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 ל"ג בעומר תשע"ו
 (מוגה אינו)

 
 אז שחל, ג"תרפ בשנת בעומר ג"ל ביום במירון ופלא נס מעשה

 ישראל מאלפי הקהל רוב ושכמעט, השישי ביום בעומר ג"ל
 יום את שם לשבות במירון אז נשארו בעומר ג"בל שם שהיו

 שבת וביום. ופלאית עילאית שבת שמחת אז וטעמנו, השבת
 המדרש בבית אז שהתפללנו מוסף תפילת אחר בבוקר קודש

 ויהי, היום לחצות קרוב האחרון במנין י"הרשב ק"קוה ציון יד על
 נדרה שאמו הספרדים מאחינו אחד שילד גדול רעש קול נשמע

 במירון הראשונה (החאלאקה) תגלחתו לו לעשות והביאתו
 לנו ושבק ל"רח ר"הה מחלת אחזתו פתאום, הידוע כמנהג

 הבנויים הקטנים החדרים באחד מונח היה והילרוטלד. חיים
 שהיו) הרופאים וציוו, הקודש בחצר הציונים גגות עלי למעלה
 החצר אנשי כל על הסגר לעשות שצריכין( הממשלה מטעם

 נבהלו מההמון רבים, זו פקודה וכשנשמעה. ימים מספר על
, שם אשר וגבעות ההרים אל החוצה מהחצר לברוח והתחילו

 שעריו על החצר וסגרו הממשלה שוטרי ובאו הגיעו מיד אבל
, ובכיות קולות נשמעים ומבחוץ ומבית. בא ואין יוצא עוד ואין

 ביתם ואנשי ילדיהם את עזבו לחצר מחוץ מהיוצאים רבים כי
. השוטרים ידי על ונשמר נסגר והחצר, החצר בפנים וחפציהם

 שבנה, המת הילד אם מהאשה יללה קול ונשמע עלה כולם ועל
 ונהפכה, אין, הראשונה תגלחתו על שהביאתו והיחידי הראשון
 על בחדרו מונח הילד את ראיתי בעיני ואנכי. לתוגה שמחתה

 אחת נפש על מאוד הצטערו הקהל וכל. ומת ירוק הארץ
 קידוש לעשות צער מרוב יכולנו ולא, אמו וצער מישראל

 הילד אם קמה פתאום והנה. דשבתא דצפרא סעודתא ולסעוד
 וירדה ידיה על המת הילד ולקחה חיל כאשת מתניה וחגרה
 על והניחתו, י"הרשב' הק הציון יד שעל הכנסת בבית למטה

 האשה צעקה ובבכי מר ובקול, הקדוש הציון יד שעל הרצפה
 לכאן באתי אמתך הנני, שמעון' ר צדיק, צדיק הוי, הילד אם

 וקיימתי, בזכותך ת"השי לי נתן אשר היחידי בני לגלח לכבודך
 ואתמול, בעומר ג"ל ביום כאן להביאו נדרתי אשר נדרי את

 ובכנור בתוף ובזמרה בשירים התגלחת לו ועשיתי חי הביאותיו
 ובאיזה', וכו הילד בלי מכאן אסע איך ועתה, ובשמחה במשתה

 כל על נשמעים היו ובכיותיה וקולותיה. הביתה אבואה פנים
 צעקת קול את לשמוע כמים נמס לא מי ולב, הקדוש החצר

 הנני, צדיק צדיק, ואמרה קמה כן אחר. הנפש מרת האשה
 פני תחזיר ואל תביישני אל ממך אנא, שהיא כמו לפניך מניחתו

, לפניך אתמול שהביאותיו כמו ובריא חי לפני ותחזירו, ריקם
 וצדיקים' ד יש כי וידעו, בעולם ושמך שמים שם ויתקדש
 ציון של הכנסת הבית של הדלת סגרו ולסגולה. בארץ שופטים

, הקול, רגעים איזה וכעבור. הילד רק שם נשאר ולא י"הרשב
 הדלת פתח שם והחכם, לאמו הילד צעקת הכנסת מבית נשמע
 כי מים מעט לי תני אמא וצועק רגליו על קם הילד והנה, לפניה
 חדרה למקום הגגה העלתו והיא, מים לו ונתנו, אני צמא

 הקהל וכל, המת הילד מתחיית גדול רעש שם ונעשה, מקודם
 את ובדקו שמה נתאספו הרופאים וגם, החי הילד לראות באו

