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כתובא. זה הקדוש ומטעם Ò·.)בארוכהבזוהר  ÁÏ˘·) מזונו על להתפלל האדם שעל

המזון  על בתפילה ה' אל כפיו יפרוש מוכן מזון כבר לו שיש מי ואף יום, בכל

ואף  העולמות בכל רב שפע להריק  גורם שבתפילתו שם ומבואר יאכל. מכן ולאחר

חז"ל בדברי הביאור את להסמיך  אפשר האמונה בדרכי זה. בכלל עצמו ÁÓ:)על ‰ËÂÒ)

אינו  למחר, אוכל מה ואומר בסלו פת לו שיש מי כל אומר, הגדול אליעזר 'רבי

דואג  והוא  הואיל אמונה מקטני שנחשב הביאור, ובפשטות אמנה', מקטני אלא 

מחשבתו שעצם י"ל, עומק  וביותר מחר'. לו 'דאגת הרגשה שיש  מתוך בסלו, פת

איתנה  אמונתו הייתה אם כי היא, קטנה אמונתו כי מוכיח זה בידו, מה דבר שיש

מבין היה לוונכונה במהשאין ואף מאומה, לומשלו ברכתשיש אלא  אינו בידו

וברצותו... בידו ישאירנו ברצותו – לו נתן אשר ˘"Ò,ה' ÌÈËÂ˜ÈÏ '‡ÊÏÚ·Ó „"È¯‰Ó' 'ÈÈÚ)

ÏÎÂ ‡Â‰ ÈÎ ‰�·‰ ÍÂ˙Ó Â„È· ¯‡˘È˘ '‰ È�ÙÏ ÏÏÙ˙Ó Â�È‡Â ,'ÂÏ ˘È'˘ ·˘ÁÓ ‡Â‰˘ Ê"ÈÚÎ ˘¯ÙÓ˘

(‰Ó‰ '‰ È„È· Â˙Â˘¯·˘ Â�ÂÊÓ.
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åîòè äéäå ...øåøôá åìùáå äëåãîá
.ì"æå .'ïîùä ãùì íòèë,åèù éàî

àìã ïéâá åäééîøâì éáñð ååä àúåèù
àúåðîéäî éðá ååäéðáî åéä ,åîåâøúå ,

åøçáå åæçàù øåãä åúåàáù ìàøùé
,íúåèù éäîå ,úåèù éëøãá úëìì
äéä äæ ìëå .'åìùáå åëã ,åðçè ,åè÷ì'
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éåàøëááááéðá'î åéä åìéàù ,øîåìë .

או ב. במניין תפילה עבור יתעכבו אם פרנסתם את  שיפסידו החושבים האנשים רבו

לתורה, עתים בקביעת קבוע  בעיניםלשיעור עליו  יביט  וה 'בוס' לעבודתו יאחר  כי 

בעצמורוגזות הבית' 'בעל הוא  אם או ,(È‡ÓˆÚ)... וכיו"ב קונים שיפסיד חושש הריהו

שהרי  בה', האמונה ביסוד טועה כן החושב כי בלבו ולקבוע להשריש עליו ובאמת,

ומפסיד' לי שומע אדם 'אין הקב"ה ‰)אמר „ שהקב"ה,(„·"¯ שיתבונן  אחר  בפרט 

ה'קונים' ולא הבוס, לא – כינים ביצי  ועד ראמים מקרני ומפרנס  הזן והיאךהוא ,

כלשהו הפסד לידי מכך יגיע קונו רצון שהמקיים ÚÂ·˜Ïייתכן Ì„‡‰ ÏÚ È‡„ÂÂ·˘ Û‡)

ÔÓÊ‰˘ 'ÔÂÚ˘‰ ÈÓÂÈ‡' ˙Á˙ Y ÔÂÊÙÁ· ‡ÏÂ ,˙Ú„‰ ·Â˘ÈÈ· ‰„Â·ÚÂ ‰¯Â˙Ó ÏÏÎ� ‡‰È˘ ÌÂÈ‰ ¯„Ò

Ì‡ Ó"Ó ,‰ÊÎ ÌÂÈ ¯„Ò ÂÓˆÚÏ ¯„ÒÏ „Á‡ ÏÎ „È· ˘È ‰·ÂË ‰·˘ÁÓ ÌÚ ·ÂË‰ ÔÂˆ¯· È¯‰Â ...¯ÁÂ‡Ó

(...‰Ó È�Ù ÏÚ ÛÈ„Ú‰Ï ‰Ó Ú„È ...˙Â¯È¯· È�˘ „‚�Ï „ÓÂÚ˘ ·ˆÓÏ ÚÏ˜È‡.

