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  !ה שעדיין אנחנו מאמינים"אנחנו מודים להקב
מצפים לגאולה האחד מני רבות , פגש אותי השבוע יהודי: אמר הכותב

בביאת המשיח האמונה על הרבה  ךאתה כותב כל כ" :השלימה ושאלני

ו נזכה "פסח הזה שנת תשעהוכמו כולם הייתי בטוח ש, והציפיה לגאולה

ליל , ה עבר חג הפסחוהנ, כבר לביאת המשיח ולהתגלות מלכות שמים

? ועדיין לא נושענו והצרות מתגברות מיום ליום שביעי של פסח, הסדר

  ...?"מה יהיה פה

בספר ג הפסח התחזקתי מסיפור נפלא שראיתי ה ובדיוק בח"עזרני הקב

רבי  הצדיק הירושלמי הגאון שיחות ודברי חיזוק שנשא –" מרבה חיים"

אמרתי לאותו יהודי בוא ואספר לך . לפני צאן מרעיתול "חיים ברים זצוק

  :מה שראיתי שם בספר

צ רבי יחזקאל אברמסקי "שמעתי מהגה" :ל"כך סיפר רבי חיים ברים זצוק

באו לביתו  , י מלכות הרשע ברוסיה"שבשעה שגלה לסיביר ע ל"זצוק

ובחוץ השתוללה סופת קור מקפיא וכך , דק בית בפתע והוא לבוש מעיל

כשרק לבושו הדק לעורו קרעהו מביתו בחופזה והובילוהו לערבות סיביר 

  . בלא שום צידה לדרך וללא טלית ותפילין ושום ספר

' צה לומר מודה אני וכובוקר ורביום הראשון לבואו לסיביר כשקם ב

אין לי פה שום דבר שיכול אני הלא  :וחשב, נתעצם במחשבתו בדומיה

לא ספרים ולא בגד ראוי לקור , לא טלית ותפילין, ת"דות עליהם להשילהו

   ...את הכל לקחו ממני ואני אסור בין האסורים, המקפיא בסיביר

אבל , הכל לקחו ממניאת , אכן אין לי כלום, אולם מיד נפעם וקרא ואמר

ועל זה אני , ת לא יכלו ולא יוכלו לקחת ממני לעולם"את אמונתי בהשי

רבה  על כי, על מה' ני לפניך מלך וכומודה א: ואומר קורא בעוז

      !על האמונה שיש לי בך, אמונתך
 

, ר משם בדרך נסרשבשעה שנשתח, רבי יחזקאל אברמסקי וסיפר המשיך

וסיפרו זה לזה  ע"זי ויטשאבמלו צ"ייהרבי הרנפגש לאחר מכן בפולין עם 

האמונה צ על פרשת "להרייוכשסיפר , גלותםמכל הקורה אותם ב

צ ואמר לו שעבור השגה נפלאה זו "ר הריי"ענהו האדמו ,קרבושנתחזקה ב

באמונה שהשיג היה כדאי כל הסבל וההרפתקאות שעברו עליו כדי לבוא 

ל היה כדאי כדי כוכל מה שעבר עלי ועליכם כל אחד וסבלו ה, להכרה זו

  ..."שאשמע מכם דבר זה

•   

כי בתוך הגלות , לנפשו חיזוק בודאי קיבלל "כל מי שקרא את הסיפור הנ

שונות  הרפתקאותעוברים על כל אחד כל מיני , המרה בה אנו נמצאים

וק על מה בדי ,לקום בבוקר ולומר לעצמוולפעמים האדם יכול , ומשונות

הימים הלא פשוטים  על, על המצוקות העוברות עלי – מודה אני יאמראני 

מודה אני לפניך "אומר  אני, כן: אבל החכם אומר לעצמו? ברשאני עו

אתה בראת ש, ני עדיין מאמין ויודע שאתה המלך שלישא" מלך חי וקים

ועל , משגיח על כל בריותך בהשגחה פרטית ומיוחדתאת העולם ואתה 

אף המצבים ויודע שמודה אני שאני עדיין מאמין ', כך אני אומר לך ה

