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 בס"ד
 איך לבנות מחדש –שואה להמבול בין 

 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.   

 

  1964(, ב"שהות מאוחרת", 1986-1930) פגיס דן / אררט
 ליבשת פרצו התיבה ניצולי כשכל

 ערבוביה ובשמחת
 לטרף הריעו, שאגו, פטפטו

 ורביה לפריה געו
 הקשת רומזת לראשם ומעל

 – עוד יהיה לא שקץ

 הקץ בא
 שחיו הדאגה חסרי הדגים על

 גמישים כספסרים האסון חשבון על
 מתקרשת אדמה פני על עתה

 נלכדו סנפיר פרועי
 באוויר טבעו פעור ובפה

 
 בראשית פרק ו

ה )ט(  יָּהּתֹוְלֹדת ֹנַח ֹנַח ֵאלֶּ ִמים הָּ ַהֶלְך  ִאיׁש ַצִדיק תָּ ֱאֹלִהים ִהתְּ יו ֶאת הָּ ֹדֹרתָּ ה ֹנחַ בְּ ד ֹנַח ְשֹלשָׁ : )י( ַוּיֹולֶּ
ת:  פֶּ ת יָׁ ם ְואֶּ ת חָׁ ת ֵשם אֶּ ִנים אֶּ ַני)יג( ... בָׁ א ְלפָׁ ר בָׁ שָׁ ל בָׁ ר ֱאֹלִהים ְלֹנַח ֵקץ כָׁ ס  ַוּיֹאמֶּ מָׁ ץ חָׁ רֶּ אָׁ ה הָׁ ְלאָׁ ִכי מָׁ

ץ:  רֶּ אָׁ ת הָׁ ם אֶּ ם ְוִהְנִני ַמְשִחיתָׁ ת ַהַמבּול ַמִים ַעל ...  ֲעֵשה ְלָך ֵּתַבת)יד( ִמְפֵניהֶּ )יז( ַוֲאִני ִהְנִני ֵמִביא אֶּ
ע: )יח(  ץ ִיְגוָׁ רֶּ אָׁ ר בָׁ ִים ֹכל ֲאשֶּ מָׁ ר בֹו רּוַח ַחִּיים ִמַּתַחת ַהשָׁ ר ֲאשֶּ שָׁ ל בָׁ ץ ְלַשֵחת כָׁ רֶּ אָׁ ת ַוֲהִקֹמִתי הָׁ אֶּ

ְך  ה ְבִריִתי ִאּתָׁ ל ַהֵּתבָׁ אתָׁ אֶּ ְךַא ּובָׁ ֶניָך ִאתָּ י בָּ ׁשֵׁ ָך ּונְּ תְּ ִאׁשְּ ֶניָך וְּ ה ּובָּ האנשים לבד והנשים  -"י רש]: תָּ
ה) [ :המטהלבד, מכאן שנאסרו בתשמיש  ל ַהֵּתבָׁ ִביא אֶּ ר ְשַנִים ִמֹכל ּתָׁ שָׁ ל בָׁ ַחי ִמכָׁ ל הָׁ ַהֲחֹית יט( ּוִמכָׁ  לְּ

ְך ר ִאּתָׁ כָׁ ה זָׁ עֹוף( כ: )ִיְהיּו ּוְנֵקבָׁ ה ּוִמן ְלִמיֵנהּו ֵמהָׁ ּה ַהְבֵהמָׁ ש ִמֹכל ְלִמינָׁ מֶּ ה רֶּ מָׁ ֲאדָׁ  ִמֹכל ְשַנִים ְלִמיֵנהּו הָׁ
יָך יָֹׁבאּו ַהֲחיֹות ֵאלֶּ ן )כב( ....  : לְּ ה ֹאתֹו ֱאֹלִהים כֵׁ ֹכל ֲאֶׁשר ִצּוָּ הַוַיַעׂש ֹנַח כְּ ׂשָּ  ס: עָּ