ואף  מותרת  ש'ההשתדלות' אף כי לטובה. צרכיו כל לו שיספק  באלוקיו ויבטח

מתוך בה ממעט שהאדם וכל ובמשורה, במידה להיות  עליה מקום מכל רצויה,

פת את  בכבוד להרוויח העליונה, על ידו להיות מרוויח אלא אינו בבוראו, אמונתו

משל  שבשמים... אביו אל ולהתקשר מעלה של בקדושה להחזיק  ואף לחמו

בביצה הדברים וכל (·ÚË‡Ï)ממציאות  מאד, עד רך  הבוץ  הטבע שמדרך  טובענית ,

בתוככי  עומד עצמו המוצא  האדם יעשה מה ל"ע . בה ויטבע ישקע  לתוכה יפול אשר

מאומה, עשות  מבלי עמדו על יעמוד אלא ממקומו יזוז ולא  אבר יניע לא  – כזה בוץ 

וברגליו  בידיו ינסה אם אבל להצילו, לבוץ מבחוץ העומדים ביד יהא  עדיין ואז

בוץ – הפרנסה בענין העסק לענין כיו"ב ויותר. יותר בבוץ ויטבע  יפול עצמו, 'להציל'

לעשות מבלי עמדו על יעמוד אם ורק הוא , וקשה מיותגדול שייךרותפעולות  יהא 

ל"ע ... סכנה בחזקת הריהו מיותרות פעולות יעשה אם אבל להצילו...

יפעל  אם הגדול', 'ים לתוככי הנכנס – הטבע מחוקי כי לבאר אמרו זאת מעין
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òéâé íìëàîù íéðéîàî åéä 'äðåîàä
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åðçåèì ,ë"ë åéìò åòâééúé àì íà
äëåãîá êåãìå íééçéøáââââøàáúð ãåò .