  !ממך ובהשגחתךהם אך ורק , רים עליהלא פשוטים העוב

 נו אבל א, עדיין לא נושענו, נכון": י ואמרתי לאותו יהודיוכך אף סיימת

בתורתו בהבטחותיו שנתן לנו ו בו מאמיניםיין עדה שאנחנו "מודים להקב

ישלח לנו את משיחו הוא , שבאחרית הימים ,י עבדיו הנביאים"וע' הק

, ומשכן, ה אמת"תמו של הקבביודענו כי חו, תנו לחרות עולמיםויגאל או

  . ויתקיימו במלואם, כל הבטחותיו הם אמת

אנחנו  ,ועל כך אנחנו מאד צריכים להיות מאושרים שעדיין למרות הכל

ף על פי שיתמהמה עם כל זה אחכה לו בכל מאמינים בביאת המשיח וא

    !יום שיבוא

  

  

    
  

קדושים וידבר ה׳ אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם 
  )ב- א ,יט(תהיו כי קדוש אני ה׳ אלהיכם 

ויקרא (קדושתי למעלה מקדושתכם״  -' כי קדוש אני'תלמוד לומר ? ״יכול כמוני

  ).רבה כד

הרי כל ? וכי מה זה בא ללמדנו הרה״ק רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב זי״עשאל 

אלא כוונת ? אשר מעפר יסודו, שקדושת ה׳ גדולה מקדושת ילוד אשה, ילד יודע

היא , כל הקדושה שלי למעלה -״שקדושתי למעלה״ ! תדעו לכם: הכתוב היא כך

וככל שאדם מרבה ! מכוח קדושתכם למטה כאן בעולם השפל -רק ״מקדושתכם״ 

  !...ו של הקב״ה מתגדל ומתקדש למעלהכך שמ, לשמור עליו כאן למטה

  )לה ,יט(לא תעשו עול במשפט במדה ובמשקל ובמשורה 
הרי מדברים כאן מאדם " במשפט"לכאורה צריכים להבין איך נכנס כאן המילה 

  .י בפירושו התייחס לכך"והאמת שכבר רש? שמשקר במדות ומשקלות

מובא הסבר ע "ק רבי שמעון סופר מקראקא זי"להגה" מכתב סופר"אך בספר 

ה לשלם הכל במדה כנגד מדה בין לרע בין לטוב "דהנה ידוע דמדת הקב: נפלא

החסד כי אתה ' ולך ה) "ב"תהילים ס(ה "וכמו שאמר דוד המלך ע, .)סנהדרין צ(

, דעל ידי זה יתודע האדם במה חטא וישוב ויתודה עליו". תשלם לאיש כמעשהו

  . וזהו מצד חסדו יתברך שמו

משקר במדות ומשקלות אזי ישולם לו למעלה גם כן לא לפי מדה אמנם אם הוא 

  .ואז לא ידע במה לשוב ולהתודות, וכפי מעשיו

על המשפט שלמעלה מדובר  –" לא תעשו עול במשפט: "כ פירוש הכתוב"וזהו א

משפט"וכפי שמנוקד כאן , כאן דעל ידך תגרום לעשות גם עוול , בפתח הידוע" ּבַ

   ... במשפט למעלה

  ) יח ,יט(' ואהבת לרעך כמוך אני ה
' ה): "ה. קכא(על פי מה שנאמר בתהילים  –ע "זי 'הבעל שם טוב הק פירש

, הוא כצילו של האדם ,'ה אלא –? ומהו הכוונה ,"על יד ימינך' צילך' 'שומרך ה

מתנהג עם האדם ' כך גם ה –וכמו שצילו של האדם עושה רק מה שהוא עושה 

אם הוא גומל חסדים ואוהב אפילו כאלה שאינם , כמו שהוא נוהג כלפי אחרים

  ... יאהבנו ואף על פי שאינו ראוי לכך' גם ה –ראויים לאהבה 

כמו  –' כמוך אני ה"משום ש" ואהבת לרעך: "וזהו הכוונה גם בדברי הכתוב"

