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חיטוי יסודי
"כל אחד מכם יספר על משהו מוזר שאירע לו לאחרונה", 

נתן המורה משימה לכיתה שלו. 
"אחד  וסיפר:  בהתלהבות  ראשון  הצביע  הילדים  אחד 

השכנים שלנו נפל לבור עמוק בחצר לפני שבוע". 
"אוי!" נחרד המורה. "ומה שלומו כעת? הוא בסדר?"

"אני חושב שהוא בסדר", הפטיר הילד 
באדישות, "אתמול הוא הפסיק לצעוק 

לעזרה"...
 ***

יסודית  במחיקה  להיחרב  הולך  העולם 
לנח:  הקב"ה  אמר  כך  הבריאה,  כל  של 
עשיתי  אשר  היקום  כל  את  "ומחיתי 
מבאר  לעיל  [רש"י  האדמה"  פני  מעל 
עומק  של  טפחים  שלושה  שאפילו 

המחרשה נימוחו במי המבול].
בכך  די  לא  האם  להבין:  יש  ולכאורה 
שהעולם יוצף במים, הבריות החוטאות 
יאבדו,  שסרחו  החיים  בעלי  ימותו, 
לקדמותו.  ישוב  העולם  מכן  ולאחר 
מדוע יש צורך למחות, למחוק, לטשטש 

ולשרש?
שתייה  מכר  שם  מרזח,  בית  הפריצים  מאחד  חכר  יהודי 
את  הוציא  וממנו  המרה  הטיפה  ולחובבי  לאיכרים 
על  שנתי  שכירות  סכום  לפריץ  שילם  שנה  מדי  פרנסתו. 
כדי  כסף  חוסך  היהודי  היה  חודש  מדי  המקום.  הפעלת 

שבסוף השנה יוכל לעמוד בתשלום. 
באחד הימים קרא הפריץ ליהודי החוכר ובישר לו שהוא 
ייעדר מן האזור לתקופה של חצי שנה, מנהל הכספים של 

הפריץ  מן  בשונה  הפריץ.  של  מקומו  את  ימלא  האחוזה 
שהיה הגון, היה מנהל הכספים רע לב ומעללים, ובעיקר - 

שונא ישראל מובהק. 
לו  והודיע  ליהודי  המנהל  קרא  הפריץ  נסע  כאשר  מיד 
דמי  את  לו  לשלם  צריך  הוא  חודש  בכל  מעתה,  שהחל 
השכירות - במקום אחת לשנה, כפי שהיה עד כה – ולבד 
חודש  בכל  להוסיף  היהודי  על  מכך, 
מנהל  של  לכיסו  הסכום  על  עשירית 

הכספים.
לשנות  פתאום  מה  התקומם,  היהודי 
לא  המנהל  אך  החוזה?  תנאי  את 
הוא  דיון,  איתו  לנהל  באמת  התכוון 
עשרים  להכותו  הפריץ  למשרתי  הורה 
לא  המנהל  שעם  שילמד  בכדי  מלקות, 

מתווכחים.
הפריץ  חזר  כאשר  שנה,  חצי  לאחר 
אשר  את  בכאב  היהודי  לו  סח  ממסעו, 
עשה לו מנהל הכספים. חמתו של הפריץ 
לעצמו  שנטל  החירות  על  בו  בערה 
מנכס  קופה'  'לעשות  רצה  ועוד  המנהל 

של הפריץ... 
לאלתר ציוה הפריץ להביא לפניו את המנהל, וחרץ: כאשר 
מלקות.  עשרים  המשרתים  ילקוהו  לו.  ייעשה  כן   - עשה 
והיהודי שלקה? ראשית כל, יושב לו הכסף העודף ששילם, 
 20 וכפיצוי כללי יקבל היהודי מכיסו של מנהל הכספים 

זהובים על כל מכה. סך הכל 400 זהובים.
שב היהודי לביתו והחל מתאונן: "חבל שלא קיבלתי עוד 
התמהה,  רעייתו  של  המתעגלות  עיניה  למראה  מכות"... 
הסביר: "הכאבים של המכות פגו והלכו להם, ואילו בכיסי 

חבל שלא קיבלתי 
יותר מלקות...