וברגליו ·ÌÈÓ)בידיו ËÂ˘Ï „ÓÏ ‡ÏÂ ‰ÈÁ˘‰ ˙Î‡ÏÓ ˙‡ Ú„ÂÈ Â�È‡˘Î) גופו כל ישקע מיד

שדייקא והיינו, המים. פני מעל ויעלה יצוף למים ה'מת' כשיפול משא"כ הים. בעמקי

על  ויתר. יותר לשקוע  לו גורמים הים גלי עם הנלחם האדם של ורגליו ידיו תנועות 

תנועות עושה ואינו הופכין לה שאין כאבן במים המוטל המת  בידיו משונותכן,

ועולה. צף אלא שוקע אינו וברגליו,

להניע יכול שאינו ה'מת' כאותו הצורך  כפי רק  לפרנסתו המשתדל מובן, והנמשל

המים ממעל יצוף זה הרי מעצמו, אחד ‰ÌÏÂÚ)אבר ÈÓ)לעשות יתעקש אם אבל ,

ים. למצולות  ליפול הוא מסוכן צורכו מכדי יותר שונות פעולות

בקבוצת מעשה והביטחון, האמונה בדרכי זי"ע מדובנא המגיד המשיל נפלא משל

אל  שפנה גדול. 'לץ ' שם היה עיר, של ברחובה יחדיו מהלכים שהיו עיוורים אנשים

גדול בקול לו ואמר בשורה שעמד הראשון Â˙ÈÂÂÏ)העיוור È�· ÏÎ ÂÚÓ˘È˘) מאה לך  הא ,

בידו  ה'לץ ' הניח ולא דינרים, כמה עמך ההולכים מחבריך אחד לכל ותן דינרים,

שמעו  באזניהם ורק  מאומה רואים אינם אשר העיוורים כל והנה אחד, דינר אפילו

הכחיש  הלה אך  להם, המגיע  הממון את  מאתו תבעו ל'מנהיגם' כן אומר שהלץ איך 

מאחורי  ההולך  השני אל נא פנו אחד, דינר אפילו בידו אדם אותו הניח שלא  ואמר

לידיו  הגיע  שלא  לאמר טען הלה גם אך  בידו, הגדול האוצר את קיבל הוא  אולי  –

השניים  באלו מריבים והחלו הקבוצה, בני כל להם האמינו לא  וכלל, כלל ממון שום

לידינו, מאומה בא לא – בשלהם והללו בידכם, אשר ה'גזילה' את מהרה החזירו -

גדולה. ומריבה מהומה שם נעשית  וכך

שפלוני  בנפשם ומדמים וחושבים שכלם, בעיני הם עיוורים עולם באי כל והנמשל,

שעומד  אלא עוד ולא מרעהו, איש קנאת  מרוב  נפשם ותצא להם, יש ממון ופלוני

גבולו  את בהשיגו – שלו חשבון ועל ממנו נלקח רעהו של עשרו כמה עד ומחשב

ממון, אין להלה וגם בידו, מאומה אין לזה אף יער, ולא דובים לא – ובאמת  וכיו"ב .

וכו'. מחמת ... כך לך  שנראה אלא  וטרדות, דאגות  וכמה כמה לו יש לו יש אם ואף

ויגון. קנאה כל מעצמם חוסכים היו יודעים היו ואילו כי

הפניניג. ידעיה רבינו „)כתב  ˙Â‡ ‰�ÂÓ‡‰ ¯Ú˘ ÌÈ�È�Ù‰ ¯Á·Ó) בורח אחד היה אילו

וממהר  ממנו יותר אחריו רודף טרפו היה המוות, מן בורח הוא  כאשר מטרפו

להשיגו 

הגדולים המאורות בספר ˜ÂË)כתב ˙Â‡ „Ò˜ 'ÂÓÚ) היה זצוק"ל מנובהרדוק שהסבא
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éë ,ïãò ïâ çéø äìòî äéä ïîä éë ,íù
ïâ'ä êøã äéä íéîùä ïî åúãéøé íå÷î
ìë åá íéùéâøî ìàøùé éðá åéä íâ ,'ïãò
àìà äéä àì äæ ìëå ,íìåòáù áåè íòè
,äøéúé äçøè åá çøåè äéä àìù éîì
äìòîì åçøèå íéçéøá åðçèù åìà ìáà

íòèä àìà åá íéîòåè åéä àì êøöðäî
íòèë åîòè äéäå' ÷åñôá ïàë øîàðù
éë àöîð .éãéî àì åúå 'ïîùä ãùì
äðåîà ïåøñç êåúî íãà ìù 'åúâàã'á

äîåàî çéååøî åðéàããããøùôà éë ,ãåò àìå)

(åîöòì ãéñôîùääää.