  ...שאתה תתנהג עם חברך אפילו כשלא מגיע לו  כך גם אתנהג עמכם
 

השם יתברך  –" 'ואהבת לרעך כמוך אני ה: "'ועוד בשם הבעל שם טוב הק

 –" כמוך"וחושב ואוהב אותו ממש " רעך"אם אוהב אתה את : אומר לכל יהודי

ולא שאתה גבוה ממנו ועולה , ואתה מרגיש שהנך עומד איתו במדרגה אחת

אז משני ! זה על יד זה בשורה אחת, אלא שהוא עומד איתך יחד, עליו במידות

, "'אני יי" –שרויה ביניהם כאלה שאהבה תמימה והשוואה גמורה ) ן"יודי(יהודים 

  ...ה"מתמלא משניהם יחד שמו של הקב
 

כי בהיותי ילד לימד אותי אבי ששתי , סיפרע "ק רבי נפתלי מרופשיץ זי"הרה

והנה יום אחד טעה רבי נפתלי , )יי(' הריהן שם ה, כשהן באות זו בצד זו, דין"יו

יהא כלל זה נקוט : על כך העיר לו אביו ואמר', שזהו שם ה, ):(ואמר על שוא 

, עומדים זה ליד זה בשורה אחת) יהודים -יודן (דין "שעה שהיו. בני, בידך

, ד אחד מעמיד את עצמו מעל לחברו"אבל שעה שיו, "השם"הריהם בבחינת 

  ... לא כלום –" שוא"הרי זה 

בשורה , "כמוך"ומעמידו שעה שתהיה אוהב את רעך  –" ואהבת לרעך כמוך"

  "...'אני ה" –אז , אחת עמך
 

שעה ששני  –" ואהבת לרעך כמוך" :אמר ע"ק רבי חיים וויטאל זי"הרהואילו 

ללא התנשאות ותחושת רוממות ועליונות האחד , בני אדם אוהבים זה את זה

  "...ה"הוי"בגימטריא שם  –" אהבה"שכן פעמיים , "'אני ה" –אז ... על השני

  
  

  



  

 

  

   !ספירה של צפיה
כי ספירת הימים , מבאר טעם מצות ספירת העומר) מצוה שו( החינוך

לפי שכל : "וכלשונו. מבטאת את הצימאון וההשתוקקות ליום קבלת התורה

והוא העיקר והסיבה שנגאלו ויצאו ... עיקרן של ישראל אינו אלא התורה

ומפני כן נצטוינו למנות ... והכדי שיקבלו התורה בסיני ויקיימ, ממצרים

להראות בנפשנו החפץ , עד יום נתינת התורה, ממחרת יום טוב של פסח

וימנה תמיד מתי , הגדול אל היום הנכבד הנכסף לליבנו כעבד ישאף צל

כי המנין מראה לאדם כי כל ישעו , יבוא העת הנכסף אליו שיצא לחירות

  "...וכל חפצו להגיע אל הזמן ההוא
 

ולכך היתה הספירה מחג הפסח עד חג ) "ויקרא כג( אברבנאלהוכלשון 

כי האדם כשיכסוף דבר , לדבר עמנו' מתי יבוא יום ה: השבועות לאמור

  ".יספור הימים עד בואו, מאד ויקוה ביאתו
  

דרוש (ע "ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב זי"להרה "קדושת לוי"ובספר 

כי שהחיינו , שלכן אין אומרים שהחיינו על ספירת העומר מבאר) לספירה

אבל כאן אדרבה כל מהותה , אומרים כאשר שמחים שהגיעו לזמן מסוים

ואין שייך לברך על , שרוצים שיעבור כבר הזמן, של הספירה היא ציפיה

  : 'וזה לשונו הק. זה שהחינו וקימנו והגיענו לזמן הזה

ג מצות מברכין שהחיינו ועל "רינראה לבאר מפני מה כל המצות מת"