"ויימח את כל 
היקום", מדוע?



שוכנים כעת דמי פיצויים על הסבל. מוטב היה לקבל עוד 
מכות כדי להרוויח כעת עוד כסף"...

עד  העולם  את  למחות  צורך  היה  מדוע  לשאלה:  נשוב 
היסוד? 

מטשערנוביץ,  טירר  חיים  רבי  הרה"ק  שואל  זו  שאלה 
מבאר:  והוא  חיים",  מים  "באר  בספרו 
רוח  שנותרת  הרי  חוטא,  אדם  כאשר 
טומאה באותו המקום לפי ערך חטאו. ככל 
שירבה האדם בחטאים, כך תלך הזוהמה 
על  משפיעה  זו,  טומאה  ותגבר.  הרוחנית 
המקום ועל יושביו רצון נוסף לחטוא. כפי 

שלימדונו רז"ל: "עבירה גוררת עבירה". 
בניקוי  צורך  יש  חדש,  דף  להתחיל  בכדי 

לנהל מלחמה  כדי שיוכל האדם  הלכלוך הרוחני תחילה, 
ובסופו  היהודי  שקיבל  מכות  כאותן  יצרו.  עם  הוגנת 
רווח, כך לא עונש של נקמה  של דבר הכניסו לכיסו עוד 
חלילה הייתה מחיית העולם מן היסוד במבול, כי אם מים 
של רחמים לנקות את אוויר הטומאה ששרר בעולם, כפי 

שטבילה במקווה מטהרת. 

מכיון שהחטאים העמיקו והשרישו אחיזה לגובה ולעומק 
בחלל העולם, היה צורך שכל ההרים יכוסו ועומק האדמה 

'יטבול' אף הוא במי המבול לטהרתו. 
 ***

הרי  הבור,  מעומק  נשמעות  לא  כבר  לעזרה  הזעקות  אם 
אם  כך  להינצל,  הסיכויים  שקלושים 
בצורה  הולך  שהכל  למצב  הגיע  אדם 
הוא  בו  למצב  בעיות,  וללא  חלקה 
בשל  לעזרה  לקב"ה  לזעוק  מפסיק 
היטב  לחשוש  שעליו  הרי  שלו,  הצרות 

לעתידו הרוחני. 
אותנו  מלמד  חיים"  מים  ה"באר  בעל 
ממחיקת  לבד  לייסורים:  מוסף  ערך 
חובותיו של האדם, הרי שהם מסייעים לו לשוב ולהיטהר 
כדי שיוכל לפתוח דף חדש. ועדיין עלינו להתפלל (ברכות 
ומה  עוד,  אחטא  שלא  אלוקי  ה'  מלפניך  רצון  "יהי  יז.): 
ידי  על  לא  אבל  הרבים,  ברחמיך  מרק  לפניך  שחטאתי 

ייסורין וחולאים רעים".

"ותמלא הארץ חמס" (ו, יא)

פעמיים מופיע במסורה צמד המילים "ותמלא הארץ", האחד 
בפרשתנו והשני בחומש שמות לגבי פריית ורביית בני ישראל 

שלא כדרך הטבע "ותמלא הארץ אותם". 

יד)  (כתב  ישראל"  "נצח  ספר  בשם  מביא  החיד"א  הגה"ק 
א,  (שמו"ר  המדרש  המקומות:  שני  בין  לקשר  נפלא  ביאור 
יב) מספר שכאשר נולדו ולדות ישראל במצרים, רצו המצרים 
בשדה,  לבדם  אותם  ועוזבות  יולדות  האמהות  היו  להורגם. 
ראו  כאשר  ושמן.  בדבש  האכילום  והסלעים  נס  להם  נעשה 
בקרקע  לחרוש  במטרה  שוורים  הביאו  המצרים,  אותם 
נסתלקו  כאשר  ורק  בקרקע  ונבלעו  נס  להם  נעשה  ולהורגם, 

המצרים, יצאו הילדים ושבו לביתם.

