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להוות עתיד מהעבר
שכנו  את  ראה  הוא  צדוק.  התעניין  בסדר?"  "הכל 
המדרגות  אחת  פינת  על  קטנה  משפופרת  משחה  מורח 

המובילות לדירתו. 
עדיין לא מרוצה,  יד לשלום. כשראה שצדוק  הניף  השכן 
את  שקיבלתי  איפה  למרוח  לי  אמר  "הרופא  הסביר: 

המכה"... 
***

מוכיח  הקודש  לארץ  הכניסה  לפני  רגע 
חטאיהם  על  ישראל  בני  את  משה 
הישנים, הוא מדבר ברמזים ומזכיר את 
'קודים'.  באמצעות  המקומות  שמות 
העגל  חטא  דרך  עבור  סוף  מים  החל 
ומעשה קרח ועד מעשה השיטים שאירע 

אך לאחרונה. 
החיים"  ה"אור  עטר,  בן  חיים  רבינו 
נגזרה מיתה  ותוהה: הרי  הקדוש, עומד 
לארץ,  ייכנסו  שלא  המדבר  דור  כל  על 
בכל שנה בתשעה באב נכנסו כל הגברים 
מהם  ומתו  לקברים  עשרים  גיל  מעל 
אלפים בכל שנה. כעת, בשנת הארבעים, 

לא נותר אף אחד מאלו כדי להיכנס לארץ. 
 - חטאו  שלא   - הנותרים  אל  משה  פונה  אפוא  מדוע 

בתוכחות על מעשי אחרים?
הוויכוח הזה החל כמו תמיד על כבוד. הגבאי העיר לאחד 
הבחורים שנקלע כאורח לבית הכנסת על מעשה מסוים, 
הבחור החציף פנים וטען שאם לגבאי יש בעיה הוא מוזמן 

לצאת החוצה. 
הגבאי לא וויתר והחל להתווכח עם הבחור קבל עם ועדה. 

אך  החוצה,  להוציאו  בבחור  הגבאי  אחז  מסוים  בשלב 
יד לפרצופו  הבחור היה חזק ממנו ובאבחה מהירה שלח 

של הגבאי ו... שבר את משקפיו. 
להשכין  לפתע  נזעקו  מתפללים  רבה,  הייתה  המבוכה 
לפינתו  נסער  פרש  מהשניים  אחד  כל  הניצים,  בין  שלום 
ולא נחטא לאמת אם ננחש שבחודשים 
מלהגיע  נמנעו  שניהם  הקרובים 
נוכח  יהיה  שהשני  שייתכן  למקומות 

בהם. 
טוב.  שידוך  הוצע  ולבחור  חלפה  שנה 
הבירורים התקדמו כיאות, שני הצדדים 
הסדר  כל  את  שלב  אחרי  שלב  אישרו 
לחיים  לשתות  הרגע  והגיע  המקובל 
עם  יחד  נכנס  החתן  הכלה.  הורי  בבית 
הוריו אל הבית ונדהם כשראה את בעל 

הבית. 
עתה  שעד  הגבאי,  מיודענו  היה  זה  כן, 

הבחור לא ידע את שמו...
אפשר  אי  לשאלות,  זמן  היה  לא  כעת 
ציין  הבחור  אבל  החגיגה,  את  להרוס 
את  שכח   - לעתיד  חמיו  שכנראה  מוחו  בירכתי  לעצמו 
לבין  החתן  בין  מקשר  אינו  שהוא  או  המביכה,  התקרית 
בשמחה  נערכה  החתונה  ברבים.  אותו  שבייש  החצוף 
מרובה, שבעת ימי המשתה עברו להם בנחת והחיים ציפו 

לזוג הצעיר מעבר לפינה. 
לספר  מחדש:  יום  מדי  התלבט  החתן  האמור  הזמן  בכל 
להישאר  או  סליחה  ולבקש  להזדהות  לספר?  לא  או  לו 
ללא  בו  נגסו  הספקות  יודע?...  לא  שהוא  ולקוות  בצל 
והוא החליט שלמען עתיד הבית שהוא מקים, הוא  רחם 

המשקפיים נשברו 
והובילו לחופה

להוכיח אנשים 
שלא חטאו



ולבקש  לו  ולספר את הידוע  צריך ליטול אחריות, לגשת 
סליחה. 