לסעודתו, ומצפה בחדרו, בשלווה היושב נאה, לאכסניה דומה הזה העולם אומר

לקבל  כדי המבשלים לבית  הממהר אבל צרכו. כדי לפניו יביאו האכסניא  שמשי

ומשקהו  במאכלו בעצמו ולטפל להשתדל הוא  שמוכרח - בצידו ענשו הרי מנתו,

עבורו, זאת  עושים היו האכסניא שמשי אשר הבטחון'תחת  'בעל לדידן, גם כן

הרודף  אבל לפניו , ומזומן  מוכן  הכל השמים מן לו מושיטין בה' ובטוח  לבו שסמוך 

להשתדל... שמוכרח  - ענשו הרי בהשתדלותו והמפריז

שם ˜Á"Ó)עוד ˙Â‡ ÂÚ˜ „ÂÓÚ) ברכבת לנוסע משל ,(Ô‡·)להגיע מהירותו שמתוך 

וממהר  מזרז הוא  שבכך  לו נדמה כי הרכבת, כותל את לדחוף החל חפצו למחוז במהרה

הרכבת , הליכת  תוכל את מה כי  היא... ושטות  הועיל ללא זו שדחיפה הוא ברור והלא

הרכבת ... של במסעה לזרז בקרון  אצבע אשר נקיפת  האמונה, קטני כל הינם בו כיוצא

שממילא יודעים ואינם אנוש, מבינת למעלה יתאמצו הפרנסה אחר להיטותם מרוב

השנה... מראש להם קצובין כבר מזונותיהם ממשכל ושקול ומדוד הוא  קצוב וכבר 

לו קצוב שלא מה הלא גיחוך, כדי  עד ולייגע ולהשתדל  להתאמץ לו ומה  במציאות,

מיותר כחרדל יגיעהו לא העולם  ירכתי  כל  את  ויהפוך ידחוף אם ואף יגיענו. .לא

אל ד. הגנב  יצא היום למחרת דאלער, מאה מחברו שגנב  אחד על במליצה מספרים

ברגלו  טיפל שאכן הרופא  אל הלה פנה רגלו, ונשברה נתקל החליק, השוק,

הודו  אה, בסכלותו, ה'גנב' נענה דאלער. מאה זאת  עבור ודרש קץ, אין במסירות 

מאה  האתמול ביום גנבתי אילולא  בנפשכם, שוו הזה, במקום נס לי עשה כי לה'

מחמת רק  כי דרכה, תורה האמת אך  לרופא ... לשלם מעות  לי היו מניין הללו דאלער

עבורו, נועדו שלא  ממעות שייהנה אפשר ואי קצובין' מזונותיו 'כל והרי המעות  שגנב 

שומר  היה ואילו הרפואה, צרכי בעד המעות  את מידו להוציא רגלו את שבר כן על

שלימה. נשארת  היתה שרגלו עכ"פ מרוויח היה שלו שאינו את  מלקחת עצמו את 

ב'אלשיך 'ה. ג"כ פירש ולקטווכך  העם מה שטו על גם היא  האמורה זו ששטות  -

יקבלו, להם הנגזר את יקבלו כך  ובין כך  בין כי בנפשם הבינו שלא  והיינו, ש'לקטו',

לריק לארץ עד קומתו יכוף ומדוע
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של כוחו  – אשריך  נמשחת יוחאי בר
זה ביום  ובפרט הגזירות , כל  בביטול  רשב "י

íåéàøåðå ùåã÷ íåé Y 'øîåòá â"ì'
íåø àìôåî øåàá øéàîä ,àåä

äìòîåååååîë 'é"áùø ìù åîåé' àåäå ,
àøãéàá øîà åîöò àåäùåðéæàä æ"øãéà)

(:àöøíåéá äøåúä úåãåñ äìéâùë
äîçä úà øöòå åúøéèô(òå÷ùìî)ææææìë

úåãåñä ìë úà úåìâì øîâ àìù ãåò
'÷ä øäåæä ïåùìëå .æà úåìâì äöøù

àúëåãì ìòéîì ÷çøúé àì àîåé éàäå'
àîåé øàùë(åðúàî íåéä ÷çøúé àìå),àäã

àîéé÷ éúåùøá àîåé ìë'äæä íåéä ìë)

(àåä éìùéøòù ìë íéçúôð äæ íåéáå ,
.éã éìá ãò òôù åðéìò ÷éøäì òé÷ø

,ïëàåìë'á á'ø òô'ù òôùå'é,úåîìåòä
úåáéú éùàøé"áùø(íéâäðîä éîòè).

òåãéåé"áùø ìù åøîàî:äî äëåñ)

(ù"ééòåúà øåèôì éðà ìåëé'
'ïéãä ïî åìåë íìåòäççççíé÷éãö åøîàå ,

אמר ו. בעומר ל"ג ביום במקוה טבילתו שבעת זי"ע  מקאליסק  הרה"ק על ידוע

קודש אש היוםבלהט קדושת  עלי  מקבל Ò‰)הריני È"·˘¯„ ‡ÏÂÏÈ‰).

