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השתדלו והרבו תחינה
סעיד  את  כשראה  שוקי  התפלא  פה?"  לומד  "אתה 

במסדרונות האוניברסיטה.
"כן", הייתה התשובה.

"אפשר לדעת מה אתה לומד?" התעניין שוקי.
- "אני לומד מילים, אחר כך אעבור למשפטים"...

***
רצונו  על  בתורה  כותב  רבינו  משה 
ה'  אל  "ואתחנן  הקודש  לארץ  להיכנס 
חיים  רבינו  מקשה  לאמר".  ההיא  בעת 
עשר  הקדוש:  החיים"  "אור  עטר,  בן 
לשונות של תפילה ישנן, מדוע בחר משה 

רבינו דווקא לשון ואתחנן-תחינה?
ווארט  הקדושים  דבריו  להבנת  נקדים 
לכ"ק  משה"  ב"באר  שהובא  נפלא 
היה  אלעזר  רבי  מאוז'רוב:  האדמו"ר 
פרוטה  תפילה  לכל  קודם  לתת  מקפיד 
בתרא  (בבא  מתפלל  כך  אחר  ורק  לעני 
י.). מדייק ה"באר משה", מלשון הגמרא 
ל'עני', משמע  נתן פרוטה דווקא  שהוא 
שלא נתן את הפרוטה לגבאי צדקה, או 

מה  לעני.  יתננה  התפילה  שאחר  כדי  בצד  אותה  הפריש 
הקפידא לתת לעני דווקא.

יום  אב  (י"ד  מליסקא  צבי-הירש  ר'  לרה"ק  הגיע  יהודי 
רייניש  למאה  הוא  שזקוק  צרתו  בפניו  ותינה  פטירתו), 
עבור חתונת בתו ולרש אין מאום. שמעו הרבי ונתן בידו 
את כל הסכום שנחשב לסכום רב. אחד החסידים שעמד 
גדול  ושאל מהיכן למד הרבי לתת סכום  עוז  שם הרהיב 

שכזה לעני אחד.

בימי  עמו:  שהיה  מעשה  וסיפר  מליסקא  הרבי  נענה 
השבועות  בחג  בבעלזא  להיות  מאוד  השתוקק  אברכותו 
אצל כ"ק מרן ה'שר שלום' זי"ע. כיון שלא היו בידו מעות 
ללעמבערג  שהגיע  עד  מגוריו  מעיר  רגלי  לפסוע  נאלץ 
רגליו  היו  כבר  בלעמבערג  השבועות.  חג  לפני  יומיים 
בהן  לפסוע  יכול  אינו  שהוא  הבין  והוא  וחלשות  נפוחות 

עד בעלזא. 
עגלה  התעתדה  משם  העיר  לכיכר  ניגש 
ונפשו  בעלזאה  לנסוע  חסידים  עמוסה 
בשאלתו: "שמא אוכל להצטרף עמכם?" 
שיש  השיב  העגלה  את  ששכר  האברך 
מקום והנסיעה עולה 60 פרוטות. ביקש 
לו  וייתן  חסד  עמו  שיעשה  צבי  רבי 
בעוד  באחת:  האברך  אך  בחינם,  לנסוע 
 60 יוצאת. רצונך, הבא  שעתיים העגלה 

פרוטות, אחת לא פחות, וסע עמנו!
פתחי  על  לסובב  מליסקא  הרבי  החל 
החנויות וביקש נדבה. המנהג בלעמבערג 
היה שבעלי החנויות היו מציעים לעניים 
ויקבלו,  ימכרו  שאותה  סחורה  או  כסף 
מליסקא  הרבי  יותר.  גדול  סכום  אולי, 
קיבל  הראשונה  בחנות  בסחורה.  בחר 

מטר חוט, בחנות השנייה כפתור ובשלישית מחט...
כאשר נכנס לחנות הרביעית ובעל הבית שאל למבוקשו, 
נפרץ הסכר שחנק את גרונו ובמקום להשיב הוא פרץ בבכי 
נורא. בעל החנות עצר מכל עיסוקיו, הרגיעו משך מספר 
רגעים ושמע ממנו שאם לא יצא כעת בעגלה ללעמבערג 
הסבל  כל  לאחר  בבעלזא.  השבועות  חג  את  יפסיד  הוא 

שעבר, לא עולם הזה לא עולם הבא...