ל על "דהנה איתא בכתבי האריז. מצות ספירת העומר אין מברכין שהחינו

דהנה ידוע שכשהיו , תעבדון את אלהים על ההר הזה) יב, שמות ג(הפסוק 

ט שערי טומאה והקדוש ברוך הוא ברוב "ישראל במצרים היו משוקעים במ

ועל זה , כנפי השכינה רחמיו וחסדיו גאלם ממצרים כדי לקרבם תחת

נקיים לא היה באפשר ' ובלא ספירת הז, נקיים' הוצרך להם לספור ז

תעבדון את 'וזה פירוש הפסוק . לקרבם תחת כנפי השכינה כידוע

  .'עד כאן לשונו הק. ן"פירוש תעבדו נו', האלהים

ונמצא שהיו מצפים תמיד מתי תעבור המספר ושיגיע הקירוב ותמיד היה 

ואם היה באפשר לכלות ימי הספירה ברגע , ימי הספירהרצונם לכלות 

. אחד ותיכף ומיד יתחיל הקירוב אזי מה טוב ומה נעים היה להם בזה

  ".  ונמצא לפי זה אין שייך ברכת שהחיינו על זה

  קושיית החינוך ותירוצו
, כיון שהספירה נועדה לבטא ציפיה לקראת מתן תורה, מקשה החינוך

שהוא משאת נפשם , ראת יום או אירוע מיוחדכדרך אנשים שסופרים לק

, אם כן צריכה היתה ספירת העומר להמנות באופן הפוך, וחלום חייהם

 עוד ארבעים 'ביום השני ', עוד ארבעים ותשעה ימים': ביום הראשון

מדוע אפוא ', עוד ארבעים ושבעה ימים'ביום השלישי ', ושמונה ימים

  ?וכהנה' שני יום' 'יום אחד'סופרים באופן הפוך 

שכן מרוב , בזה אנו מראים את עוצמת ציפייתינו, אדרבה: מתרץ החינוך

תוחלתנו חוששים אנו להזכיר בתחילה את מרחק הימים הרב שנצטרך 

, ולפיכך אנו מתחזקים בכך שכבר עבר עוד יום, להמתין עד קבלת התורה

  .ועוד יום

•   

: י מהלך נפלא"ע" מטמונים"בספר מובא  תירוץ נוסף לקושיית החינוך

, מבאר ע"ביל זיאק מטשארנ"להרה "מאור עינים"דהנה בספר 

ה לא נתן להם את התורה מיד בצאתם "שמלכתחילה זה הטעם שהקב

כדי לחבב את התורה , אלא המתין פרק זמן של צמאון לקראתה, ממצרים

הינם , ל שדיני הטומאה וההרחקה בביתו"כמו שאמרו חז. בעיני ישראל

  . תלצורך החביבו

חביבין ישראל שניתן להם כלי ) "יד, אבות ג(ובזה פירש מאמר המשנה 

והיינו שהצמאון והחמדה הוא , צמאון –כלי חמדה כלומר כלי ". חמדה

  . הכלי שעל ידו מקבלים שפע הארת קבלת התורה

שהמרחק , באופן זה פירשו צדיקים את מצות ההגבלה לפני מתן תורה

  .  ם הכלי לקבלת התורהשה, יוצר את הגעגועים והצמאון
 

המגיד מביא בשם  ע"ק מקאזניץ זי"להרה" עבודת ישראל"ובספר 

) ג, תהילים מב(רמז לענין הצמאון בימי הספירה בפסוק  ע"ממעזריטש זי

' ל חי-א'". צמאה נפשי לאלוקים לאל חי מתי אבוא ואראה פני אלוקים"

