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. מדוע התורה (בראשית ז, ז)" מפני מי המבולתו אל התבה יויבא נח ובניו ואשתו ונשי בניו א" ,כתוב בפרשתנו
אף נח מקטני אמנה היה, מאמין : (הובא ברש"י)מדגישה שנח נכנס לתיבה דווקא "מפני מי המבול"? פירשו חז"ל 

, ע"כ. לכאורה, דברי חז"ל מופלאים מאוד. כבר ולא נכנס לתיבה עד שדחקוהו המים ,ואינו מאמין שיבא המבול
וח והצלה קיימות לפני ה'. אם כן מדוע ה' הטריח את נח , אפשרויות רבות להביא ריוו, יד)בראשית (כתב רש"י 

בבניית התיבה? אלא כדי שיראוהו אנשי דורו עוסק בבנין התיבה במשך מאה ועשרים שנה, וישאלוהו מה הוא 
עושה. והוא יאמר להם שעתיד הקב"ה להביא מבול לעולם להענישם אם לא יעשו תשובה, ע"ש. אנשי דורו היו 

ובודאי התקוטטו והתווכחו עם נח על מעשיו. אם כן, בודאי שנח פעל מתוך מסירות נפש רשעים, אנשי חמס, 
כנגדם, ובמשך מאה ועשרים שנה לא זז מציווי ה' מתוך אמונה טהורה בהקב"ה. והנה לאחר מסירות נפש כזו, 

אם אכן  להלחם מאה ועשרים שנה עם כל העולם ולהשאר בדעתו, היתכן לומר שהיה לנח חוסר אמונה ופקפוק
  יבוא המבול? 

  
והוא  ,ותוקהאלווי אשר צוונו להאמין יהמצוה הראשונה היא הצ: )מצות עשה א(ספר המצוות ב רמב"םכתב ה

", ע"ש. לפני כל דבר אחר, יךקאל ה'אנכי " זה שכתובו ,הוא פועל לכל הנמצאותו ,בהילה וסישנאמין שיש ע
התורה דורשת מיהודי "אמונה". מהי הגדרת מצוות האמונה? מה נקרא "אמונה בה'"? אם איננו יודעים מהי 

  באמת "אמונה", איך נוכל לרוכשה ולהיחשב מאמינים בה'? 
  

הנמצאים,  שהמציא את כל יסוד היסודות ועיקר הכל לידע שיש אדון יחיד קדמוןכותב ש (פ"א)"ספר החרדים" 
והוא משגיח ומנהיג את העולם וכו'. שואל "ספר החרדים": מה זה שכתוב בדברי הנביאים "ותופשי התורה 

כי אם בזאת ", וכתיב "ישראל לא ידעו, וכתיב "(ירמיהו ב, ח)" ינׅ עּודָ לא יְ  (החכמים לומדי התורה, והסנהדרין)
מסביר הרב: שמכאן  קיים? 'ילד ועם הארץ יודע שה הלא כל. (ירמיהו ט,כג)" יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי

 את ה' כאילו רואה ותוקף האמונה דומה למשכיל בעיני שכלו .ראיהכעין היא שפירוש ידיעה זו לומדים 
  , ע"ש.(תהלים טז, ח)" שויתי ה' לנגדי תמיד"ו ,(תהלים כה, טו)" עיני תמיד אל ה'" המלךוזהו שאמר דוד  .בעיני בשרו

  
בה', עד שכאילו רואים אותו  חושיתנמצא שלא מספיק להאמין בה' רק בשכל, אלא צריכים להגיע לאמונה 

  יתברך לנגדנו ממש. כמו שאדם רואה ומרגיש שולחן וספר שלפניו, כך יש לראות ולהרגיש את הקב"ה. 
  

טבע האדם הוא לבקש לעצמו הוכחה  (שעורי דעת, הובא ב"עץ הדעת" טעלז, ח"א עמ' מ)כותב הגאון רבי אליהו מאיר בלוך 
אפילו על ידיעותיו הכי ברורות, אם באפשרותו למצאנה. למשל, אדם היושב ופניו כלפי חבירו, וגבו לקיר. 

תה תלויה על הקיר שמאחוריו לחדר אחר. אפילו אם אותו חבר ר לו שאתמול הזיזו את התמונה שהיוחבירו אומ



פק שהוא לא משקר, בכל זאת תיכף יסתובב אחורה לראות אם אמת נאמן לו מאוד, ויודע בלי שום צל של ס
הדבר. וכן מנהג העולם כשצובעים דלת או קיר, תולים פתק הכתוב עליו "צבע טרי". ויודעים אנו שטבע האנשים 
הוא להושיט אצבע לגעת בדלת או בקיר להווכח אם נכון הדבר. מה פשר הדברים? מדוע מחפשים הוכחות 

ברירות גמורה שהדברים כנים? מפרש הרב בלוך, אף על פי שחבירו נאמן לו, ויודע שצבעו את כאשר יודעים ב
היא ברורה וחזקה יותר מאמונה בחבירו או בפתק, ולכן הוא  ראיית החושהדלת או את הקיר מחדש, מכל מקום 

  מחפש הוכחה חושית, לראות בעיניו ולהרגיש באצבעו.
  