 ניסים מעשי אלא כלל הטבע בדרך זה שאין ואמרו והודו הילד
 תיכף והתירו. שמעון רבי האלוקי התנא ידי על המתים תחית

 וכל, מאוד גדול' ד קידוש אז והיה, החצר שערי לפתוח ומיד
 (י"דרשב הילולא) . המתים מחיה אז ברכו הקהל

 השנה ילתבתח, ג"תשע בשנת ב"בארה התרחש נורא מעשה
 בבית ושלמים יראים יהודים וכמה כמה השלטונות יבוהוש

 יהודי היה מהאסורים אחד. שהוא עניין איזה מחמת,  האסורים
 בעומר ג"בל ו"וק השנה ימות במשך לפעם מפעם לעלות שנהג
 ליסע רצה השלטונות ידי על משנתפס עתה גם, מירון ק"לאת
 את מלצאת בעדו עיכב כבר השלטון אך, למירון ק"לארה מיד

 מירון ק"לאת ליסע רשימה בנו את שלח כן על, ארצם גבולות
 כולנה על. הבן עשה וכן,  מרובים שמים רחמי עליו לעורר

 י"דרשב בהילולא להיות יוכל לא כי, רב צער היהודי הצטער
 כי באמרו, כך על מלהתאונן פומיה פסיק ולא בעומר ג"בל

 ועתה ,י"דרשב בצילא להסתופף מלעלות החסיר לא מעודו
 . האסורים בית בכבלי נתון הוא הרי זו בשנה
 יכול אינך זו בשנה אכן, נחמה דרך לו ואמר הבנים אחד נענה
, אליך יבוא בוא שמעון שרבי לי ברירא אך, שמעון לרבי ליסע

 שבת בהגיע. ואיטלולא כחוכא נראים הדיבורים אלו היו אך
 בבכי ומירר,  בכלאו היהודי ישב'( א ביום שחל) בעומר ג"ל ערב

 זאת שהגדיר וכפי, י"דרשב בצילו לשהות השתוקקותו מרוב
 שבת באותו רטובים היו האסורים בית קירות כל' יהודי אותו

, האסורים בבית שריפה פרצה מנוחה במוצאי, ואכן'. מדמעות
 סביב לרקוד והחלו -' יושבים'ה היהודים מצאו בקעה' - אז או

 מאירת היא...  לנו מגן תורתו... יוחאי בר ושוררו האש לשונות
 היום למחרת'. יוחאי בר אדוננו בעדינו טוב ימליץ הוא...  עינינו

 הם הרי השריפה עקב כי השלטון מטעם להם הודיעו
 הגיע שמעון שרבי בלבד זו שלא הכל וראו, לביתם משוחררים

, בשמחה לרקוד משואה להם והביא,  האסורים בית תוככי אל
 . השביה מן הוציאם זאת גם אף אלא

 

 ביום חסידיו את מברך היה ל"זצ מאלכסנדר העניך' ר ק"הרה
 כי לומר ויש. כיפור ביום רכםיבש כמו, תפלותיהם שיתקבלו זה

 ובוודאי, הדין מן כולו העולם כל את לפטור יכולני אמר י"רשב
 .כיפור כיום זה יום כ"א, כן אומר זה ביום ושנה שנה בכל

 

 הרחק, לבדו י"רשב הלך פעם כי (ג"ה חדש זוהר) מסופר
 מגיפה שפרצה לו אמרו, לוד העיר בואכה כשהגיע. מביתו
 .נפטרו כבר יהודים של גדול ומספר, בעיר דבר של נוראה
 את לעצור כיצד ותושיה עצה מהצדיק בקשו המקום תושבי

 מתים אנשים ראה, העיר אל שמעון רבי כשנכנס. המגיפה
. ועצמתה – המגיפה מחמת קבורה ללא, ברחובותיה מוטלים

 שאני בשעה כאן קורה זה כל: "נחרצות י"רשב הכריז מיד
 בת נשמעה מיד –, אכן!!" תפסק שהמגיפה אני גוזר! ? בעיר

 רבי הלא כי, מכאן צאו: "המשחית מלאכי על הפוקדת קול
 את מבטל והוא –, גוזר הוא ברוך שהקדוש! כאן שמעון
, המופלא הסיפור את מאיר רבי כששמע, מכן לאחר!" הגזירה