תקרית  את  לו  הזכיר  כשהחתן  מופתע  נראה  לא  החותן 
המשקפיים. הוא זכר אותה מצוין. 

מזהה  "אתה  להתבלבל:  החתן  של  תורו  היה  עכשיו 
בנימה  לאישור  השיב  החותן  אותי?!" 

בטוחה.
סמוק  כשהוא  הטרי  החתן  גמגם  "אז"... 
זה שלקחת אותי לחתן?  "אז איך  כסלק, 

האם סלחת לי?"
חמוצות  בפנים  בראשו  הניד  השווער 
אבל  אסלח.  ולא  סלחתי  "לא  והשיב: 

הדרך הטובה ביותר לנקמה, הייתה לחתן אותך עם הבת 
שלי. היא תעשה את זה הכי טוב עד מאה ועשרים"...

פשוט  באופן  שאלתו  את  מתרץ  הקדוש  החיים"  ה"אור 
תירוץ  עוד  מוסיף  הוא  אבל  שם),  לראות  (כדאי  ונפלא 
בין השיטין שהוא הנוגע אלינו: משה רבינו לא הוכיח את 
דווקא  אלא  העבר,  בשל  הראשונים  חטאי  על  הנותרים 

בשל העתיד. 

וללמוד  קדימה  להביט  הוא  העיקר  היה.   - שהיה  מה 
ממשוגות העבר, לתקן את ההווה למען העתיד.

 ***
שימוש  העבר.  על  נקמה  לצורך  בעתיד  המשתמשים  יש 
בעבר כמטרה, הוא כמריחת המשחה במקום שבו אירעה 
מי  עצמו.  הפצע  על  במקום  החבלה, 
שמשכיל להשתמש בעבר לצורך העתיד, 

הוא זה הקונה את עולמו. 
בתשעה באב אנו מצרים ומצטערים על 
צער  אינו  זה  צער  המקדש.  בית  חורבן 
לנו  שחסר  כך  על  אם  כי  העבר,  על  רק 
הגורם  על  המבט  אולם  בהווה.  הבית 
שנאת-חינם,  לחורבן,  בעבר  המרכזי 

יכול לקרב אלינו את העתיד, לו רק נשכיל לתקן.  
זהו ביטוי נוסף למנהג לקום מן הרצפה אחר חצות היום 
כעת  כאבלות,  בעבר  השימוש  את  סיימנו  באב,  בתשעה 
באמצעות שיפור  יותר  טוב  לעתיד  לקום, להתכונן  הזמן 

המעשים.

"ה' אלוקי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים" (א, 
יא)  

כבר  לברכותינו?!  קצבה  נותן  אתה  משה,  לו:  "אמרו 
הבטיח הקב"ה את אברהם 'אשר אם יוכל איש למנות'... 
כאשר  אתכם  יברך  הוא  אבל  היא,  משלי  זו  להם:  אמר 

דיבר לכם" (רש"י).

ועדיין יש להבין - שואל הגה"ק רבי עקיבא אייגר - מדוע 
נתן משה קצבה לברכתו שלו, אלף פעמים ולא יותר. 

והוא מבאר באופן נפלא על ידי דיוק בלשון הפסוק: אילו 
עליכם  יוסף  אבותיכם  אלוקי  "ה'  רבינו  משה  אומר  היה 
רק  רבינו  משה  של  ברכתו  הייתה  אז  ככם",  פעמים  אלף 
אלף פעמים יותר ממה שהם היום. דהיינו שש מאות אלף 

כפול אלף. 

