בס"ד
בין המבול לשואה – איך לבנות מחדש
הרב מואיז נבון
MN: I was humbled to have been invited and am more so after reading the story of your life in
your book “The Long Journey Home.” I have, of course, read and learned about the horrors of
the holocaust – the closure of Jewish businesses, the confiscation of Jewish homes, the Yellow
Star, the ghettos, the insults, humiliations, beatings, the crowded boxcars that led to the
unimaginable Auschwitz, Warsaw, death march to Dachau, and finally waiting for camp
“liquidation” as the Nazis, yimach shemam vezichram, lose the war. What I found astounding from
reading your book is that you witnessed it all, lived it all, suffered it all and survived it all. And
you did not just survive, you thrived. How you were able to maintain your sanity and your faith
to go on and live such a productive and successful life is a testament to the eternity of the Jew.
אררט  /דן פגיס ( ,)1930-1986ב"שהות מאוחרת"1964 ,

כשכל ניצולי התיבה פרצו ליבשת
ובשמחת ערבוביה
פטפטו ,שאגו ,הריעו לטרף
געו לפריה ורביה
ומעל לראשם רומזת הקשת
שקץ לא יהיה עוד–
בא הקץ
על הדגים חסרי הדאגה שחיו
על חשבון האסון כספסרים גמישים
עתה על פני אדמה מתקרשת
פרועי סנפיר נלכדו
ובפה פעור טבעו באוויר
בראשית פרק ו
ֹלשה
ֹלהים ִה ְּת ַהלְֶך נֹחַ ( :י) וַ ּי ֹולֶּד נֹחַ ְש ָׁ
(ט) אֵ לֶּה ּתוֹלְ דֹת נֹחַ נֹחַ ִאיׁש צַ ִדיק ָּת ִמים הָּ יָּה בְּ ֹדרֹתָּ יו אֶ ת הָּ אֱ ִ
ָארץ חָׁ מָׁ ס
ֹלהים לְ נֹחַ ֵקץ כָׁל בָׁ ָׁשר בָׁ א לְ פָׁ נַי כִ י מָׁ לְ ָאה הָׁ ֶּ
בָׁ נִים אֶּ ת שֵ ם אֶּ ת חָׁ ם וְ אֶּ ת יָׁפֶּ ת( ... :יג) וַ ּיֹאמֶּ ר אֱ ִ
ָארץ( :יד) עֲשֵ ה לְ ָך ֵּתבַ ת ( ...יז) וַ אֲ נִ י ִה ְננִ י מֵ בִ יא אֶּ ת הַ מַ בּול מַ יִ ם עַ ל
ִמפְ נֵיהֶּ ם וְ ִה ְננִ י מַ ְש ִחיתָׁ ם אֶּ ת הָׁ ֶּ
ָארץ יִ גְ וָׁ ע( :יח) וַ הֲ ִקמ ִֹתי אֶּ ת
ָארץ לְ שַ חֵ ת כָׁל בָׁ שָׁ ר אֲ שֶּ ר ב ֹו רּוחַ חַ ּיִ ים ִמ ַּתחַ ת הַ שָׁ מָׁ יִ ם כֹל אֲ ֶּשר בָׁ ֶּ