 הוא הלא ?שמעון רבי של שבחו את להשיג יכול מי: "אמר
 ועדתו שקרח שלאחר – ?מדוע! רבינו ממשה גדול זו בבחינה

 יצא, ואהרן משה על התלוננו ישראל ובני, הקהל מתוך אבדו
: לאהרן קרא ?משה עשה מה. בעם הנגף והחל' ה מלפני הקצף

 משה'. הנגף החל' ה – מלפני הקצף יצא כי... המחתה את קח'
 רבי אבל, הדברים אלה לכל עצמו את להטריח צריך היה רבינו

 !" הוא ברוך הקדוש שגזר מה כל בלבד במאמרו ביטל שמעון
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 ל"ג בעומר תשע"ו
 (מוגה אינו)

 

 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

 ורצו במירון ע"זי מקארלין אלימלך אברהם' ר ק"הרה כשהיה
 אחד וכל, ם"אדמורי כולם שבמירון אמר, קוויטלעך לו לתת

 למקומות שנוסע מי היה שיטתו וגם. יפעול הוא לבד שיתפלל
 צריך לא שמעון' ר אחרי כי י"רשב יהיה אחרון מקום הקדושים

 סימן, שלו החבילה את השאיר שהוא מרגיש שאינו ומי. כלום
 .היה לא הוא שבמירון

 
 והגיעה, בספינה סחורותיה ששלחה עשירה אשה היתה
 איך שמעה היא והנה, בשלום למקומה שיגיע לבקש י"לרשב

, לנודניא רובל מאות שלוש לה שחסר י"מרשב מבקשת שאשה
 שהיא כמו י"לרשב ואמרה לו ונתנה מאות שלוש הוציאה אז

 מתפעל היה שמואל הדברי, מיד לי תעזור כך מיד נעזרה
 כך, שנעזרה כמו אלא צדקה בזכות ביקשה לא היא מהבקשה

 (י"רשב ישועות) .מיד להיעזר רוצה גם אני
 

 ביום כמו לי טוב לא בשנה יום ששום אמר מראזווידוב ק"הרה
 חבל, ערב לעת אמר אחד ופעם. בעומר ג"ל הזה קדוש

 קצת עוד השמש להעמיד בידי והיה יתן מי, ויפנה יבא שהשמש
 .היום קדושת לכבוד

 
 רב היה אחת פעם. במדורה בגדים ושורפים נרות מדליקים

 הציון אל ומשתטחים באים ונשים אנשים וראה, במירון אחד
 ושאר ומשי שש של חשובים בגדים עמהם והביאו, י"דרשב

 י"רשב קבר אצל אותם ושורפים, יקרים בדמים מטפחות
 ל"הנ בגדים מלשרוף אותם מנע כן הרב ובראות, רבה בשמחה

 באותו ותיכף, לעניים דמם ויתנו הבגדים שימכרו להם וצוה
 אותם שמנעת כשם לו ואמר בחלום א"זיע י"רשב לו בא לילה

 אותה. ליצלן רחמנא שנתו ישלים לא לכן, שמחתי מלעשות
 ההם לאנשים קרא פחדו ומרוב, משנתו וקם הרב נזדעזע שעה

 וביום. עמהם השתדל כן גם והוא, כמנהגם שיעשו מהם וביקש
 בתפילה והרבה ותעניות סיגופים ל"הנ הרב עשה כך שאחר

 אל לו ואמר, בחלום' ב פעם אליו ובא י"רשב חזר, ובתחנונים
 חדשים' ג עבר ולא, הגזירה עליך נגזר כבר כי עצמך תצער

 .ל"רח מעיים בחולי הרב ונסתלק
 בנו עם גביר הגיע אחת פעם כאשר גם היה ל"הנ מעשה כעין

 וכיון, ההילולא ביום י"רשב האלוקי התנא של ציון על יחידו
 זו על גדולה תמיה לו היתה שם הגדולה השמחה שראה

, היום באותו מת י"רשב ואמר, גדולה צעקה וצעק, השמחה
 שאתם זאת גם ואף, היום בזה גדולה בכיה לבכות וראוי

 .השמחה ונתבטלה גדולה בנזיפה בהם וגער, שמחים
, ומת חלש ונעשה למטה ל"הנ הגביר של יחיד הבן נפל למחרת
 בטלת שאתה מאחר לו ואמר בחלום אליו י"רשב בא ובלילה

