה 
כשהיהומיו  ההיניסטית,  בתקופה  יהומי  יהישור  כמי  ודונה 
ההיניסטית  התרבות  רקת  תי  במינית  יכת  נמדו  והיהמות 
הקוסדופוייטית והוידפריה התצודה שבנה ויכסנמר. מרושה 
בדוה  כבר  יבנות  כמי  גדיו  בן  יהושת  ירבי  ודונה  הייתה 
הרושונה יספירה ות דתרכת חינוך החובה הדקפת הרושונה 
יהבין  כמי  זכוי  בן  יוחנן  ירבן  גו  נמרשה  ודונה  בתויו; 
שהיהמות תוכי יקוו דופר החורבן ויהיבנות תי יסומות חמשיו 

שי בתי דמרש ותרבות יידומ.

בתימן הדומרני, וף כי רביו דן הדוחות הדזהיריו ביותר 
בתו ישרוי ויבמו ות ודונתו וו נטשו וותה, הרפיקס התתיק 
בוירופה  קטנטן  שדיתוט  יכך  וחר  הסבר  ידצוו  קשה  שרמ. 
שי  דתצביה  דגמויי  רביו  דתוכו  התדימ  הברית  ובורצות 
ויברט  שיו:  במרכו  חיוו  דהו  וחמ  כי  הדומרנית,  התומתה 
יוי  קיומ  בסוציויוגיה,  מירקהייו  ודיי  בפיזיקה,  ויינשטיין 

שטרווס בונתרופויוגיה, גוסטב דוהיר וורנוימ שנברג בדוזיקה, 
)חוק  ריקרמו  דמיווימ  חמשניו  כיכיניו  שי  שידה  ושרשרת 
תבור  הדשחקיו(,  )תורת  פון ניודן  ג'ון  מרך  היחסי(,  היתרון 
בדייטון פרימדן )התיווריה הדוניטורית( וכיה במניוי כהנדן 
ותדוס טברסקי )כיכיה התנהגותית(. כך גו בתחודי חקר הנפש 
ודחיותיה — תו פרוימ ובני חוגו )פסיכוונייזה(, ויקטור פרונקי 
ודרטין  קוגניטיבי התנהגותי(  )טיפוי  בק  והרון  )יוגותרפיה(, 
היו  והקוינות  הוייוומ  חיוצי  חיובית(.  )פסיכויוגיה  סייגדן 
יהומיו כדתט כויו. ופייו בדוזיקה הפופוירית הישגי היהומיו 
יוצרי התי שי  ג'ורג' גרשווין,  דמהידיו: דוירווינג בריין מרך 
הדחזדר הודריקני, תמ בוב מיין ויוונרמ כהן, שני דשוררי התי 

שי הדוזיקה הפופוירית בדוה התשריו.
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תושיו  ונו  תומ  כי  כוח  ינו  נותן  ויתנו,  שה'  בימיתה  גו  וך 
בוי  יחיות  וודו  ויו  ומוות,  ויננה  ודונה  רצונו.  רצוננו 

ומוות.

שויות ישויחן השבת

יצות 	  יו  יקרו  נוח שויוהיו  חיכה  ימתתכו  דמות 
דהתיבה?

נסו יחשוב תי הישגיו גמוייו שי יהומיו בהיסטוריה 	 
שיסומו בודונה ידרות וי ומוות.

דה דצריך ודונה חזקה יותר — יהחזיק בכי התשובות 	 
וימבוק בהן, וו יהידצו בוי ומוות ותמיין יהודין?

התובמה  תי  כנרוה  דתבסס  הדמרש  ימ.  יג;  נח,  פרשת  ברושית,  בובר  תנחודו   1
ר ֱו יִֹהיו ֶוי נַֹח ֵיודֹר: ֵצו  שהפותי "ימבר" דופית ירושונה בתורה כון: "ַוְיַמֵבּ
דן  בו  שוין  "יודר",  הפותי  הופית  כה  תמ  טו-טז(.  ח,  )ברושית  ָבה..."  ַהֵתּ ִדן 
ובן תזרו  גו  רוו  ב"ימבר".  יפתדיו  שיש  הנוקשה,  השיפוטית,  ההשתדתות 

בפירושו יפסוק; הוו דבין דישון התורה שנוח יו רצה יצות. 
רש"י יברושית ו, ט.  2