הָׁ ֶּ
יתי ִא ָּׁתְך ּובָׁ אתָׁ אֶּ ל הַ ֵּתבָׁ ה אַ ָּתה ּובָּ נֶיָך וְּ ִא ְּׁש ְּתָך ּונְּ ׁשי בָּ נֶיָך ִא ָּתְך[ :רש"י  -האנשים לבד והנשים
בְ ִר ִ
ּומכָׁל הָׁ חַ י ִמכָׁל בָׁ ָׁשר ְשנַיִ ם ִמכֹל ָּׁתבִ יא אֶּ ל הַ ֵּתבָׁ ה לְּ ַהחֲ יֹת
לבד ,מכאן שנאסרו בתשמיש המטה( ]:יט) ִ
ּומן הַ בְ הֵ מָׁ ה לְ ִמינָּׁה ִמכֹל ֶּרמֶּ ש הָׁ אֲ ָׁדמָׁ ה לְ ִמינֵהּו ְשנַיִ ם ִמכֹל
ִא ָּׁתְך זָׁ כָׁר ּו ְנ ֵקבָׁ ה יִ ְהיּו( :כ) מֵ הָׁ עוֹף לְ ִמינֵהּו ִ
ֹלהים כן עָּ ָּׂשה :ס
ָׁיבֹאּו אֵ לֶּיָך לְּ הַ חֲ יוֹת( .... :כב) וַיַ עַ ׂש נֹחַ כְּ כֹל אֲ ֶׁשר צִ ּוָּה אֹתוֹ אֱ ִ
בראשית פרק ז
יתי צַ ִדיק לְ פָׁ נַי בַ דוֹר הַ זֶּ ה( :ב) ִמכֹל
יתָך אֶּ ל הַ ֵּתבָׁ ה כִ י א ְֹתָך ָׁר ִא ִ
(א) וַ ּיֹאמֶּ ר יְ קֹוָׁ ק לְ נֹחַ בֹא אַ ָּׁתה וְ כָׁל בֵ ְ
ּומן הַ בְ הֵ מָׁ ה אֲ ֶּשר ֹלא ְטה ָֹׁרה ִהוא ְשנַיִ ם ִאיש
הַ בְ הֵ מָׁ ה הַ ְטהו ָֹׁרה ִּת ַקח לְ ָך ִשבְ עָׁ ה ִשבְ עָׁ ה ִאיש וְ ִא ְשּת ֹו ִ
ָארץ( :ד) כִ י לְ י ִָׁמים
וְ ִא ְשּתוֹ( :ג) גַם מֵ עוֹף הַ שָׁ מַ יִ ם ִשבְ עָׁ ה ִשבְ עָׁ ה זָׁ כָׁר ּונ ְֵקבָׁ ה לְּ חַ יוֹת ז ֶַרע עַ ל ְּפני כָּ ל הָּ ֶ
יתי
יתי אֶּ ת כָׁ ל הַ יְ קּום אֲ ֶּשר עָׁ ִש ִ
ַארבָׁ עִ ים לָׁיְ לָׁה ּומָׁ ִח ִ
ַארבָׁ עִ ים יוֹם וְ ְ
ָארץ ְ
עוֹד ִשבְ עָׁ ה ָאנֹכִ י מַ ְמ ִטיר עַ ל הָׁ ֶּ
קוָּק:
מֵ עַ ל פְ נֵי הָׁ אֲ ָׁדמָׁ ה( :ה) וַיַ עַ ׂש נֹחַ כְּ כֹל אֲ ֶׁשר צִ ּוָּהּו יְּ ֹ
< ...סיפור המבול> ...
בראשית פרק ט
ֹלשה ֵאלֶּה בְ נֵי נֹחַ
( ...יח) וַ ּיִ ְהיּו בְ נֵי נֹחַ הַ ּי ְֹצ ִאים ִמן הַ ֵּתבָׁ ה שֵ ם וְ חָׁ ם וָׁ יָׁפֶּ ת וְ חָׁ ם הּוא אֲ ִבי כְ נָׁעַ ן( :יט) ְש ָׁ
ָארץ( :כ) וַ ּיָׁחֶּ ל נֹחַ ִאיׁש הָּ אֲ דָּ מָּ ה וַ ּיִ טַ ע ָּכ ֶרם( :כא) וַי ְּׁש ְּת ִמן הַ יַ יִ ן וַיִ ְּׁש ָּכר וַיִ ְּתגַל בְ תוְֹך
ּומֵ אֵ לֶּה נָׁפְ צָׁ ה כָׁ ל הָׁ ֶּ
ָאהֳ ֹלה( :כב) וַ ּי ְַרא חָׁ ם אֲ בִ י כְ נַעַ ן אֵ ת עֶּ ְרוַ ת ָאבִ יו וַ ַּיגֵד לִ ְשנֵי אֶּ חָׁ יו בַ חּוץ( :כג) וַ ּיִ ַקח ֵשם וָׁ יֶּפֶּ ת אֶּ ת
