
אחר שנבראו אדם וחווה, נולדו להם בנים ולאחר מכן הרבה נכדים ל
וצאצאים וכך כעבור מספר שנים היו בעולם אלפי בני-אדם. סיפרנו 
שרצה  משום   - האדם?  את  אלוקים  ברא  מדוע  שעבר,  בשבוע 
רוצה  הוא   - השם?  רוצה  מה  ורצונו.  מצוותיו  כפי  העולם  על  שישמור 
שאנשים יתנהגו ביושר, בכנות, לא ישקרו, לא יהרגו זה את זה, לא יגנבו 

איש מרעהו, יכבדו את הזולת ויהיו טובים.

אולם בני האדם שנבראו לא התנהגו כמצופה. הם רבו ושאנו זה את זה, 
גנבו ושיקרו אחד מהשני. התעצב אלוקים בראותו שהאדם חושב בלבו כל 
היום רק רע, 'לא לאנשים שמתנהגים כך התכוונתי', אמר אלוקים למלאכי 
שמים. 'הבה ננקה את כל העולם מכל האנשים הרעים'. החליט אלוקים 

להביא מבול על העולם.

רק צדיק אחד היה בכל העולם - נח שמו. נח התנהג למופת, על אף שכולם 
סביבו היו גרועים, ומשום כך מצא נח חן בעיני ה'. זה לא היה קל עבורו, 
כל השכנים והמכרים שלו היו רשעים, גנבים וגזלנים, ורק נח ומשפחתו 
עמדו בניסיון ולא למדו משכניהם הרעים, גם כאשר צחקו עליהם המשיכו 
נח ומשפחתו לעשות את רצון השם. אמר אלוקים "רק את נח ומשפחתו 
אשאיר בעולם". ציווה ה' לנח לבנות תיבה גדולה וסגורה שתוכל לצוף על 
ובני משפחתך, ומכל החי שעל האדמה,  המים. "אל התיבה תבוא אתה 

שנים מכל סוג. תדאג להכניס גם מספיק אוכל עבור כולם".

אותה  לבנות  אומנם  יכל  הוא  התיבה.  את  נח  בנה  שנה  ועשרים  מאה 
בפחות זמן, אלא שבכל אותם שנים הזהיר את הרשעים 'הנה ראו, אני בונה 
תיבה, משום שעוד מעט יבוא מבול על העולם להרוג את הרשעים. חיזרו 
בתשובה ותינצלו'. אלא שהללו צחקו לו בפניו, ולא שיפרו את התנהגותם.

הבהמה  החיה,  מכל  ושנים  ומשפחתו,  נח  לתיבה  נכנסו  הימים  באחד 
והעופות. רק סגרו אחריהם את הדלת, וכבר החל לרדת גשם על העולם. 
שנהיה  עד  חזק  ויותר  יותר  ונהיה  הגשם  התגבר  ספורות  שעות  בתוך 
רותחים.  מים  אלא  גשם,  היה סתם  לא  זה  לצוף.  החלה  והתיבה  למבול 
כך גאו המים עד שכיסו את ההרים הגבוהים ביותר בעולם. כל מה שהיה 
בעולם נמחק, האנשים מתו, הבהמות נכחדו, הבתים נהרסו - מאום לא 

נשאר; רק נח בתיבה ואשר איתו. זה היה עגום מאד.

* * *

כאשר ציוה השם את נח לבנות את התיבה, ציוה עליו להכין מקום מיוחד 
לכל חיה וחיה. בקומה השניה של התיבה היו הרבה מדורים, מדור מתאים 

ולציפורים.  לעופות  כלובים  וגם  ולפרות  לעיזים  לכבשים  ולפיל,  לאריה 
בקומה התחתונה של התיבה הכין נח אוכל לחיות, פירות וירקות, זרעונים 

וקטניות, חציר ועשבים.

להביא  צריך  היה  הוא  רבה.  עבודה  לנח  היתה  בתיבה  כולם  היו  כאשר 
לכל החיות והציפורים את מזונן, שהרי לא יכלו לצאת לקחת בעצמן את 
האוכל. כל היום וכל הלילה עבדו נח ובניו בהאכלת החיות. כל-כך קשה 
היה להביא לכל חיה את מזונה. חיה אחת אוכלת ביום, השניה בלילה, זו 
בבוקר והשניה אחר-הצהרים, וצריך גם לזכור לתת לכל חיה ובהמה את 
האוכל המתאים לה. ריחמו נח ובניו על החיות המסכנות, ועבדו במסירות 

רבה כדי לתת לכולם אוכל מספיק.