 
 פרק זבראשית 

ה: )ב ַני ַבדֹור ַהזֶּ ִאיִתי ַצִדיק ְלפָׁ ה ִכי ֹאְתָך רָׁ ל ַהֵּתבָׁ ל ֵביְתָך אֶּ ה ְוכָׁ ק ְלֹנַח בֹא ַאּתָׁ ר ְיקֹוָׁ ( ִמֹכל )א( ַוּיֹאמֶּ
ה ִהוא ְשַנִים  ר לֹא ְטֹהרָׁ ה ֲאשֶּ ה ִאיש ְוִאְשּתֹו ּוִמן ַהְבֵהמָׁ ה ִשְבעָׁ ה ִּתַקח ְלָך ִשְבעָׁ ה ַהְטהֹורָׁ ִאיש ַהְבֵהמָׁ

ה  ר ּוְנֵקבָׁ כָׁ ה זָׁ ה ִשְבעָׁ ַמִים ִשְבעָׁ ֶרץְוִאְשּתֹו: )ג( ַגם ֵמעֹוף ַהשָׁ אָּ ל הָּ י כָּ נֵׁ ַחיֹות ֶזַרע ַעל פְּ : )ד( ִכי ְליִָׁמים לְּ
ִשיִת  ר עָׁ ל ַהְיקּום ֲאשֶּ ת כָׁ ִחיִתי אֶּ ה ּומָׁ ְילָׁ ִעים לָׁ ִעים יֹום ְוַאְרבָׁ ץ ַאְרבָׁ רֶּ אָׁ ֹנִכי ַמְמִטיר ַעל הָׁ ה אָׁ י עֹוד ִשְבעָׁ

ה: )ה(  מָׁ ֲאדָׁ ק:ֵמַעל ְפֵני הָׁ קֹוָּ הּו יְּ ֹכל ֲאֶׁשר ִצּוָּ    ַוַיַעׂש ֹנַח כְּ
 

 ... >סיפור המבול< ... 
 

 טפרק  בראשית
ה ְבֵני ֹנַח  )יח( ַוִּיְהיּו ְבֵני...   ה ֵאלֶּ ַען: )יט( ְשֹלשָׁ ם הּוא ֲאִבי ְכנָׁ ת ְוחָׁ יָׁפֶּ ם וָׁ ה ֵשם ְוחָׁ ֹנַח ַהֹּיְצִאים ִמן ַהֵּתבָׁ

ץ: )כ(  רֶּ אָׁ ל הָׁ ה כָׁ ְפצָׁ ה נָׁ ל ֹנַח ּוֵמֵאלֶּ הַוּיָׁחֶּ מָּ ֲאדָּ ֶרםַוִּיַטע  ִאיׁש הָּ תְּ ִמן ַהַיִין: )כא( כָּ ַגל ַויֵׁׁשְּ ר ַוִיתְּ כָּ  ְבתֹוְך ַוִיׁשְּ
ֳהֹלה:  ם ֲאִבי ְכַנַען ֵאת [ ):מקדושתו ונעשה חוליןויחל נח. נתחלל  -זוטרתאפסיקתא ]אָׁ כב( ַוַּיְרא חָׁ

ְרַות  ם ַוּיֵ עֶּ ם ְשֵניהֶּ ה ַוּיִָׁשימּו ַעל ְשכֶּ ת ַהִשְמלָׁ ת אֶּ פֶּ יֶּ יו ַבחּוץ: )כג( ַוִּיַקח ֵשם וָׁ חָׁ ִביו ַוַּיֵגד ִלְשֵני אֶּ ְלכּו אָׁ
ץ ֹנַח ִמֵּיינֹו אּו: )כד( ַוִּייקֶּ ם לֹא רָׁ ְרַות ֲאִביהֶּ ם ֲאֹחַרִנית ְועֶּ ם ּוְפֵניהֶּ ְרַות ֲאִביהֶּ  ַוֵּיַדע ֲאֹחַרִנית ַוְיַכּסּו ֵאת עֶּ

