
 

 

 

 מדרש נוגע בחיים לפרשת נוח

 מה מעכב את יציאת נוח מהתיבה? –" בהיצא מן הת"

 חולשה או עוצמה?

 

ניתן לחלק את סיפר נוח והתיבה לשלושה שלבים, שלושה פרקי זמן: הכניסה לתיבה, שנים 

 ה בתיבה, והיציאה מן התיבה. יעשר חודש  של שהי

מעניין הדבר שעל פי חז"ל, גם בכניסה לתיבה וגם ביציאה, צריך היה לדחוף את נוח 

 לפעולה. הוא היסס או חשש או שמה סיבות אחרות היו עימו. 

)בראשית רבה לב ו(:  בכניסה לתיבה, כך על פי חז"ל במדרשים וברש"י, צריך לדחוף אותו :

ר' יוחנן: נח מחוסר אמנה היה, אילולי הגיעו אמר  -"ויבא נח ובניו ואשתו וגו' מפני מי המבול 

 מים עד קרסוליו לא נכנס לתיבה". 

 וכן ביציאה כפי שנרחיב להלן.

 הפשט, וגם ע"פ מדרשים רבים, ודווקא בשנים עשר חודש בהם היה נוח בתיבה, על פי )

עבד נוח קשה, עמל ועשה כל שיכול היה לטובת כל באי התיבה. את המשימה המרכזית הזו 

 נרחיבאך לא נתייחס גם לפרק הזמן הזה בסוף הדברים. יצע נוח על הצד הטוב ביותר. ב

 בכך הפעם(

כי ממנו ניקח לעבוד "נעיין הפעם בשלב היציאה מן התיבה וננסה לקחת ממנו לעולמינו שלנו, 

 ." את ה'

 

 נוח לא ממהר לצאת !!

 מנסים להתמודד עם החשש של נוח מהיציאה. המופלאים אנו מוצאים שני מדרשים 

 :)יג, יד( תנחומאראשון מהמדרש 

אמר נח: כשם שלא נכנסתי בתיבה אלא ברשות, כך אין אני  "צא מן התיבה"

ויצא נח". אמר  -ויבוא נח, צא מן התיבה  -יוצא אלא ברשות: בוא אל התיבה 

 לו הקב"ה, רשות אתה מבקש, הרי לך רשות, "צא מן התיבה".

 אמר רבי יהודה בן עילאי: אילו הייתי שם הייתי שובר את התיבה ויוצא.

נראה שגם ממדרש זה עולה ביקורת מסוימת כלפי נוח. שוב הוא הססן, לא יוזם. ממתין 

להנחיות ברורות. גם הניסוח של המדרש ששמים חז"ל בפיו של הקב"ה, טרוניה יש בו, 

ל רבי יהודה בן אילעי הדברים חריפים עוד "רשות אתה מבקש, הרי לך רשות", ובניסוחו ש

 יותר. "אילו הייתי שם הייתי שובר את התיבה". 

הצפייה של חז"ל הייתה שנוח יפרוץ החוצה ברגע שניתן. עת לעשות לה'. שרדת את המבול, 

עת לבנות מחדש עולם שחרב. המשימה גדולה, מורכבת, ורק אתה יכול לעשותה. כאילו 

דימה הסתער". לא זמן עכשיו לבקש אישור, והיתר פעולה, ולו"ז אומרים חז"ל לנוח: "ק

דומה שיכולים אנו להזדהות  מדוייק, ותכנון מסלול. זה הזמן להסתער. מתוך אמונה גדולה.

 עם רוח מדרש זה. 



 

 מדוע נוח מתמהמה, מהסס? -ולועדיין אנו מבקשים לשא

ממדרשים  ימת, כפי שעולהחוסר מנהיגות, קטנות אמונה מסוייתכן ששורש הענין בחשש, 

 שצדיקותו יחסית הייתה. העוסקים בדמותו של נוח, נוספים רבים 

 יציאה מהתיבה.ו של נוח אנו פוגשים בהתמהמהות האך יתכן כיוון הפוך, שדווקא את עוצמת

 

 !! נוח נוטל אחריות, ועומד לפני הקב"ה בכל עוצמתו המוסרית

 

 המנסה להבין את התעכבותו של נוח. שרוחו הפוכה, , מופלאכאן אנו מבקשים לעיין במדרש 

 ו(  לד, בראשית רבה )ב

משל לפרנס שיצא מן המקום והושיב אחר תחתיו. כיון  -"צא מן התיבה" 

שבא, אמר לו: צא ממקומך. משל לסופר שיצא למקום אחר והושיב אחר 
 תחתיו. כיון שבא, אמר לו: צא ממקומך. 

קיבל עליו לצאת. אמר: אצא ואהיה פרה ורבה כך נח: "צא מן התיבה" ולא 
? עד שנשבע לו המקום שאינו מביא מבול לעולם, )לקללה(  למאירה

 שנאמר: "כי מי נח זאת לי, אשר נשבעתי מעבור מי נח עוד" )ישעיה נד ט(.