ג) על מעשיהם של דור  כז,  כיוצא בזה מספר המדרש (בר"ר 
לו  שיקר  חפץ  רעהו  אצל  להפקיד  מבקש  אדם  היה  המבול: 
משוח  היה  החפץ  אוצרותיו.  בין  שישימהו  ומבקשו  מאוד 
והמפקיד היה מגיע בלילה, מרחרח היכן  בריח בושם מיוחד 

מונח המטמון וגונב את החפץ יחד עם אוצרות בעל הבית.

הוטמנו  המבול,  דור  של  חפציהם  וגם  ישראל  ילדי  שגם  הרי 
הארץ  "ותמלא  הפסוק  ללשון  הסיבה  זוהי  ממש.  בקרקע 

אותם", "ותמלא הארץ חמס", כפשוטו.

"כי אותך ראיתי צדיק לפני" (ז, א)

מוויז'ניץ,  ישראל"  ה"אהבת  הגר,  ישראל  רבי  הרה"ק  בהיות 
הנכרי  הדוור  אחד  יום  הגיע  קארלסבד,  המרפא  בעיירת 
והוציא מעטפה המכילה המחאה נכבדת ששלח אחד מחסידי 

הרבי עבורו. 

"האם אתה הוא 'ראבין הגר'?" שאל הנכרי את הרבי. ה"אהבת 
הוא  האם  נוספת  פעם  הגוי  שאל  השיב.  ולא  שתק  ישראל" 
ובה  נטל הדוור את המעטפה  דומם מחריש.  והצדיק  הראבין 

ההמחאה והמשיך לדרכו.

לאחר שיצא שאלוהו מקורביו מדוע לא אישר לגוי את זהותו. 
והרבי הסביר: "כאשר אעלה לעולם האמת ישאלוני: הן קרוי 
היית רבי, מנהיג לחסידים רבים, מה עשית אפוא עם השפעה 

זו? את מי תיקנת והשבת מתוכם למוטב?

רוצים  יודע מה  ואינני  רבי  הייתי  "באותה השעה אשיב שלא 
יטענו  הם  אולם  הקשה.  התביעה  מן  אפטר  בכך  ממני. 
שהיה  אשיב  כך  ועל  הזה,  בתואר  אותי  הכתירו  שהחסידים 
נגד רצוני. אולם שוו בנפשכם", המשיך ה"אהבת ישראל"  זה 
לצייר במוחש את שיתרחש בשמי מרום, "שיראו לי את הדוור 
הגוי ששואל האם אני 'ראבין' ואני מאשר זאת במו פי, כלום 

תהיה לי אפשרות להסביר מה פעלתי בתפקיד זה?!"... 

חייתני 
מירדי בור



"עשה לך תיבת עצי גופר" (ו, יד)
טרח  חודש,  י"ב  בתיבה  שהה  נח 
והחיות  הבהמות  כל  עם  גדול  טורח 
זה,  כל  להלן.  במדרש  שנראה  כפי 
במטרה להצילו ממי המבול המכלים 

את העולם. 
משה,  רבינו  מקשה  ולכאורה, 
רווח  "הרבה  הקדוש:  ה"אלשיך" 
והצלה לפניו", כלשון רש"י על אתר, 
"ולמה הטריחו בבניין זה?" והאלשיך 
לשים  יכל  שהקב"ה  לדוגמה  מציין 
על  ישראל  בארץ  והחיות  נח  את 
אחת,  דעה  לפי  שם,  גבוה,  הר  פסגת 

לא ירד כלל מבול.
ואף לדברי האומר שגם בארץ ישראל 
היה  ה"אלשיך",  אומר  מבול,  ירד 
יריק  לא  אחד  שעב  לצוות  אפשר 
ובניו  נח  על  ממעונים  עוז  מטרות 

והחיות שצריכות להינצל...  
***

שמעוני  (ילקוט  במדרש  איתא 
תשכח):  רמז  לז  פרק  תהלים 
היה  לא  אברהם  שקינא  "אלמלא 
קינא?  אימתי  וארץ.  שמים  קונה 
כיצד  [אברהם] למלכי צדק:  כשאמר 
[מלכי  לו  אמר  התיבה?  מן  יצאתם 
נח]:  בן  שם  היה  אחת  שלדעה  צדק, 

בצדקה שעשינו שם. 
אמר לו [אברהם]: ומה צדקה עשיתם 
בתיבה, וכי עניים היו שם?! והלא לא 
היו שם אלא נח ובניו ועם מי הייתם 