"אל ה' לאמר", 
לאמר למי?

מאה רייניש 
לאדם אחד



לידו  מנה  הקופה,  את  פתח  נכמרו  שרחמיו  החנות  בעל 
לו  שיודה  העגלה.  את  לתפוס  לרוץ  וזירזו  פרוטות   60
הרבי  סח  העגלה",  על  "כשישבתי  אחרת.  בהזדמנות 
רייניש  מאה  נותנים  מדוע  ששאל  לחסיד  מליסקא 
נדר:  בלי  עצמי  על  "קיבלתי  אחד,  לעני  כלה  להכנסת 
 - הסכום  את  לי  ויש  צדקה  ממני  לבקש  שיבואו  ברגע 

אתן לשואל את כל מבוקשו שלא יצטרך 
להתרוצץ".

והמשיך:  הרבי מליסקא חייך אל השואל 
"לשאלתך ממי למדתי זאת, ממך למדתי! 
בלעמבערג  עסק  בעל  אותו  היית  אתה 

שריחם עלי"...
אלעזר  רבי  משה":  ה"באר  לדברי  נשוב 

לחוש  רצה  הוא  אולם  אחרות,  בדרכים  צדקה  לתת  יכל 
אם  שמחליט  לנותן  בניגוד   - העני  העני.  של  התלות  את 
ייתן, למי וכמה - תלוי לחלוטין בנותן וכולו תחנונים. רבי 
אלעזר שרצה לעמוד בתפילה בתחנונים, רצה לחוות מצד 

העני את ההרגשה הזו לפני כל תפילה!...
דבר זה נכתב למעשה בדברי ה"אור החיים" הקדוש: משה 

רבינו התפלל בלשון תחנונים, לא בהפצרה, לא בפיוס, רק 
בתחנון ובהתבטלות מוחלטת לפני הקב"ה.

 ***
זאת  לומר  פירושה  'לאמר'  המילה  בתנ"ך  מקום  בכל 
לאחרים. משה רבינו מתפלל "ואתחנן אל ה' בעת ההיא 
למי  משמעו?  מה  זה,  לאמר  לאמר", 

יעביר השי"ת את דבריו?
תלוי  העני  שראינו:  הרעיונות  פי  על 
במקבל והתפילה צריכה להיעשות מלב 
שזה  לומר  אפשר  בפתח,  כעני  מתחנן 
מה שרוצה משה "לאמר" לנו, לישראל: 
התפילה,  היא  כיצד  ממני  והביטו  ראו 

בתחנונים.
בגדר  היא  מסוים,  דבר  היא  כשגרה  שנעשית  תפילה 
לגמרי.  אחר  משהו  היא  ושוועה  בתחנון  תפילה  'מילים'. 
שנזכה  יה"ר  בשמים.  עבורנו  לפעול  עולים  ה'משפטים' 
לדעת להתפלל בתחינה ולקבל באחת את מבוקשנו בלא 

לפשוט יד שוב ושוב.

"ושא עיניך ימה וצפונה ותימנה ומזרחה" (ג, כז)

משה רבינו מבקש להיכנס לארץ והקב"ה מסרב לבקשתו, אך 
מנחם אותו: "עלה ראש הפסגה ושא עיניך ימה וצפונה ותימנה 
ומזרחה וראה בעיניך כי לא תעבור את הירדן הזה". ולכאורה, 

מהי נחמה זו שיראה בעיניו אך לא ייכנס. 

מקראקא,  שפירא  נטע  נתן  רבי  הגה"ק  דברי  את  נקדים 
נכנס  היה  אילו  פטירתו):  יום  אב  (י"ג  עמוקות"  ה"מגלה 
משה רבינו לארץ ישראל ובונה את בית המקדש, לא היה בית 
המקדש נחרב לעולם (סוטה ט.). כאשר היו ישראל חוטאים 
לאחר שנות דור, לא היה הקב"ה מכלה חמתו בעצים ואבנים 
של בית המקדש, אלא ח"ו ב'שונאיהם של ישראל'. לכן למען 

בני ישראל לא נכנס משה רבינו לארץ.