אולם חיה אחת הייתה בתיבה, קטנה ורכה, זיקית שמה, שעמדה בכלובה 
והיתה עצובה ורעבה, כל אוכל שנח רצה לתת לה סירבה לאכול. ריחם 
עליה נח ולא יכל לעזור לה משום שלא ידע איזה אוכל היא אוהבת. ריחם 
ה' על הזיקית, ובאחד הימים עמד נח לידה ואכל פרי. אלא שהפרי היה 
קצת מקולקל ובפנים הייתה תולעת. כאשר ראתה הזיקית את התולעת 
מיד הוציאה את לשונה ובלעה את התולעת. שמח נח "אה, כעת אני יודע 
אכלה  והזיקית  רבים,  תולעים  לה  הביא  ומיד  אוכלת",  היא  אוכל  איזה 

לשובע.

כל כך היו טרודים נח ובניו בהאכלת הבהמות, עד שגם בלילות כמעט ולא 
ישנו. עייפים היו, ומשום כך שכח פעם אחת נח לתת לאריה את מאכלו 
בזמן שהיה רגיל לאכול. שאג האריה בקול עז וזועם. נבהל נח מאד, ונזכר 
שעדיין לא נתן לאריה את האוכל, ומיד רץ בזריזות להביא לו את מאכלו. 
כאשר פתח נח את הכלוב, התנפל עליו האריה הרעב ובכפו הגדולה נתן 

מכה חזקה לנח, עד שנעשה נח צולע ברגלו.

אבל נח, צדיק היה, ועל אף שהמכה כאבה לו מאד, הוא המשיך בעבודתו 
וטיפל בחיות במסירות וברחמנות. ראה זאת אלוקים וריחם על נח. "כל 
המרחם על הבריות - מרחמים עליו מן השמים". או-אז הפסיק אלוקים 
ובני משפחתו  ונח  את המבול, והמים הלכו ופחתו עד שיבשה האדמה, 

יחד עם החיות יצאו מן התיבה אל העולם הגדול.

נשאר  לא  איש  שנברא.  בזמן  שהיה  כפי  וטהור,  נקי  העולם  היה  הפעם 
בירך  לעולם.  יביא מבול  לא  בחיים. באותו הזמן הבטיח אלוקים שיותר 
אלוקים את נח ואת בניו שיהיו להם הרבה ילדים, וכל העולם יתמלא שוב 

באנשים.

נח

המבול, תיבת-נח



נאמר בנביא, שכשיבוא המשיח יהיה "ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים 
מכסים". היום יש אנשים שלומדים תורה ומקיימים מצוות, ויודעים שיש 
אלוקים בעולם. אולם למרבה הצער לא כולם יודעים זאת, והרבה מאד 

עושים ומתנהגים לא כפי רצונו של השם.

יידעו  אולם כשיבוא משיח צדקנו בקרוב ממש, אזי כל האנשים בעולם 
שיש השם וכי הוא השולט בעולם וצריך לעשות את רצונו ומצוותיו. מדוע 
דווקא אז כולם יידעו זאת? - משום שאז כל הארץ תהיה מלאה באוויר של 
קדושה כמו שהמים ממלאים את הים הגדול - בדיוק כפי שהיה בימי נח. 
אלא שבזמן נח היו אלו מים רעים, שהשמידו והרסו, אבל לעתיד לבוא, 
כשמשיח יבוא, תהיה אווירה חיובית של קדושה, וכולם יאהבו את השם 

וישמרו את מצוותיו.

תשאלו בוודאי, כיצד חי נח יחד החיות הטורפות מבלי שהללו יטרפו אותו 
ואת בני משפחתו? התשובה לכך פשוטה: אלוקים ברא את החיות, ונתן 
בהם טבע לטרוף, אלא שה' גם שומר על הצדיקים. כשאדם עושה את מה 
שה' רוצה, אזי אין לחיות רשות לטרוף אותו או להרע לו. להיפך, מהסיפור 

שנספר כעת, נלמד שהחיות אפילו עוזרות.

לפני שנים רבות נסע הצדיק רבי חיים בן-עטר )ה"אור החיים"( ממרוקו 
לארץ ישראל משום שרצה להתגורר בארץ הקדושה. ארז את מטלטליו 
ויצא לדרך. באותם ימים לא היו מטוסים או מכוניות, ומכיון שאלו שנסעו 
לכיון הארץ היו צריכים לעבור מדבר גדול ונורא שהיו בה חיות טורפות או 
וכך היו  שודדים, היו הנוסעים מצטרפים לקבוצה גדולה ומדריך בראש, 

עוברים את המדבר. הצטרף אפוא גם הצדיק רבינו חיים לשיירה כזאת.

את  שעבר  מנוסה  מדריך-דרך  השיירה  כשבראש  לדרך,  השיירה  יצאה 
המדבר פעמים רבות. ביום נחו מהחום הכבד ובלילה המשיכו בנסיעה. 
אולם במשך כל הימים ניסרה דאגה בליבו של רבינו חיים. 'עוד מעט תבוא 
שבת, ובשבת אסור לנסוע על הגמל, מכיון שכולם גוים הם ירצו להמשיך 

לנסוע מה אעשה אני?