 .שמחתך ביטלתי אני לכן, שמחתי
 

 הט״ז בעל, הלוי דוד רבי הגאון של עירו, (למברג) לבוב בעיר
 כדי רבים נרות בעומר בל״ג שנה בכל להדליק הט״ז הנהיג, זצ״ל

 האור על ומרמזים, רשב״י האלוקי התנא לכבוד אורה שיפיצו
 הקדוש הזוהר מפר בדמות, הדורות לכל רשב״י שהשאיר

 בערב מגיע הכנסת בית שמש היה שנה בכל, ואמנם. שחיבר
 התנא לכבוד רבים נרות הכנסת בבית ומדליק בעומר ל״ג

 באמצע הכנסת בית גבאי הגיע, השנים באחת. רשב״י האלוקי
 .הכנסת בבית רבים נרות מדליק השמש כיצד וראה, ההדלקה

 הרבה כ״כ מדליק אתה מדוע: עליו וצעק בשמש הגבאי גער
 תנא ולאף, התנאים כל כמו תנא הוא הרי, רשב״י לכבוד נרות

 נשתנה ומה, שלהם ההילולא ביום נרות בכלל מדליקים אנו אין
 על חבל הרי ?לכבודו כ״כ רבים ועוד נרות מדליק שאתה רשב״י
 את לכבות שציוה עד הגבאי של דעתו נתקררה ולא, הכסף
 אל נעצב שהתרתש ממה זצ״ל הט״ז רבינו שמע כאשר. הנרות

 לא, ואמנם. רשב״י האלוקי התנא של בכבודו שפגעו על לבו
 עד, מחלתו עליו וגברה, נחלה גבאי ואותו, מרובים ימים חלפי

 בו פגעה' ה יד כי הכל ראו אז או. רח״ל שנתו הוציא ולא שנפטר
 מקרה לאותו עד ואם. רשב״י התנא של בכבודו הפגיעה על

 ואילך שנה שמאותה הרי, דהילולא יומא לכבוד בנרות הרבו
 ממה יותר עוד זה ביום נרות בהדלקת להרבות בלבוב החליטו

 בר שמעון רבי האלוקי התנא לכבוד שנה בכל מדליקים שהיו
 .יוחאי

 
 בין ההבדל את אתם יודעים. מתוקה אימרה בפומיה מרגלא

 ואומר הבה, בעומר ג"ל של למירון השנה ימות שאר של מירון
 על להתדפק בא נצרך ואדם בביתו יושב הגביר כאשר, לכם

 אם ואז, הבקשה פרטי על ומברר יושב שהגביר הרי דלתו
 כאשר, אולם. המסוימת נתינתו את מעניק, בעיניו חן נשאה

, עבר לכל הנתינות שופעות אז, לבנו חתונה עורך זה גביר
 ועז, שמחתו גדולה. שאלות שואל אינו, מבקש לכל הוא מחלק
 שואלים אין חתונה בליל. עמו ישמחו סובביו שכל רצונו

' ביטער איז ס'קשיא מפרעגט אז. 'מקבלים כולם, שאלות
, מסיים שמחה רבי היה. (מר זה קושיות כשמקשים)
 אך, ראוי האדם תמיד לא, טוב זה אין ומבררים כששואלים'

 לא, במירון שמעון רבי שעורך הגדולה ההילולא של, זה בלילה
 בששון ושואבים מקבלים כולם, ראויים הכל, שאלות שואלים
 .הישועה ממעייני

 
 שביקש שכןהיה  לחותנו והנה, לחותנו פעםהגיע  מרוקו מלך

 על המלך ושאל, מרוקו למלך ונכנס והסכים, המלך את לראות
 להיות הולך שבנו דיברו הדברים ובין יהודי שהוא ואמר מוצאו

, לדבר וכשסיים, מצוה בר זה מה לו הסביר והנה, מצוה בר לו
 לך קח הנה, שלך לבחור מתנה לתת רוצה גם אני המלך לו אמר

 סכום כזה מה האברך אמר, דולר אלף ארבעים לו ונתן צק
 מתנת לא זה דולר מאות חמש לך לתת המלך לו אמר, עצום

 .מלך שזה תדע וככה, עצום סכום הוא, מלך מתנת מלך
 לזכור אז מלך מתנת נותנים גם י"רשב בהילולת כהיום גם והנה

 אבל פרנסה שצריכים נכון, סתם גשמיות ולבקש לפספס לא
 .גדולים סכומים לבקש

                    תורתו מגן לנו היא מאירת עינינו 
 ימליץ טוב בעדינו
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