רּוְך ר בָׁ יו: )כו( ַוּיֹאמֶּ חָׁ ִדים ִיְהיֶּה ְלאֶּ ד ֲעבָׁ בֶּ ַען עֶּ רּור ְכנָׁ ר אָׁ ן: )כה( ַוּיֹאמֶּ טָׁ ה לֹו ְבנֹו ַהקָׁ שָׁ ר עָׁ ק ֵאת ֲאשֶּ  ְיקֹוָׁ
ֳהֵלי ֵשם ִויִהי ְכנַ  ת ְוִיְשֹכן ְבאָׁ פֶּ מֹו: )כז( ַיְפְּת ֱאֹלִהים ְליֶּ ד לָׁ בֶּ מֹו: )כח( ֱאֹלֵהי ֵשם ִויִהי ְכַנַען עֶּ ד לָׁ בֶּ ַען עֶּ

ה:  נָׁ ה ַוֲחִמִשים שָׁ נָׁ ה ַוֲחִמִשים ַוְיִחי ֹנַח ַאַחר ַהַמבּול ְשֹלש ֵמאֹות שָׁ נָׁ ל ְיֵמי ֹנַח ְּתַשע ֵמאֹות שָׁ )כט( ַוִּיְהיּו כָׁ
ה  נָׁ  פ: ַויָֹּמתשָׁ
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  פרק חראשית ב
ל ֹנַח ֵלאֹמר: )טז(  מי המבול < ... ת... >סיפור התייבשו ה)טו( ַוְיַדֵבר ֱאֹלִהים אֶּ בָּ א ִמן ַהתֵׁ ָך  צֵׁ תְּ ִאׁשְּ ה וְּ ַאתָּ

ְך ֶניָך ִאתָּ י בָּ ׁשֵׁ ֶניָך ּונְּ ר ִאְּתָך  :[:איש ואשתו, כאן התיר להם תשמיש המטה -"י רש] ּובָּ ל ַהַחּיָׁה ֲאשֶּ )יז( כָׁ
רּו וְ  ץ ּופָׁ רֶּ אָׁ ְרצּו בָׁ ְך ְושָׁ ץ >הוצא< ַהְיֵצא ִאּתָׁ רֶּ אָׁ ֹרֵמש ַעל הָׁ ש הָׁ מֶּ רֶּ ל הָׁ ה ּוְבכָׁ עֹוף ּוַבְבֵהמָׁ ר בָׁ שָׁ ל בָׁ בּו ַעל ִמכָׁ רָׁ

ץ: )יח(  רֶּ אָׁ א הָׁ יו ִאתֹוַויֵׁצֵׁ נָּ י בָּ ׁשֵׁ תֹו ּונְּ ִאׁשְּ יו וְּ נָּ  ...: ֹנַח ּובָּ
 

  , ספרד, דודו של מר"ן יוסף קארו[1535-1458] יצחק בראשית פרק טתולדות 
וכן אמרו ז"ל ]שם[ כאן התיר להם הקדוש ברוך הוא תשמיש המטה, ונח לא עשה כן, ... 

אלא יצא עם בניו ולא עם אשתו, וכן בניו לא יצאו עם נשותיהם אלא עם אביהם, שנאמר 
 :לא עשה כן למהויש להקשות תו, ויצא נח ובניו ואשתו ונשי בניו א

 

 [הספרד, איטלי, 1508-1437] בראשית פרק טאברבנאל 
יראים על העבר  ומתאבלים משתוממיםאין ספק שנח ובניו בצאתם מן התיבה היו 

שהיו מתאבלים על מיתת קרוביהם ואוהביהם כל  א'המהדברים ד'. וזה מהעתיד  ופוחדים
שיהיו  ג'וה. ..שהיו יראים ופוחדים מן החיות הטורפות ב'וה. ... אנשי סודם שספו

שהיו  ד'וה. ..מתבהלים באמרם מה נאכל כי אין לנו פרי עץ שנתן למאכל לאדם הראשון
ומפני ד' מחשבות אלו היו ... יראים פן יפול קטטה ומדנים בין אחים ויהרגו זה את זה 

וכאשר ראה ית' ... קצים בחייהם ובלתי חפצים להזדווג לנשותיהם כדי שלא יולידו לבהלה 
 ...שהיו משתוממים לעבר נבהלים לעתיד על פי הד' דברים האלה דבר על לבם 