הַ ִש ְמלָׁה וַ ּי ִָׁשימּו עַ ל ְשכֶּם ְשנֵיהֶּ ם וַ ּיֵלְ כּו אֲ ח ַֹרנִית וַ יְ כַ ּסּו אֵ ת עֶּ ְרוַ ת אֲ ִביהֶּ ם ּופְ נֵיהֶּ ם אֲ ח ַֹר ִנית וְ עֶּ ְרוַ ת
יקץ נֹחַ ִמּיֵינ ֹו וַ ּי ֵַדע אֵ ת אֲ שֶּ ר עָׁ ָׁשה ל ֹו בְ נ ֹו הַ ָׁק ָׁטן( :כה) וַ ּיֹאמֶּ ר ָארּור כְ ָׁנעַ ן עֶּ בֶּ ד
אֲ בִ יהֶּ ם ֹלא ָׁראּו( :כד) וַ ּיִ ֶּ
ֹלהים לְ יֶּפֶּ ת
יהי כְ נַעַ ן עֶּ בֶּ ד לָׁמוֹ( :כז) יַפְ ְּת אֱ ִ
עֲבָׁ ִדים יִ ְהיֶּה לְ אֶּ חָׁ יו( :כו) וַ ּיֹאמֶּ ר בָׁ רּוְך יְ קֹוָׁ ק אֱ ֹלהֵ י שֵ ם וִ ִ
יהי כְ נַעַ ן עֶּ בֶּ ד לָׁמוֹ( :כח) וַ יְ ִחי נֹחַ ַאחַ ר הַ מַ בּול ְשֹלש מֵ אוֹת ָׁשנָׁה וַ חֲ ִמ ִשים ָׁשנָׁה:
וְ יִ ְשכֹן בְ ָאהֳ לֵי שֵ ם וִ ִ
(כט) וַ ּיִ ְהיּו כָׁ ל יְ מֵ י נֹחַ ְּתשַ ע מֵ אוֹת שָׁ נָׁה וַ חֲ ִמ ִשים שָׁ נָׁה וַיָּ מֹת :פ
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בראשית פרק ח
ֹלהים אֶּ ל נֹחַ לֵאמֹר( :טז) צא ִמן הַ תבָּ ה אַ ָּתה וְּ ִא ְּׁש ְּתָך
< ...סיפור התייבשות מי המבול > ( ...טו) וַ יְ ַדבֵ ר אֱ ִ
ָארץ
ּובָּ נֶיָך ּונְּ ׁשי בָּ נֶיָך ִא ָּתְך( :יז) כָׁ ל הַ חַ ּיָׁה אֲ שֶּ ר ִא ְּתָך ִמכָׁל בָׁ שָׁ ר בָׁ עוֹף ּובַ ְבהֵ מָׁ ה ּובְ כָׁל הָׁ ֶּרמֶּ ש הָׁ רֹמֵ ש עַ ל הָׁ ֶּ
ָארץ( :יח) וַיצא נֹחַ ּובָּ נָּיו וְּ ִא ְּׁשתוֹ ּונְּ ׁשי בָּ נָּיו ִאתוֹ... :
ָארץ ּופָׁ רּו וְ ָׁרבּו עַ ל הָׁ ֶּ
<הוצא> הַ יְ צֵ א ִא ָּׁתְך וְ שָׁ ְרצּו בָׁ ֶּ
אברבנאל בראשית פרק ט [ ,1437-1508ספרד ,איטליה]
אין ספק שנח ובניו בצאתם מן התיבה היו משתוממים ומתאבלים על העבר יראים
ופוחדים מהעתיד וזה מהדברים ד' .הא' שהיו מתאבלים על מיתת קרוביהם ואוהביהם כל
אנשי סודם שספו  ....והב' שהיו יראים ופוחדים מן החיות הטורפות ...והג' שיהיו
מתבהלים באמרם מה נאכל כי אין לנו פרי עץ שנתן למאכל לאדם הראשון ...והד' שהיו
יראים פן יפול קטטה ומדנים בין אחים ויהרגו זה את זה  ...ומפני ד' מחשבות אלו היו
קצים בחייהם ובלתי חפצים להזדווג לנשותיהם כדי שלא יולידו לבהלה  ...וכאשר ראה ית'
שהיו משתוממים לעבר נבהלים לעתיד על פי הד' דברים האלה דבר על לבם ...