   ...לוקיםט ימים בו צמאה נפשי לראות פני א"המה מ, ט"בגימטריא מ
 

כענין , הצמאון אינו רק לצורך קבלת התורה מתוך השתוקקות, זאת ועוד

, שאין אוכלים בערב שבת ופסח כדי שהאכילה של מצוה תהא לתיאבון

  !...אלא הצמאון עצמו הוא מקור יניקה וחיים בטרם זוכה לגילוי האור

צמאה לך נפשי כמה לך ) "בראשית רבה סט(והוא על דרך דברי המדרש 

שצמחים אלו נקראו , ביאור הדבר". אייבו ככמהין הללו' אמר ר, בשרי

כמהין כי שלא כשאר הצמחים אין להם שורשים וכל יניקתם מהאדמה הוא 

ולכן נקרא שמם היינו מהותם , מכח הצמאון שלהם לינוק מלחות האדמה

  . ובאופן זה כמה לך בשרי. כי הם צמאים" כמהין" –ם על שם צמאונ

  

  

  

על הפסוק :) סנהדרין עו(ל "כאומרם ז, "צמאה"ולכן עם ישראל נקראו בכינוי 

  י שם "וכפירוש רש" למען ספות הרוה את הצמאה) "יח, דברים כט(

זו כנסת ישראל  –" צמאה", נכרים ששבעים ואינן צמאין ליוצרם –" רוה"

, הטעם שנקראו על שם הצמאון. ת יוצרה ולקיים מצותיושצמאה ותאיבה לירא

וכן כל , שכן אין להם מנוחה טבעית ושורשים קבועים בקרקע כשאר האומות

והיינו . וכל יניקתם הוא מצמאונם, תכונת נפשם וקורות חייהם על טבעית

וזהו , שהצמאון והציפיה אינם רק אחת מתכונות ישראל אלא זו מהותם וחיותם

וזוהי עבודת הספירה לינוק , מיוחד לינוק ולשאוב חיותם מהעתידגם כוחם ה

  . מהציפיה למתן תורה
 

שבא הדבר להורות , את קושית החינוך אפשר ליישבל "הנלאור הדברים 

אלא הוא עצמו מקור יניקה , שהצמאון אינו רק ציפיה ויחול לקראת העתיד

  .ולכן סופרים כל יום של צימאון. וחיות

יקבל עשרת אלפים , רים לאדם שכאשר יעברו עשר חודשיםדאם אומ, כלומר

וכל יום שעובר עליו הוא , הריהו מצפה בכליון עינים ליום הזה. מטבעות זהב

ולכן סופר כמה הולכים . כי מתקרב הזמן שיקבל את האוצר, שמח יותר

, אבל אם אומרים לאדם שבעשרת החודשים הבאים, ונפחתים לקראת העתיד

ל חודש אלף מטבעות זהב ולבסוף יקבל עוד עשרת אלפים אם יעבוד יקבל כ

, אז בד בבד עם שמחתו וציפייתו לקראת היום המיוחל. מטבעות זהב נוספים

  .בראותו כמה נוסף והצטרף לחשבונו, הריהו שמח אף על כל יום שעובר עליו

. שכן הצמאון הוא עצמו מקור יניקה, זה אפוא ענין הספירה על הימים שעברו

  ... לכם בשבילכם –" וספרתם לכם"מר הכתוב הוא שא
 

למה ההכנה לקבלת : שהקשה ע"מגור זי "אמת שפת"ק בעל ה"הרהוכדברי 

ואילו לגבי מצות אכילת , התורה היא לימוד התורה כל הלילה בליל שבועות

י שקודם מונע עצמו מאכילה בערב פסח כדי לעורר "מצה ההכנה היא דוקא ע

ראוי להפסיק הלימוד כדי לקבל התורה ביתר  ואף הכא היה. את התיאבון

, באכילה אם כבר אכל, לימוד התורה שונה ממצוות של אכילה: ומתרץ ?שמחה

אך בלימוד , וכדי שלא יגיע למצב זה צריך להימנע מאכילה, נפשו קצה במאכל

: ענינים' שללימוד התורה יש ב, אדרבה הלימוד מעורר יותר צמאון, התורה

וצמאון זה . ובד בבד יוצר את הצמאון להמשך, על נפש עיפהמרוה כמים קרים 

  ...הוא ההכנה הראויה לקבלת התורה

  א"זיע בן רבי יוסף נחום הסופר' ק ר"הרה
שכל מי והבטיח  שחזה את מלחמת העולם הראשונה הפלאי הצדיק