עושין צדקה? 
הבהמה  עם  צדק]:  [מלכי  לו  אמר 
אלא  ישנים,  היינו  לא  ועוף.  וחיה 

נותנין היינו לפני זה ולפני זה. 
בראשית  (תנחומא  המדרש  [וכלשון 

פ"ט): "הוציאה ממסגר נפשי - שהיה 
אותן  כל  לוי:  א"ר  בתיבה.  סגור  נח 
לא  שינה,  טעם  טעם  לא  חודש  י"ב 
את  לזון  זקוקין  שהיו  בניו.  ולא  נח 
העופות.  ואת  החיה  ואת  הבהמה 
שבישתין  אפילו  אומר:  עקיבא  רבי 
לנעמיות  וזכוכית  לפילין  (זמורות) 
בהמה  יש  אותן.  לזון  בידן  הכניסו 
ויש  בלילה,  שעות  לב'  שאוכלת 

אוכלת לשלושה. תדע לך שלא טעמו 
טעם שינה"].

אלו  ומה  אברהם:  אמר  שעה  אותה 
וחיה  עם בהמה  אילולי שעשו צדקה 
שעשו  וכיון  יוצאין,  היו  לא   - ועוף 

צדקה - יצאו. 
שהם  אדם  בבני  אעשה  אם  אני, 
כמה  אחת  על   - הקב"ה  של  בצלמו 
בבאר  אשל  'ויטע  שעה  אותה  וכמה. 
ש'תייה  א'כילה  [אש"ל=]  שבע'. 

ל'וויה".
***

ה"אלשיך"  משה,  רבינו  מבאר 
הקדוש: הן אמת שיכל הקב"ה להציל 
את נח בדרכים אחרות, אלא שמידה 
סירב  נח  כאן.  הייתה  מידה  כנגד 
את  לפקוח  דורו,  בני  את  להוכיח 
שעשה  כל  למוטב.  ולהשיבם  עיניהם 
לפיכך  התיבה.  בבניין  להתמקד  היה 
בצער  סגור  להיות  הקב"ה  לו  נתן 
וטורח התיבה משך שנה שלמה, כפי 

התיאורים במדרשים הנ"ל.
התהלך  האלוקים  "את  הפסוק  על 
הוא  "ובאברהם  רש"י:  פירש  נח", 
אומר 'אשר התהלכתי לפניו'. נח היה 
צריך סעד לתומכו, אבל אברהם היה 

מתחזק ומהלך בצדקו מאליו".
האלשיך  דברי  לפי  שאפשר  וייתכן 
הקדוש, ולפי דברי המדרש בילקו"ש, 
לאברהם,  נח  בין  ההשוואה  לבאר 
במגע  לבוא  הסכים  לא  שנח  בכך 
שכן  התועים,  דורו  בני  עם  ובקשר 
פחד על אמונתו שלו שלא יתקלקל, 

משום ש"היה צריך סעד לתומכו". 
"מתחזק  שהיה  אבינו  אברהם  אבל 
פחד  לא  מאליו",  בצדקו  ומהלך 
מאמונתו  נימה  כמלוא  שייגרע 
שאם  חשבון  עשה  ואדרבה  החזקה, 
משך  בתיבה  נוראי  סבל  נגזר  נח  על 
י"ב חודש, ויצא משם רק לאחר שגמל 
חסד עם בעלי החיים, הרי שהעיסוק 
בחסד עם בני האדם לא די שלא יגרע 
תועים  ילמד  עוד  אלא  מאמונתו, 

בינה ויקבלו עול מלכותו עליהם.

"ומה אלו אילולי שעשו 
צדקה עם בהמה וחיה 
ועוף - לא היו יוצאין, 
וכיון שעשו צדקה - 

יצאו. אני, אם אעשה 
בבני אדם שהם בצלמו 
של הקב"ה - על אחת 

כמה וכמה"

וצדיק באמונתו ְיַחֶּיה
במחשבה שניה

במחשבה תחילה
להארות, להערות וכן להצטרפות לרשימת התפוצה: bemachshava@gmail.com }{סוף מעשה