בראשית פרק ט
ָארץ( :ב) ּומו ַֹראֲ ֶּכם וְ ִח ְּתכֶּ ם
ּומלְּ אּו אֶ ת הָּ ֶ
ֹלהים אֶּ ת נֹחַ וְ אֶּ ת בָׁ נָׁיו וַ ּיֹאמֶּ ר לָׁהֶּ ם ְּפרּו ְּּורבּו ִ
(א) וַ יְ בָׁ ֶּרְך אֱ ִ
נִּתנּו( :ג)
ּובכָׁל ְדגֵי הַ ּיָׁם ְבי ְֶּד ֶּכם ָׁ
ָארץ וְ עַ ל כָׁ ל עוֹף הַ שָׁ מָׁ יִ ם בְ כֹל אֲ שֶּ ר ִּת ְרמֹש הָׁ אֲ ָׁדמָׁ ה ְ
יִ ְהיֶּה עַ ל כָׁ ל חַ ּיַת הָׁ ֶּ
כָׁל ֶּרמֶּ ש אֲ שֶּ ר הּוא חַ י ָׁלכֶּם יִ ְהיֶּה לְ ָאכְ לָׁה כְ י ֶֶּּרק עֵ שֶּ ב נָׁתַ ִּתי ָׁלכֶּם אֶּ ת כֹל( :ד) אַ ְך בָׁ ָׁשר ְבנַפְ ש ֹו ָׁדמ ֹו ֹלא
ָאחיו
ָאדם ִמּיַד ִאיש ִ
ּומּיַד הָׁ ָׁ
תֹאכֵלּו( :ה) וְ אַ ְך אֶּ ת ִד ְמכֶּם לְ נַפְ שֹתֵ יכֶּם אֶּ ְדרֹש ִמּיַד כָׁל חַ ּיָׁה אֶּ ְד ְר ֶּשנּו ִ
ָאדם( :ז)
ֹלהים עָׁ ָׁשה אֶּ ת הָׁ ָׁ
ָאדם ָׁדמ ֹו יִ שָׁ פֵ ְך כִ י בְ צֶּ לֶּם אֱ ִ
ָאדם בָׁ ָׁ
ָאדם( :ו) שֹפֵ ְך ַדם הָׁ ָׁ
אֶּ ְדרֹש אֶּ ת נֶּפֶּ ש הָׁ ָׁ
ָארץ ְּּורבּו בָּ ּה :ס
וְּ אַ ֶתם ְּפרּו ְּּורבּו ִׁש ְּרצּו בָּ ֶ
הרב חנוך וקסמן ,שרידה ותחייה  -על צדקותו של נח – פרק :השרדות ותחייה
ניתן להציע אפשרות אחרת ,שתתמקד בהבדל אחר שבין הפרשיות :בפרשייה האחרונה ה' מסביר כי
מטרת המפעל הסיזיפי של בניית התיבה היא "לחיות זרע על פני כל הארץ" (ז:ג) .לעומת זאת ,בפרשייה
הראשונה המטרה היא רק "להחיות" (ו:יח-כ) .מהו ההבדל בין הדברים?
"להחיות" כשלעצמו פירושו "לאפשר שרידה" .אם כן ,מטרת התיבה הראשונה היא לאפשר למין מוצג
מוזיאוני מן הבריאה לשרוד; ...בניגוד לכך" ,להחיות זרע על פני כל הארץ" ,מסמל משהו אחר לגמרי:
הוא מבטא רצון לתחייה מחודשת של העולם  -לרנסנס ,ללידה מחדש .מטרת התיבה אינה לאפשר שרידה,
אלא היא רחם ללידה מחדש של העולם כולו... ... .
כעת ניתן להבין את פשר כפילות הפרשיות :לבניית התיבה והצלת אלו שבתוכה יש שתי מטרות  -שרידה
ותחייה ,ועל כן יש לה גם שני ציוויים... ... .
 ...חוסר הרצון או היכולת של נח לפרות ולרבות מסמל את חוסר היכולת של נח להצליח בהחייאת
העולם :כאשר נח התבקש לשרוד ,הוא ביצע זאת בהצלחה ,אך כאשר הוא התבקש להחיות את העולם -
הוא נעשה פתאום מרדן ודעתן.
בראשית פרק ט ( -כח) וַ יְ ִחי נֹחַ
ַאחַ ר הַ מַ בּול ְשֹלש מֵ אוֹת ָׁשנָׁה
וַ חֲ ִמ ִשים ָׁשנָׁה( :כט) וַ ּיִ ְהיּו כָׁל יְ מֵ י נֹחַ
ְּת ַשע מֵ אוֹת ָׁשנָׁה וַ חֲ ִמ ִשים ָׁשנָׁה
וַ ָּׁימֹת :פ

תּושלַח
ֹלהים ַאחֲ ֵרי הוֹלִ יד ֹו אֶּ ת ְמ ֶּ
בראשית פרק ה ( -כב) וַיִ ְּתהַ לְך חֲ נוְֹך ֶּאת הָׁ אֱ ִ
ְשֹלש מֵ אוֹת ָׁשנָׁה וַ ּי ֹולֶּד בָׁ נִים ּובָׁ נוֹת( :כג) וַ יְ ִהי כָׁל יְ מֵ י חֲ נוְֹך חָׁ מֵ ש וְ ִש ִשים ָׁשנָׁה
ֹלהים:
ֹלהים וְ אֵ ינֶּנּו כִ י ל ַָׁקח אֹת ֹו אֱ ִ
ּושֹלש מֵ אוֹת ָׁשנָׁה( :כד) וַיִ ְּתהַ לְך חֲ נוְֹך אֶּ ת הָׁ אֱ ִ
ְ
אבן עזרא ( -כב) חנוך בן ירד נכתב עליו ויתהלך חנוך את האלהים כטעם אחרי
ד' אלהיכם תלכו (דבר' יג ,ה) ,וכן כתוב על נח את האלהים התהלך נח (ברא' ו,
ט) .וי"מ התהלך נח כמו הרגיל:

”“Teichman brothers Refuse to Get off the Boat on Shabbat
In retrospect, our decision to stay on board and keep Shabbos is almost hard to comprehend.