  יפעל עבורו ישועה נ"שילמד משניות לע
שנה  201יתמלא דראש חודש אייר ' ניסן א' ל ,ט"הבעלהקרוב ביום ראשון 

רבי נחום בן רבי יוסף סופר הרב , קדוש יאמר לו, מפטירת האי צדיק נסתר

  ")מארינבאד"מהגלילות דהעיר המפורסמת (מהעיר טכאוב , ל"זצוק

במדינת פולין לאביו הרב הגאון ה "ע נולד בערך בשנת תצ"הצדיק רבי נחום זי

היא תתהלל מרת שרה ' ובה יראת דע ולאמו האשה החש"המקובל רבי יוסף זי

  .)ולדעה אחר ליבא(ה "ע

 :ק"וזל) שנה לפני פטירתו 37(ח "שכתב בשנת תקל, יש צוואה מכתב יד קדשו

, ולאחי בני ישראל הכשרים', בעודי בחיים ובשכלי אצווה לכם בני שיחי"

או יעשה נחת רוח לנשמתי , וכל מי שיעשה רצוני בזה ,שכרכם כפולה' ויהי

ילך על , ו"שבאם יבוא עליו צרה ח, הן בלימוד או בדבר אחר, לאחר מותי

אלך להמליץ , לי זכות דבר מה שאוכל להליץ בעדו' אם יהי, קברי ויודיעני לי

כל מי ו. ק"לנצח נצחים עכלה, יתברך מלכותו והודו, לפני כסא כבודו, בעדו

  ".לו למליץ יושר' יהי, נ"שניות לטשילמוד מ

אשר אבל זאת ידוע ומפורסם , אינה מפורסמת כל כך) לעת עתה(קורת חייו 

זמנים  ע"כבר הודיע שיבוא ל ,)1815' ולמספ(ק "לפ) ה"תקע(שנה  200עוד לפני 

מלחמת העולם ע "ל שאז פרץ" ה"תרע"השנה את קשים לעם ישראל והדגיש 

  .ראשונהה

כ על "שהושם אח, ל טס נחושתעחרט הוא בעצמו ש לפני פטירתו כתב נוסח

  :ה"לשנת תרע מודגש עם רמז וזה הנוסח שכתב בעצמו, מצבתו

אלה דברי , ל ממדינת פוילין"ר יוסף סופר ז"ר נחום במוהר"הר ט האיש"פ"

, יושבי חושך ואפילה האיר פניכם ונושע, לאחי הישרים והנכונים, האחרונים

  .הכניעו לבבכם הערלה ותשובו מעוון ופשע

ישראל עם נושע . כולה תתעזובו חטא ורשע ובכו בדמעו, על לא תבוא חלחלה

  ". הווי על הבהלה אשר בתוכ ,עולעה בלי ישפיה לב. פתוח למולה רראו בו

ד ברחו הרבה "רעשאכן בשנת ת, ל רבה של לונדון"אווא זצאדוהעיד הרב פ

  .ד"והתפללו שם וחייהם ניצלו בס, אנשים לעבר קברו

אך בשנים האחרונות , שנים נזנח בית הקברות בו קבור הצדיק הפלאיבמשך ה

' ה אברהם ישעי"הרב החסיד איש האשכולות מוידידנו נכנס לעובי הקורה 

צפונית מערבית בעיר , מחשובי תושבי שכונת גאלדעס גרין ו"נויווירטה הי

אלכסנדר זושא נויווירטה ' ר' ח וכו"בן יקיר להרב החסיד רודצו( ,הבירה לונדון

" ישועות נחום"בתוך פעולותיו הנשגבות יסד מפעל בשם ו ,")איש מירון("ל "ז

 ,ובפרט צוואתו בענין לימוד משניות לעילוי נשמתו, אשר מטרתו לפרסם הצדיק

  !אמן, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל .שועה לכלוהבטחתו לפעול י
 