לא מתחילים את ישוב העולם מחדש אם  כמציב תנאים.אמיץ, כאדם המדרש מתאר את נוח 

ה שלא יהיה שוב חורבן, הרס טוטאלי. זו בקשתו, ולמעשה דרישתו של אין הבטחה מהגבור

 נוח מהקב"ה. 

זו מקבלת חיזוק והבהרה במשל הפרנס והסופר הפותח את המדרש.  תדרישה אולטימטיבי

הפרנס והסופר, מינו להם ממלא מקום זמני, וכאשר ביקשו לחזור למקומם  המשל:

 ולתפקידם, בפשטות העבירו ממקומו את ממלא המקום ושבו למשרתם.

נוח, המקום הוא ממלא הוא הקב"ה. מנהיג ומנהל העולם.  -הפרנס, הסופר והנמשל:

שהקב"ה ביקשו לשמור על העולם לשנה זו של המבול. וכעת מבקש הקב"ה לשוב ולקחת 

המושכות, תם המבול. אך בניגוד למשל, אין נוח, ממלא המקום, מוכן להשיב לפרנס את 

התפקיד של שמירת העולם. אלא בתנאי, שיבטיח האל שלא יחזור שנית על מה שעשה, לא 

 עוד מבול, לא שוב חורבן. 

ן באה לידי ביטוי עוצמתו של נוח, מנהיגותו הבוגרת. לא הססנות או חוסר אמונה, להפך. כא

, והקב"ה רוצה לכלות כמשה העומד לפני האל לאחר חטא העגלעמידה איתנה מול הקב"ה, 

, אין אני חפץ בהנהגה ללא מחילה לעם משה ואומר את בנ"י , "ואעשה אותך לגוי גדול"

 מחילה בעד העם.ומצליח להשיג ישראל. 

 כך נוח, מציב תנאי, אינני יוצא מן התיבה ללא קבלת הבטחה שלא יהיה שוב חורבן עולמי. 

על פי מדרש זה, אולי היה נוח הססן וחסר אמונה בתחילת הדרך, בכניסה לתיבה. אך לא 

אין ספק בליבי, שנוח רצה מאוד לצאת מהתיבה לאחר שנה קשה, צפופה ומפחידה.  !עוד

 העוצמה להציב תנאי למלך העולם. כעת לו אולם יש 

"עד שנשבע לו המקום לו הקב"ה בראשו, וקיבל דרישתו.  עענבסוף המדרש נראה שניוהינה 

שאינו מביא מבול לעולם, שנאמר: "כי מי נח זאת לי, אשר נשבעתי מעבור מי נח עוד" 

ק שעבר תהליך, )ישעיה נד ט(. הקב"ה נשבע ומתחייב לנוח, ואולי נהנה ושמח באיש הצדי

  וכעת לוקח ההנהגה, ועומד ביראה אך גם בתביעה לפני מי שאמר והיה עולם.

 

 



 

 למחשבה, נגיעה בחיים :נקודות 

דרש השני, הוא המהפך שעשה נוח. מקטנות אמונה, דומה, שהחידוש המשמעותי במ

 :ספקנות והיסוס, לנוטל אחריות ובעל עמוד שידרה איתן. אנו נשאל שתי שאלות

 

  מה גרם לשינוי? מה יצר את השינוי ? )להערכתי, שנים עשר חודשים בתיבה, בהם

תחושת שותפות יצרו אצל נוח   יום ולילה בדאגה לחיות, האכלתם, רפואתם,עמל 

ומתוך תחושת השותפות הוא כבר לא עומד מן הצד. במאמץ הצלת העולם.  עמוקה 

מץ לפנות לקב"ה כשותף, העמוקה, באה גם העוצמה והכוח לשינוי אמיתי, והאו

זה נותן לנו עוצמה ולגיטימציה.  –כלומר: כשאנו שותפים, ועמלים  (וכנוטל אחריות.

 אנו מתבגרים ומשתנים. 

ניתן לחשוב על עצמינו, כיצד אנו פועלים באירוע או משימה בהם אנו "נספחים", קצת 

 . מסייעים אך לא מובילים. לעומת מציאות מה אנו האחראים והמארגנים

  תנו לחולל שינוי משמעותי ומהותי אנו מאמינים  בכוח של כל אחד מאהאם

 באישיותו? לשנות אופי, לשפר, להתגבר על חולשות שקיימות בנו. 

 מה הסוד להצלחה? 

  יחשוב כל אחד על תכונת אופי או דרך התנהגות בתחום כל שהו, שהוא התקדם, ולו

 במעט. מה איפשר את ההתקדמות? 

 

 

 

 
 

 

 שבת שלום                                                                                       

 מעומק הלב

 הרב אבישי
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