After everything we had been through, after everything we endured, you would think that we
would spirit off the ship for the safety of America. But Shabbos was Shabbos and observing the
halachah was our personal triumph over Hitler’s attempt to eradicate Yiddishkeit.

ֹלהים אֶּ ל נֹחַ וְ אֶּ ל בָׁ נָׁיו ִאּת ֹו לֵאמֹר( :ט) וַ אֲ נִ י ִה ְננִ י מֵ ִקים אֶּ ת []1
בראשית פרק ט ( -ח) וַ ּיֹאמֶּ ר אֱ ִ
יתי ִא ְּתכֶּם וְ אֶּ ת זַ ְר ֲעכֶּם ַאחֲ ֵריכֶּם ( :י) וְ אֵ ת כָׁל נֶּפֶּ ש הַ חַ ּיָׁה אֲ ֶּשר ִא ְּתכֶּם בָׁ עוֹף בַ בְ הֵ ָׁמה ּובְ כָׁל חַ ּיַת
בְּ ִר ִ
יתי ִא ְּתכֶּם וְ ֹלא יִ כ ֵָׁרת כָׁל
ָארץ( :יא) וַ הֲ ִקמ ִֹתי אֶּ ת [ ]2בְּ ִר ִ
ָארץ ִא ְּתכֶּם ִמכֹל י ְֹצאֵ י הַ ֵּתבָׁ ה לְ כֹל חַ ּיַת הָׁ ֶּ
הָׁ ֶּ
ֹלהים זֹאת אוֹת [ ]3הַ בְּ ִרית
ָארץ( :יב) וַ ּיֹאמֶּ ר אֱ ִ
בָׁ שָׁ ר עוֹד ִממֵ י הַ מַ בּול וְ ֹלא יִ ְהיֶּה עוֹד מַ בּול לְ שַ חֵ ת הָׁ ֶּ
אֲ שֶּ ר אֲ נִי נֹתֵ ן בֵ ינִ י ּובֵ ינֵיכֶּם ּובֵ ין כָׁל נֶּפֶּ ש חַ ּיָׁה אֲ שֶּ ר ִא ְּתכֶּם לְ ֹדרֹת ע ֹולָׁם( :יג) אֶ ת ַק ְּׁש ִתי נ ַָּת ִתי בֶ עָּ נָּן
ָארץ וְ נ ְִראֲ ָׁתה הַ ֶק ֶׁשת בֶּ עָׁ נָׁן( :טו)
ָארץ( :יד) וְ הָׁ יָׁה בְ עַ נְ נִי עָׁ נָׁן עַ ל הָׁ ֶּ
וְּ הָּ יְּ תָּ ה לְּ אוֹת [ ]4בְּ ִרית בינִ י ּובין הָּ ֶ
יתי אֲ שֶּ ר בֵ ינִי ּובֵ ינֵיכֶּם ּובֵ ין כָׁל נֶּפֶּ ש חַ ּיָׁה בְ ָׁכל בָׁ ָׁשר וְ ֹלא יִ ְהיֶּה עוֹד הַ ַמיִ ם לְ מַ בּול
וְ זָׁ כ ְַר ִּתי אֶּ ת [ ]5בְּ ִר ִ
ֹלהים ּובֵ ין כָׁל נֶּפֶּ ש
יתיהָׁ לִ זְ כֹר [ ]6בְּ ִרית ע ֹולָׁם בֵ ין אֱ ִ
לְ שַ חֵ ת כָׁל בָׁ שָׁ ר( :טז) וְ הָׁ יְ תָׁ ה הַ ֶק ֶׁשת בֶּ עָׁ נָׁן ְּור ִא ִ
ֹלהים אֶּ ל נֹחַ ֹזאת אוֹת [ ]7הַ ְּב ִרית אֲ ֶּשר הֲ ִקמ ִֹתי בֵ ינִי ּובֵ ין
ָארץ( :יז) וַ ּיֹאמֶּ ר אֱ ִ
חַ ּיָׁה בְ כָׁ ל בָׁ שָׁ ר אֲ שֶּ ר עַ ל הָׁ ֶּ
ָארץ :פ
כָׁל בָׁ שָׁ ר אֲ שֶּ ר עַ ל הָׁ ֶּ
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