 

 פרק טבראשית 
ם  הֶּ ר לָׁ יו ַוּיֹאמֶּ נָׁ ת בָׁ ת ֹנַח ְואֶּ ְך ֱאֹלִהים אֶּ רֶּ ֶרץ)א( ַוְיבָׁ אָּ אּו ֶאת הָּ בּו ּוִמלְּ רּו ּורְּ ם פְּ ם ְוִחְּתכֶּ : )ב( ּומֹוַרֲאכֶּ

ל ְדֵגי ַהּיָׁם ְביְֶּדכֶּ  ה ּוְבכָׁ מָׁ ֲאדָׁ ר ִּתְרֹמש הָׁ ִים ְבֹכל ֲאשֶּ מָׁ ל עֹוף ַהשָׁ ץ ְוַעל כָׁ רֶּ אָׁ ל ַחַּית הָׁ נּו: )ג(  םִיְהיֶּה ַעל כָׁ ִנּתָׁ
מ ר ְבַנְפשֹו דָׁ שָׁ ת ֹכל: )ד( ַאְך בָׁ ם אֶּ כֶּ ַתִּתי לָׁ ב נָׁ ק ֵעשֶּ ה ְכיֶּרֶּ ְכלָׁ ם ִיְהיֶּה ְלאָׁ כֶּ ר הּוא ַחי לָׁ ש ֲאשֶּ מֶּ ל רֶּ ֹו לֹא כָׁ

ם  דָׁ אָׁ נּו ּוִמַּיד הָׁ ְדְרשֶּ ל ַחּיָׁה אֶּ ְדֹרש ִמַּיד כָׁ ם אֶּ ם ְלַנְפֹשֵתיכֶּ ת ִדְמכֶּ ִחיו תֹאֵכלּו: )ה( ְוַאְך אֶּ ִמַּיד ִאיש אָׁ
ם: ) דָׁ אָׁ ת הָׁ ה אֶּ שָׁ ם ֱאֹלִהים עָׁ לֶּ ֵפְך ִכי ְבצֶּ מֹו ִישָׁ ם דָׁ דָׁ אָׁ ם בָׁ דָׁ אָׁ ם: )ו( ֹשֵפְך ַדם הָׁ דָׁ אָׁ ש הָׁ פֶּ ת נֶּ ְדֹרש אֶּ ז( אֶּ

ּה בּו בָּ ֶרץ ּורְּ אָּ צּו בָּ בּו ִׁשרְּ רּו ּורְּ ַאֶתם פְּ    ס: וְּ
 

 פרק: השרדות ותחייה –ח על צדקותו של נ -חנוך וקסמן, שרידה ותחייה הרב 

להציע אפשרות אחרת, שתתמקד בהבדל אחר שבין הפרשיות: בפרשייה האחרונה ה' מסביר כי ניתן 

" )ז:ג(. לעומת זאת, בפרשייה לחיות זרע על פני כל הארץמטרת המפעל הסיזיפי של בניית התיבה היא "

  ההבדל בין הדברים?מהו כ(. -" )ו:יחלהחיותהראשונה המטרה היא רק "

אם כן, מטרת התיבה הראשונה היא לאפשר למין מוצג  ".לאפשר שרידה" כשלעצמו פירושו "להחיות"

 מסמל משהו אחר לגמרי: ",להחיות זרע על פני כל הארץ"בניגוד לכך, . ..;מוזיאוני מן הבריאה לשרוד

. מטרת התיבה אינה לאפשר שרידה, , ללידה מחדשלרנסנס -הוא מבטא רצון לתחייה מחודשת של העולם 

 ... ...אלא היא רחם ללידה מחדש של העולם כולו. 

 שרידה -לבניית התיבה והצלת אלו שבתוכה יש שתי מטרות כעת ניתן להבין את פשר כפילות הפרשיות: 

 ... ..., ועל כן יש לה גם שני ציוויים. ותחייה

חוסר הרצון או היכולת של נח לפרות ולרבות מסמל את חוסר היכולת של נח להצליח בהחייאת ... 