זי"ע ז. יששכר' ה'בני הרה"ק שנתן מהטעמים אחד Â)והוא ¯ÓÂÚ· ‚"Ï) שנהגו למנהג

רשב "י, האלוקי התנא לכבוד גדולות ובהדלקות  נרות, בהדלקת  זה ביום להרבות 

האורות כל כי ולהראות החמה. שקיעת  באיחור היום אור נתרבה זה שביום לזכר

התורה. בסודות רשב "י אז שגילה הגנוז האור הגדול, לאור בטלים

הש"ס'ח. ב'גליון מציין רשב"י(˘Ì)הגרעק "א  של Ê"ËÙ)למאמרו אמר,(‡„¯"� 'רשב"י ,

לעולםמנין גיהנם פני  רואים ישראל למלךשאין דומה, הדבר למה משל משלו ,

שדה לו שהיה ודם בשנה,זיבוריתבשר חיטים כורין בעשרת והשכירוהו אדם בני באו ,

אמר  בשנה. חיטים אחד כור אלא ממנה הכניסו ולא  וכסחוה, השקוה עדרוה, זבלוה,

לנו שנתת  בשדה יודע אתה המלך אדונינו לו אמרו זה, מהו המלך שמתחילהלהם

כלום ממנה הכנסת  ממנה לא הכנסנו לא מים והשקנוה וכיסחנוה שזבלנוה ועכשיו

בלבד. חיטים אחד כור עולםאלא של ריבונו הקב"ה  לפני לומר  ישראל עתידים כך

שנאמר  בנו מסית  שהוא הרע  ביצר  יודע ÂË)אתה  ‚˜ ÌÈÏ‰˙)יצרנו ידע הוא והיינו כי  .'

והיראה, התורה במעלות  יותר עליתם לא מדוע ישראל בני על לטענה מקום כל שאין

תורה  למעט אף מגיעים היו לא  היצר, פיתויי כנגד לעמוד – ויגיעתם עבודתם בלא כי

הדין. מן כולו העולם כל את  ר"ש פטר זו ובתשובה שהגיעו, ועבודה

'ישראל' שבשם מי אלא זה מדין נפטר שאין יהושע', 'בנין בביאור שם וראה

ובמעשים  בתורה טובות  פעולות ופעל 'ישראל' בכלל עצמו שהכניס מי כלומר, יכונה,

להתגבר  הצליחו שלא אלא  וכסחוה'. השקוה, עדרוה, 'זבלוה, למשל בדומה טובים,

יצרם- לעולםעל גיהנום פני יראה  לא כזה  .אדם



ç בעומר ל"ג  – אמור - הפרשה באר

äîã÷ä í"ùøäî ú"åù ,à øîåòá â"ì ÷éãö éúôù)

(á"çìåìù àìåìéäã àîåéá äðù ìëáù
ìàøùé éðá ìò áåè õéìîîå ãîåò àåä

ìë úà ìèáîå ,ïéãä ïî íøèåôì
úåøéæâäèèèèúøòîî ìå÷ä òîùð ïëå .

ùà áäìá åúèéî äñðëðù úòá é"áùø

זי"ע  אהרן' ה'בית  הרה"ק „·¯ÂÈ)וכתב ˙ÏÈÁ˙· ,¯ÓÂÚ· ‚"ÏÏ) של גופן  מזכך רשב"י 

לעולם .ישראל

'למנצח  ממזמור אחת  תיבה הספירה מימי יום בכל לכוון יש הרז, תורת  עפ"י

ר"ת  והוא  'אלקים', תיבת  כנגד הוא בעומר ל"ג ויום שיר', מזמור ני אכוליבנגינות 

ÌÈÓÚÙ)דיןהןמעולםהת אפטורל  È�˘ '‰Â 'Ó ˙ÂÈ˙Â‡ ·Â˘Á� Ì‡) דינין כל זה ביום כי .