מקראסנא:  חיים  רבי  הרה"ק  של  הנפלא  לביאורו  ומכאן 
לארץ  מלהיכנס  מנוע  שהוא  רבינו  משה  את  ניחם  הקב"ה 
הקודש עבור טובתן של ישראל, וכך אמר לו: "שא עיניך ימה 
"כשם שאי  רוחות השמים.  ומזרחה", לארבע  ותימנה  וצפונה 
ישראל"  כך אי אפשר לעולם בלא  רוחות,  אפשר לעולם בלא 
רוחות  גופא, שהוא מביט בעיניו לארבע  זה  ג:). דבר  (תענית 
השמים ולא נכנס לארץ עבור קיומם של ישראל לעתיד לבוא, 
זוהי נחמתו הגדולה ביותר של אדון הנביאים, הרועה הנאמן.  

"ואהבת את ה' אלוקיך" (ו, ה)

שואב המים בעיר סלאנים השיא את בתו לבחור פשוט ותם גדול, 
כה תם עד שלא ידע אף לקרוא. לאחר החתונה ישב עימו החותן 
קטעי  מעט  המזון,  על  לברך  ידע  למען  א-ב,  אותיות  ולימדו 

תפילה מוכרחים, שיחיה במשהו כיהודי.

הגיע לפרשת "שמע ישראל" ולימדו את ביאורי המילים: "ואהבת 
את ה' אלוקיך", כל יהודי מֻצווה לאהוב את הבורא. מחה החתן: 
"אני פטור!" נרעד החותן ושאל לסיבה. והחתן השיב: "לא ייתכן 
והיה  רצויה בעיני מי שאמר  ובזוי  בור כמוני, שפל  שאהבתו של 

העולם שאין חקר לגדולתו".

לאחר שנואש החותן מוויכוח, נמנו וגמרו להגיש טענותיהם בפני 
ה"דברי שמואל" מסלאנים. שמע הרבי ופסק שהצדק עם החותן, 

ציווי זה נאמר לכל יהודי ללא יוצא מן הכלל. 

בהתרגשות:  קרא  ולבסוף  תפוס-שרעפים  התמים  החתן  עמד 
"אם הקב"ה רוצה שגם אחד כמוני יאהב אותו, אין זה אלא מפני 
שהוא אוהב אותי, השפל, אהבה עזה וגדולה ועצומה. מצפה הוא 

שאנהג עמו באותה מידה ואשיב לו אהבה על אהבתו"...

"אכן,  והפטיר:  המעשה  דבר  את  שמואל"  ה"דברי  שח  לימים 
באהבת  נשגבה  מעלה  היא  החתן,  של  זו  ותמימה  פשוטה  כוונה 

ה', משום שהוא יתברך אוהבנו באותה הצורה ללא הרף"...

אשר התחננתי 
לפני ה'



"ויתעבר ה' בי למענכם" (ג, כו)
"ויתעבר ה' - נתמלא חימה. למענכם 
וכן  לי.  גרמתם  אתם  בשבילכם,   -
מריבה  מי  על  'ויקציפו  אומר  הוא 

וֵירע למשה בעבורם'" (רש"י).
שבגלל  משה  טוען  מדוע  להבין:  ויש 
נכנס  ולא  הקב"ה  עליו  כעס  ישראל 
היה  זה  דבר  הלא  ישראל,  לארץ 
לו  מה  מריבה.  מי  חטא  של  בעטיו 

מאשים אותם?
***

גדול,  רעש  עבר  הצבא  במחנה 
סוערת  בצורה  ודנו  דשו  החיילים 
פיטר  המלך  הטריות:  בחדשות 
יבוא  מי  מה?  על  למה?  הגנרל.  את 
נותרו  הללו  השאלות  כל  במקומו? 
מבין  הכריזמה  ובעלי  פתוחות 
תפקיד  את  ליטול  החליטו  החיילים 
כפי  השאלות  על  וענו  הצבאי  הדובר 
הביאו  לדבריהם  דעתם.  על  שעלה 

הוכחות מן הגורן ומן היקב.
החלטה:  נפלה  שבועיים  לאחר 
על  נתמנה  ניסיון  וחסר  צעיר  קצין 
מרבית  לשעבר.  הגנרל  של  מקומו 
אך  פתוחות,  עדיין  נותרו  השאלות 
הגנרל  בשנית:  סערה  התחוללה  אז 
החיילים  עם  לשוחח  ביקש  הישן 
בפעם האחרונה לפני שהוא עוזב את 