 -חיות את העולם העולם: כאשר נח התבקש לשרוד, הוא ביצע זאת בהצלחה, אך כאשר הוא התבקש לה

 .ודעתןהוא נעשה פתאום מרדן 
 

 

“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.  

 
ת  - פרק טבראשית  יו ִאּתֹו ֵלאֹמר: )ט( ַוֲאִני ִהְנִני ֵמִקים אֶּ נָׁ ל בָׁ ל ֹנַח ְואֶּ ר ֱאֹלִהים אֶּ  [1])ח( ַוּיֹאמֶּ

ִריִתי ם בְּ ם ַאֲחֵריכֶּ ת ַזְרֲעכֶּ ם ְואֶּ ל ַחַּית ִאְּתכֶּ ה ּוְבכָׁ עֹוף ַבְבֵהמָׁ ם בָׁ ר ִאְּתכֶּ ש ַהַחּיָׁה ֲאשֶּ פֶּ ל נֶּ : )י( ְוֵאת כָׁ
ת  ץ: )יא( ַוֲהִקֹמִתי אֶּ רֶּ אָׁ ה ְלֹכל ַחַּית הָׁ ם ִמֹכל ֹיְצֵאי ַהֵּתבָׁ ץ ִאְּתכֶּ רֶּ אָׁ ִריִתי [2]הָׁ ל  בְּ ֵרת כָׁ ם ְולֹא ִיכָׁ ִאְּתכֶּ

ר ֱאֹלִהים זֹאת אֹות  ץ: )יב( ַוּיֹאמֶּ רֶּ אָׁ ר עֹוד ִמֵמי ַהַמבּול ְולֹא ִיְהיֶּה עֹוד ַמבּול ְלַשֵחת הָׁ שָׁ ִרית [3]בָׁ  ַהבְּ
ם  ר ִאְּתכֶּ ש ַחּיָׁה ֲאשֶּ פֶּ ל נֶּ ם ּוֵבין כָׁ ר ֲאִני ֹנֵתן ֵביִני ּוֵביֵניכֶּ ם: )יְלֹדֹרת ֲאשֶּ ן ג( עֹולָׁ נָּ ַתִתי ֶבעָּ ִתי נָּ ֶאת ַקׁשְּ

אֹות  ה לְּ תָּ יְּ הָּ ִרית [4]וְּ ֶרץ בְּ אָּ ין הָּ יִני ּובֵׁ ה בֵׁ ץ ְוִנְרֲאתָׁ רֶּ אָׁ ן ַעל הָׁ נָׁ יָׁה ְבַעְנִני עָׁ ן: )טו(  ַהֶקֶׁשת: )יד( ְוהָׁ נָׁ עָׁ בֶּ
ת  ַכְרִּתי אֶּ ִריִתי [5]ְוזָׁ ר ְולֹא ִיְהיֶּה עֹוד ַהַמִים ְלַמבּול  בְּ שָׁ ל בָׁ ש ַחּיָׁה ְבכָׁ פֶּ ל נֶּ ם ּוֵבין כָׁ ר ֵביִני ּוֵביֵניכֶּ ֲאשֶּ

ה  ְיתָׁ ר: )טז( ְוהָׁ שָׁ ל בָׁ ן ּוְרִאיִתיהָׁ ִלְזֹכר  ַהֶקֶׁשתְלַשֵחת כָׁ נָׁ עָׁ ִרית [6]בֶּ ש  בְּ פֶּ ל נֶּ ם ֵבין ֱאֹלִהים ּוֵבין כָׁ עֹולָׁ
ל בָׁ  ל ֹנַח זֹאת אֹות ַחּיָׁה ְבכָׁ ר ֱאֹלִהים אֶּ ץ: )יז( ַוּיֹאמֶּ רֶּ אָׁ ר ַעל הָׁ ר ֲאשֶּ ִרית [7]שָׁ ר ֲהִקֹמִתי ֵביִני ּוֵבין  ַהבְּ ֲאשֶּ

ץ:  רֶּ אָׁ ר ַעל הָׁ ר ֲאשֶּ שָׁ ל בָׁ  פכָׁ
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