עלמין. בכולהו אחרא  שולטנא ולית מינה מתעברין

לאדם  כשיש עולם, של מנהגו זי"ע, מסלאנים מאטל רבי הרה"ק משם אומרים

דין' ל'עורך  מיד יפנה המשפט, בבית הדין (ÚÈÂÏ¯)דין עורך בשכירת לו די לא אך  ,

הדין  עורך  ביד יהא  כך  ורק  היה, ואיך היה מה – כהוויתן' 'דברים בפניו שיגולל עד

גדול  דין' 'עורך אכן שהוא רשב "י, אצל נמי זה כעין ה'שופט'. בפני טענותיו לסדר

בקשותינו, כל את לפניו לפרט מוטל עלינו אך  הדין, מן אותנו לפטור ויכול ורם

טוב . כל עבורנו שיפעל

זצ"לט . דיטש יהושע רבי הגה"צ כתב È„Â˜Ù)כה ˙˘¯Ù ÈÓÁÏ‰ ˙È·) בחרותו שבימי

הרה"ק של דהילולא  וביומא  מונקאטש בעיר הסוכות  בחג שהה תרפ"ז בשנת

מנהגו  זי"ע . אלעזר' ה'מנחת הרה"ק  בנו עם יחד לציונו עלה זי"ע  תשובה' ה'דרכי

אביו ציון על יוחאי' 'בר הפיוט את לזמר היה אלעזר המנחת ÈÁ·¯של ÂÈ·‡˘ ÍÓÒ ÏÚ)

(˜"‰ÂÊ‰ È�Â˜È˙‰ ÏÚ ÌÈ¯Â‡È· ÌÈÎ¯Î את‚' לבאר פתח לאחמ"כ ג"כ, זו בשנה עשה וכן ,

הם העם 'אשרי אומרים אנו שבו יוחאי' 'בר צ"ב,לומדיך הזמר 'לומדיך' והלשון ,'

כמו  שנראה לומדיך  ומהו חיבורך , או תורתך  לומדי אשרי לומר היה הראוי מן כי

בעת שהולכים למה שהכוונה המנח"א , וביאר לימוד, איזה לרשב"י מלמדים שהם

הגזירה, לבטל שיתפללו מהם לבקש הצדיקים לקברי שמסתיריםצרה פעמים  כי 

ומעלימים מבטלה', וצדיק גוזר 'הקב"ה שהרי  הגזירות, את מהצדיקים ומעלימים

יבטלום שלא כדי  הגזירות את לקיים מהם הצדיקים קברי על ישראל בני באים ולכן ,

ניתכות קשות  גזירות  אלו בעולם, נעשה מה  הצדיק את מלמדים שהם – לומדיך הם

ל"ע ... לבקרים חדשים ישראל  בני  ראש  ‡·ÂÈעל  È�Ù· Ë¯ÙÏ ¯ÊÚÏ‡ ˙Á�Ó‰ ÏÁ‰ ˙‡Ê·Â)

(ÂÈÏÚ ˙Â¯·ÂÚ‰ ˙Â¯ˆ‰ ˙‡ ˙ÂÎÈ¯‡·.

חדש' ב 'זוהר ˜„.)כתיב ˙Â¯ ˘¯„Ó) לעיר ונכנס בדרך , מהלך  שמעון רבי היה פ"א 

ש'דבר' וסיפרו העיר אנשי אליו באו ר'(ÙÈ‚Ó‰)'לוד'. סובב העיר. על שולט קשה



בעומר  ל"ג  – אמור - הפרשה èבאר

ùéòøî ùéàä äæ' ïåøéîá åúçåðî íå÷îì
,úåëìîî æéâøî ,õøàäïéøèô äîë

(íìåòá íéøåùä 'íéðéã' î"éå ,íéâøè÷î)òé÷øá
êìéáùá äæä íåéá íéè÷ùð'æ"ãéà óåñ)

(:åöø øäåæäðù ìëáù íéøôñá øàåáîå ,
,íéâøè÷îä ìë íéè÷ùð' äæä íåéá äðùå
.é"áùøã åúåëæá 'íéðéãä ìë íéìèáúîå

àúéà÷"äåæá(.åè úåîù)úåîìåòä ìëù
é"áùøî ïéòæòãæî íéðåéìòä
àì éî âàù äéøà' àø÷ä øîàð åéìòå

'àøéééééäàøåð àãáåò äàøå àåá .
ùåã÷ä øäåæá úàáåîäô"ò à"ç úåèîùä)