שאתם  כפי  ככם",  עליכם  "יוסף  אמר  רבינו  משה  אולם 
למיליון  תוכפלו  אלף  מאות  משש  מספרכם.  יוכפל  היום 
וארבע  ומאתיים, ממיליון ומאתיים תוכפלו לשני מיליון 
תוכפלו  אלף  מאות  וארבע  מיליון  משני  אלף,  מאות 

לשמונה מיליון ושמונה מאות אלף, וכן הלאה.

עד כמה? עד אלף פעמים... 

"ערים גדולות ובצורות בשמים" (א, כח)

"דיברו הכתובים לשון הבאי" (רש"י). 

אחד השרים הרוסיים הגיע אל ה"צמח צדק" מליובאוויטש, עם 
ציטוט דברי חז"ל בגמרא (בכורות נז:): "פעם אחת נפלה ביצת 
ארזים".  מאות  שלוש  ושיברה  כרכים  שישים  וטיבעה  יוכני  בר 
השר כמובן טען שחז"ל הקדושים חלילה וחס הגזימו וממילא 

אין להאמין אף לשאר דבריהם. 

הדבר אירע זמן קצר לאחר גירוש עשרות אלפי יהודים מערים 
קצר  זמן  לפני  לשר:  השיב  צדק"  וה"צמח  ברוסיה,  רבות 
ישתמרו  שהדברים  רציתי  מהגירוש.  זכרונות  לכתוב  החלטתי 
לדורות רבים. בפתיחת הזכרונות כתבתי: טיפת דיו מקולמוסו 
רבות  ערים  החריבה  להתנצח)  שהגיע  שר  (אותו  רוסי  שר  של 

על יושביהן. 

את  צדק"  ה"צמח  הסביר  מדובר",  במה  יודעים  ואני  "אתה 
המשל לשר הרוסי. "גם אלו שיחיו דור או שניים אחרינו יזכרו 
את הסיפור וממילא יבינו את מליצת הלשון שבה השתמשתי. 
אין  וממילא  שהגזמתי  יחשבו  אחריהם  שיבואו  הדורות  אולם 
להאמין לשאר זכרונות הגירוש... כך גם אתה, מגיע מאות שנים 
משליו  את  להבין  אתה  ורוצה  התלמוד,  חתימת  אחרי  רבות 

ומליצותיו כאילו נכתבו ודוברו בשפתך"...

עתידין 
להיגאל



תקריבון  מכם  יקשה  אשר  "והדבר 
אלי ושמעתיו" (א, יז)

רבי  לרה"ק  מנחם"  "שארית  בספר 
בדרך  ביאר  מווישווא,  מנדל  מנחם 
שרי  על  רבינו  משה  דברי  את  רמז 
אשר  "והדבר  כך:  והאלפים,  המאות 
צרה  ליהודי  יש  כאשר  מכם",  יקשה 
לקבלת  העצה  לקב"ה,  מתפלל  והוא 
התפילה היא "תקריבון אלי", שיכוון 
שבשמים,  אביו  צרת  על  כאבו  את 
הנמצאת  השכינה  צער  על  יתפלל 
לו  שמובטח  יגרום  זה  דבר  בגלות. 

"ושמעתיו", הקב"ה יקבל תפילתו.
 ***

דוד  רבי  הרה"ק  בפני  התייצב  יהודי 
את  בפניו  ושח  מטשורטקוב  משה 
לקחת  מתכוון  הרוסי  הצבא  צרתו: 
את בנו לשורות הצבא; הוא בן יחיד, 
בבית.  לו  וזקוקים  חולנית  אמו 
"רבי", התחנן, "אני מבקש עצה כיצד 

להתחמק מגזירת הצבא".
מפתיעה.  הייתה  הרבי  של  תגובתו 
על  שיחזור  מהאיש  ביקש  הרבי 
על  חזר  האיש  בשנית.  פרטי המקרה 
הרבי  ידי  על  התבקש  ואז  הדברים, 
לעשות זאת בפעם השלישית. לאחר 
"שמע  הרבי:  נענה  השלישית  החזרה 
בריא;  בחור  שלך  הבן  יהודי,  ר'  נא 
ולא  לצבא  שילך  לו.  זקוק  הצבא 