ח האמין ללא שום פקפוק שהקב"ה יביא מבול, ולכן עשה נח ככל אשר תה התביעה על נח. בודאי שנכאן הי
ולא נכנס " – "מפני מי המבול" ציווהו ה', כפי שמעידה עליו התורה. ממילא התביעה על זה שנח בא לתיבה

", אינה כפי שחשבנו, שנח פקפק בביאת המבול ונכנס לתיבה רק מחמת שדחקוהו לתיבה עד שדחקוהו המים
  יזי.המים באופן פ

  
יתה מחמת הרגשת מי המבול. ודאי שנח האמין בביאת המבול אלא התביעה על נח היתה, שכניסתו לתיבה ה

מחמת דבר ה', אבל בשעה שראה בעיניו והרגיש בגופו את מי המבול על הארץ, התחזקה ידיעתו להיכנס לתיבה, 
תה אמורה להיות באותה ונתו היאמ. התחזקות זו היא קטנות אמונתו של נחשהרי חושיו הרגישו את המים. 

. וזה שהתורה מחמת הרגשת הגשם -מחמת דבר ה', ובין לאחר מי המבול  -עוצמה בין לפני מי המבול 
שראיית והרגשת הגשם, הם שגרמו לו להיכנס לתיבה ", דהיינו מפני מי המבולמעידה שנח בא לתיבה "

  . 'יותר מאשר דבר ה
  

אמונה בה' בדרגה הגבוהה ביותר. בודאי שלא נוכל לקפוץ ולהגיע  יהודימכל לפי המבואר, התורה דורשת 
לרום המעלות של האמונה בזמן קצר, אבל איננו בני חורין להבטל ממנה. עצה פרקטית לכל מבקש אמת כיצד 
לחזק את אמונתו נוכל ללמוד מרבינו ה"חפץ חיים", אשר היה ידוע כבעל אמונה חושית בה'. כיצד החפץ חיים 

לפני תפילת  בכל בוקרשהעידו עליו שהיה לומד  (ח"ב עמ' ע, אות פד)על אמונתו? מובא בשיחות החפץ חיים  עבד
פרשת . בודאי שה"חפץ חיים" ידע מה שכתוב ב"בראשית ברא אלקים"שחרית את פרשת בריאת העולם, מ

היא ללמוד את תה רק לקרוא את הדברים בכדי לדעת מה שכתוב. המטרה בראשית, וממילא המטרה לא הי
. לקרוא את ולהרגיש את מציאות ה' המהווה את הבריאה בכל רגעאת הפסוקים,  לחיותמעשה בראשית כדי 

שעל  ולהרגישהפסוק "בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ", ואז להביט החוצה על השמים ולקלוט 
שעל אותה ארץ בדיוק  להרגישואותם השמים בדיוק הפסוק מדבר. להסתכל על הארץ שמתחת לרגליו ולקלוט 

הפסוק מדבר. עד שלבסוף כשיביט על השמים ועל הארץ, לא יראה שמים וארץ בלבד, אלא את הקב"ה בכבודו 
ובעצמו המהווה ומחיה אותם. אדם יכול לקרוא את הפסוק "בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ" אלפי 

שמדובר על השמים שרואה בעיניו ועל  לו פעם אחתאפי ולשים לב להרגישפעמים למשך שמונים שנה, בלי 
הארץ שמתחת לרגליו. תורתנו צריכה להיות "תורת חיים", ולא להשאר בספר בלי להרגיש אותה בחוש. ובדאי 

(ולא רק לקרוא) את מעשה בראשית, יראה חיזוק עצום באמונתו.  ברצינות ללמוד בקביעות שיתמידשכל אדם 
יזכנו ה' לחיות את התורה,  נחטוף אותה?! וכי טובים אנו מה"חפץ חיים"? עצה קלה ופריה רב, מדוע לא

 לזכות לאמונה חושית בה' יתברך, ולחזות בנועם ה' אף בעולם הזה!
  
  

  מאמר החכם
  
 
  

אם תראה אדם שאיחר לרכבת, אל תאמר שהאיש "איחר", אלא שהקדים לבוא 
  לרכבת השניה, שהרי הכל בידי שמים.

  

 רבי יוזיל מנוברדוק
  

 -תורה מידי שבוע במייל. שלחו בקשה להדברי ניתן לקבל את 
MEAFARKUMI@GMAIL.COM  