(äéäé äéä íäøáàåé"áùø àöé àãç àðîæ
äìåãâ äìéôàå úåëùç åùã÷ éðéòá äàøå

ואמר  רשב"י נענה חיים, רוח ללא  המוטלים רבים אנשים וראה העיר סביבות שמעון

– דליבטיל' גזרנא  הכא, ואנא במתא  האי Ô‡Î)'כל È�‡Â ˙ÓÈÈ˜ ‰ÙÈ‚Ó‰˘ ,ÔÎ˙ÈÈ ÍÈ‡‰),

הממונים  למלאכים ואומרת המכרזת קול בת נשמע תיכף המגיפה. שתתבטל גוזרני

המגיפה מבטל על והוא גזירה גוזר  שהקב"ה  כאן , נמצא רשב"י כי זה , ממקום .צאו

וסיפר  מאיר רבי לפני בא זה מעשה ומשראה בלוד, חנינא  רבי היה שעה באותה

של  שבחו רוב  על לעמוד שיכול זה הוא  מי ואמר, מאיר רבי נענה דהוה, מאי לו

החיים  ובין המתים בין 'ויעמוד ביה שכתיב ע "ה, רבינו כמשה הוא  אין האם רשב"י,

דאילו  שמעון, ברבי נאמר רבינו משה  אצל שנאמר ממה ויותר המגיפה'. ותעצר

המתים, ובין החיים בין לעמוד לטרוח  הוצרך רבינו אתמשה ביטל רשב"י  ואילו

'בדיבורו' .הגזירה 

יומא 'האי  רשב"י  עליו שאמר  ביום ק"ו אמורים, הדברים  השנה  ימות  ובכל

קאי '.ברשותי

תענית . ויום אבלות נוהגין רבינו משה פטירת ביום מדוע מקשים, רבים והנה,

וצהלה שמחה ליום עושים אנו הרשב "י פטירת  יום - בעומר ל"ג ביום (·ÂË˘Ù˙,ואילו

˙ÂÏ‚˙‰· ÌÏÂÚ‰ ÏÎ ˙‡ È"·˘¯ ¯È‡‰ ¯ÓÂÚ· ‚"Ï· ÂÏÈ‡Â ,˙ÂÎÏ‰ ‰·¯‰ ÂÁÎ˙˘� Â�È·¯ ‰˘Ó ˙¯ÈËÙ· ÈÎ

(Â�Ï ‡Â‰ ‚Á ÌÂÈ ÔÎ ÏÚ ,‡˘È„˜ בזוה"ק ‰‡„¯‡ דאיתא  מה פי על שביארו יש ,(.ÂË ˙ÂÓ˘)

מקיים, והקב"ה  גוזר היה  אלא  משאלותיו, שימלאו תענית  מעולם גזר לא שרשב"י 

הגזירות  כל את  מבטל היה פיו ‰ÂÎ¯ˆÂובדיבור ,Â�È·¯ ‰˘Ó Û‡Â ÌÈ˜È„ˆ‰ ¯‡˘ Î"‡˘Ó)

('‰ ÌÚ ÏÚÓ ˙ÂÚ¯ ˙Â¯ÈÊ‚ ÏË·Ï È„Î· ˙Â�Ú˙‰Ï אותו כי מתענים, אין שלו ההילולא  ביום לכן

יומא בהאי שמחתנו מתוך ואדרבה הגזירות . על לעולמים להתענות הוצרך  לא צדיק

ופדות . עזרה רבה ישועה  לפעול נזכה

ישב י. אחת פעם הווה, הכי דעובדא שמעון גופא עומד רבי אלעזר רבי בנו והיה ,

לרקיע, עד עולים ודבריהם כשמש, מאירות פניהם והיו החכמה, רזי ומפרש אצלו

יום  הוא  אם יודעים היו ולא שתו ולא אכלו לא  – שלמים ימים שני במשך  ישבו כן
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øæòìà éáøì é"áùø øîà .íìåòì úãøåéä
ä"á÷ä äöåø äî äàøðå éîò àá ,åðá
êàìî åàöîå åëìä .åîìåòá úòë úåùòì
íéàöåé åéôîå ,ìåãâ øäë ìåãâ ãçà
é"áùø åìàù .ùà ìù úåáäì íéùåìù
- êàìîä åäðò .úåùòì äöåø êðä äî
úò ìëáù àøåáä éðôìî ùé äøéæâ
íé÷éãö íéùåìù íìåòá úåéäì íéçøëåî