יעשה בעיות". 
לנוכח  מאוד  תמהו  החסידים 
התשובה החריגה: כיצד הרבי מפקיר 

בחור יהודי לחסדי הצבא הרוסי.
חלפו כמה שבועות ובבית הרבי נחת 
חותמת  הייתה  מעטפתו  שעל  מכתב 
במכתב  רוסיה.  צבא  של  רשמית 

'כבוד  הבאות:  השורות  הופיעו 
הראבינר הנכבד מטשורטקוב. הצבא 
הרוסי מעריך עד מאוד את תמיכתך 
שאינך  העובדה  ואת  הרוסי,  בצבא 
לחמוק  לגיוס  למועמדים  מאפשר 

מחובתם הלאומית'... 
עומד  מה  לברר  החלו  החסידים 
וקיבלו  החריג  המכתב  מאחורי 

שנכנס  היהודי  מפתיעה:  תשובה 
שנשלח  סוכן  בעצם  היה  בעורמה 
הרבי  שלפיהן  חשדות  לבדוק 
השתמטות  מעודד  מטשורטקוב 

מגיוס.
החסידים.  פליאת  גברה  כעת 
"רבי,  לו:  ואמרו  לרבי  נכנסו  הם 
בבית  הופיעה  גלויה  הקודש  רוח 

מדרשכם!" 
"אומר  השיב:  מטשורטקוב  הרבי 

שעניתי;  כפי  לו  עניתי  מדוע  לכם 
אלי  נכנס  יהודי  כאשר  כלל,  בדרך 
נוגע  שצערו  חש  אני   - צרה  ובפיו 
אתו.  יחד  מצטער  והריני  ללבי, 
'תלאתו'  את  שמעתי  הזה,  במקרה 
חשתי  לא  מה  ומשום   - היהודי  של 
ביקשתי  בצער;  השתתפות  שום 
ושוב  בשנית,  הפרטים  על  שיחזור 
השלישית  בפעם  מאומה.  חשתי  לא 
כי   - אצלי  אינו  שהחיסרון  הבנתי 
ְמַּתֶּנה את  אם אצלו; הוא לא באמת 
צערו. ולכן השבתי לו כפי שהשבתי. 

 ***
בו.  שפתחנו  לפסוק  נשוב  כעת 
במילות  לשוני  קושי  יש  לכאורה 
אשר  "הדבר  נאמר  מדוע  הפסוק. 
יקשה מכם", היה צריך לכתוב "הדבר 

אשר יקשה לכם". 
ה"שארית  לדברי  כהמשך  לומר  ניתן 
של  הנפלא  הרגשו  ולפי  מנחם" 
אדם  כאשר  מטשורטקוב:  הרה"ק 
לו,  מסתדרים  לא  שדברים  מרגיש 
שעליו  הרי  יקשה",  אשר  "הדבר 
צערו  אי  בשל  הוא.  ש"מכם"  לדעת 
על צער השכינה, מסבבים לו משמים 
צער שכזה כדי שבתפילתו יכלול את 

צער השכינה. 
בעת  השכינה  צער  על  תפילה  אמנם 
גדול  דבר  היא  צרתו  על  התפילה 
מאוד, אך על מנת שהתפילה תישמע 
ותתקבל, עליו לחוש את צער השכינה 
באמת. לכל הפחות כפי שעסוק הוא 

בצרתו שלו. 
על  הצער  לסיום  כבר  ונזכה  ולוואי 
חורבן הבית ולזכות לראות בבניינו. 

במהרה בימינו אמן.  

האיש  התבקש על ידי 
הרבי לעשות זאת 

בפעם השלישית. לאחר 
החזרה השלישית נענה 

הרבי: "שמע נא ר' 
יהודי, הבן שלך בחור 
בריא; הצבא זקוק לו. 

שילך לצבא ולא 
יעשה בעיות" 

מעוזם בעת צרה 
במחשבה שניה

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