תפקידו.
החיילים הבינו שהם יקבלו תשובות 
מלא  היה  האולם  הרבות,  לשאלות 
דבריו  נשמעו  ובדממה  לפה  מפה 
המודח:  הגנרל  של  האחרונים 
פגם  איזה  בי  מצא  שהמלך  "סברתי 
מתפקידי.  אותי  מעביר  הוא  ולכן 

מלך  הן  הדין,  את  עצמי  על  קיבלתי 
במשפט יעמיד ארץ ובוודאי יש צדק 

בהחלטתו.
בי  שלא  לראות  שנוכחתי  "אלא 
חטאתם  לולי  בכם.  אם  כי  האשם, 
למלך במילוי תפקידכם - היה מותיר 
ביכולת  שאין  מאחר  כני.  על  אותי 
המלך לפטר את הצבא כולו, ומאידך 
ובעל  ותיק  לגנרל  ראויים  אתם  אין 

אותי  לפטר  המלך  החליט  ניסיון, 
ולמנות תחתי אחר.

את  הגנרל  סיים  לדברי",  "הראיה 
"שאילו  לשעבר,  לפקודיו  תוכחתו 
היה  לא  למלך,  החוטא  הייתי  אני 
ממני,  טוב  פחות  גנרל  עליכם  ממנה 
כמוני.  למצער  או  ממני  מוכשר  אלא 
בצווארכם,  תלוי  שהקולר  מאחר 
הוריד המלך את דרגת הממונה, מכך 
שבע  אינו  שהמלך  הפקודים  יסיקו 

רצון מהם".
בספר  המובא  זה  נפלא  משל  לפי 
תוכחתו  את  מבאר  יצחק",  "קהילת 
של משה רבינו לישראל טרם פרידתו 

כיון  לארץ:  הכניסה  לפני  מהם 
שנתמנה עליכם יהושע למנהיג, אות 
נתן  ולכן  בכם  שהאשם  הוא  וסימן 
תלמידי.  שהוא  מנהיג  הקב"ה  לכם 
גדול  התלמיד  אין  לעולם  הוא:  כלל 

מן הרב.
לארץ.  אכנס  שלא  בי"  ה'  "ויתעבר 
"בשבילכם,  "למענכם",  היה  זה  דבר 

אתם גרמתם לי".
 ***

ישראל  מגדולי  איבדנו  לאחרונה 
בתכיפות. ידוע ההסבר בדרך המוסר 
"הצדיק  א)  נז,  (ישעיה  הפסוק  על 
אבד ואין איש שם על לב", שהקב"ה 
לוקח את הצדיקים מכלל ישראל כדי 
אך  דרכיהם,  על  לב  וליתן  לעוררם 
לחינם  היה  זה  לבסוף מתברר שדבר 
הצדיק  לכן  מוסר.  לקחנו  שלא  כיון 
לא נסתלק, אלא 'אבד', כביכול הלך 
על  שם  איש  ש'אין  משום  לאיבוד, 

לב'.
רש"י  בפירוש  למצוא  ניתן  זה  מעין 
הפסוק  של  המשכו  על  שם)  (ישעיה 
אל  לבוא  העתידה   - הרעה  מפני  "כי 
שאינם  כיון  צדיק".  נאסף   - הדור 
קומה  שיעור  בעל  למנהיג  ראויים 
בשל חסרונם, נאסף הצדיק מן הדור.
דרכינו  את  לתקן  לב  שנשים  יה"ר 
אמיתית  לנחמה  השמים  מן  ונזכה 
ושלמה, כהפטרה של פרשתנו "נחמו 
לאחר  אלוקיכם",  יאמר  עמי  נחמו 
למנהיג  נזכה  החיסרון  שיתוקן 
צדקנו  משיח   - ומעלה  משכמו 
לקראתו  בימינו,  במהרה  שיגאלנו 
שליט"א.  דורנו  צדיקי  כל  עם  נצעד 

אמן ואמן.   

מאחר שהקולר תלוי 
בצווארכם, הוריד 
המלך את דרגת 

הממונה, מכך יסיקו 
הפקודים שהמלך 
אינו שבע רצון מהם

הצדיק אבד
במחשבה שניה

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