]* שאלה לדיון כללי: מה הייתם עושים? נוסעים בשבת או נשארים לבד 
במדבר?[

בהגיע יום שישי פנה רבי חיים בן-עטר למדריך השיירה והסביר לו כי עוד 
מעט תכנס השבת, ומכיון שהוא יהודי אסור לו לנסוע בשבת. ולכן ביקש 
רבי חיים שכל השיירה תנוח ביום השבת ותמורת זאת ייתן לראש השיירה 

ולכל הנוסעים כסף רב כפיצוי.

יממה  רוצה שננוח  זה. הוא  הוא  בפניו "שמעתם? משוגע  צחק המדריך 
שלמה באמצע המדבר. אתה יודע מה יקרה לנו? האריות והנמרים יטרפו 
אותנו, או ששודדי המדבר יתנפלו עלינו ויהרגו אותנו. לא, מסוכן הדבר!" 

פסק בנחרצות. כל נסיונותיו של רבי חיים לשכנע אותו עלו בתוהו.

לא נכנע רבי חיים ולא התפשר. 'יהודי אני, ויהודי צריך לקיים את מצוות 
ניגש רבי חיים  ביום שישי אחר הצהרים  השם בכל מצב', חשב לעצמו. 
בו  הביט  מוצאי שבת.  עד  להישאר במקומו  לו שהחליט  ואמר  למדריך 
ראש השיירה בתדהמה "השתגעת?" צעק עליו "הלא תמות כאן!" אך רבי 
חיים לבדו, אנשי השיירה  רבי  נותר אפוא  ונשאר בשלו.  נבהל,  חיים לא 

המשיכו בלעדיו.

עם רדת הלילה נעמד להתפלל תפילת "קבלת שבת" בשירים ובזמירות 
מבלי להיבהל כלל. לאחר התפילה התיישב רבי חיים על האדמה, הוציא 
נשמעה  ולפתע  אוכל  הוא  עוד  שבת.  סעודת  וסעד  אוכל  מעט  מתיקו 
ענק  אריה  למרחקים.  השאגה  קול  התגלגל  "אה..אה.."  אדירה  שאגה 
התקרב לאטו לעבר רבי חיים. נראה שעוד רגע הוא מתנפל עליו ובולע 

אותו חיים, אלא שלפתע קרה דבר לא-יאומן!

ורבץ לו בניחותא. מדי  האריה במלוא הדרו התיישב בסמוך לרבי חיים, 
פעם ליקק האריה בהנאה את כפות רגליו של רבי חיים, לאות חיבה. הבין 
רבי חיים הקדוש כי האריה נשלח משמים כדי לשמור עליו מחיות רעות 

ומשודדים.

שבת  סעודות  וסעד  תורה  למד  חיים,  רבי  התפלל  השבת  כל  במשך 
ערבית  חיים  רבי  התפלל  השבת,  צאת  עם  האריה.  בנחת  רובץ  כשלידו 
ועשה הבדלה. באותו רגע קרה דבר מופלא, האריה קם ממקום מושבו 
והתקרב לעבר רבי-חיים והמתין בסבלנות. הבין רבי חיים כי האריה רוצה 
שהוא ירכב על גבו. צרר את צרורו, טיפס על גב האריה, ובתוך שניה יצא 
האריה בשעטה מהירה. החזיק רבי חיים חזק בגופו של האריה, ועצם את 

עיניו.

עיניו,  את  חיים  רבי  פקח  לפתע.  האריה  עצר  לא-ארוכה,  שעה  כעבור 
והבחין בבני השיירה העומדים לידו ומביטים בו בעיניים קרועות לרווחה. 
הם ראו את האריה מתכופף ורבי חיים יורד מגבו ברוב כבוד והדר. כולם 
היו נדהמים. ראש השיירה השתחווה אפיים לרגליו של רבי חיים "כבוד 
רבנו הצדיק, יסלח לי על פשעי, שלא רציתי להמתין להוד קדושתו. ימחל 
לי האלוקים. עתה יודע אני כי לא איש רגיל אתה, אלא צדיק גדול ומופלא".

מאז החלו בני השיירה לכבדו. עם הגיע יום שישי הבא, פנה ראש השיירה 
מעצמו לרבי חיים וברוב כבוד הבטיח לו: "כבוד הצדיק, היום אחר הצהרים 

אנחנו נחנה, ולא נמשיך במסענו עד צאת השבת".

מהו מוסר ההשכל שאנו למדים מהסיפור?

ה' שומר על הצדיקים שעושים את רצונו.. 1
לשמור על קדושת השבת, והשם ישמור עלינו.. 2
אף . 3 אלא  ה',  רצון  לעושי  מזיקות  שאינן  רק  לא  החיות 

שומרות ומגינות עליהם.
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