áéúëã(çé çé úéùàøá)'äéäé åéä íäøáàå'
íìåòá ùéù úòëå .'ì àéøèîâá äéäé Y
àøåáä éðçìù ,íé÷éãö íéùåìùî úåçô
é"áùø åì øîà .åìåë íìåòä úà áéøçäì
ä"á÷ä ìà àð øåæç ,êðéî àúåèîá

åì øåîàåàòøàá çéëù éàçåé øáéøä -
êàìîä äðô .íìåòä äæá àöîð é"áùø
éìâ àîìòã äéøàî' åì øîàå ä"á÷ä ìà
àìä - 'éàçåé øá éì øîàã äî êî÷
øîà .é"áùø éì øîàù äî êéðôì òåãé
åìåë íìåòä úà áøçäå êì ,ä"á÷ä åì

éàçåé øáá äéá çâùú àìåçéâùú ìà)

(éàçåé øá éøáãáé"áùøå êàìîä øæçùî .
÷ìúñú àì íà é"áùø åì øîà ,åäàø
úåìòì áåù ìëåú àìù êéìò øåæâà ïðî

êúåà êéìùà éë ,íéäåáâ éîùá êîå÷îì
ìàæòå àæò åçìùð åá çãéð íå÷îì
íäå ,õøàì íéîùî ä"á÷ä ìéôäù íéëàìîä)

,é"ùøáå :æñ àîåé ,êùåç éøäá úåàìùìùá íéøåù÷

(àæåò ä"ã,íìåò àøåá ìà øåæç ,àìà .
íéùåìù íìåòá ïéà íà óà ,åì øåîàå
íéøùò ìù íúåëæá åðì éã ,íé÷éãö

áéúëã íìåòä íåé÷ì íé÷éãö(àì íù)

ïéà íàå .'íéøùòä øåáòá úéçùà àì'
íúåëæá éã ,íìåòá íé÷éãö íéøùò åìéôà
íìåòä úà ìéöäì íé÷éãö äøùò ìù

'ä øîà äë éë ïáøåçî(áì íù)àì'
åìéôà íàå .'äøùòä øåáòá úéçùà
åèåîé àì ,àöîðá ïéà íé÷éãö äøùò
éðà - íé÷éãö éðù úåëæá ìáú éãñåî

áéúë éëäã ,éðáå(åè èé íéøáã)éô ìò'
íå÷é íéãò íéðùøáãàìà øáã ïéàå ,'

áéúëã .íìåò(å âì íéìäú)'øáãá'ä
,íððéà íé÷éãö éðù íâ íàå .'åùòð íéîù

áéúëå àåä éðàå ãçà ÷éãö åðùééìùî)

(äë é.'íìåò ãåñé ÷éãöå'äòù äúåàá
äàëæ' äøîàå íéîùä ïî ìå÷ úá äúöé
àåä êéøá àùãå÷ã ,ïåòîù éáø ê÷ìåç

הפסוק  בתיבות שמעון רבי נענה  משיצאו, לילה. ÁÎ)או „Ï ˙ÂÓ˘)'ה עם שם 'ויהי

שתה'... לא  ומים אכל לא לחם – לילה וארבעים יום ארבעים

שמעון  רבן אביו לו ואמר כך, על רבי התפלא לרבי, זה מעשה חייא רבי משסיפר

הוא , אריה ר"א  בנו גם אריה הוא  רשב"י הרי בני, – גמליאל כשארבן רשב"י  ואין

מזדעזעין  שלמעלה עולמות  ומה – ירא' לא  מי שאג 'אריה נאמר  עליו אלא אריות,

וביקש, ששאל מה על מעולם תענית  גזר  שלא איש וכמה, כמה אחת  על אנו ממנו,

מבטל... והוא גוזר הקב"ה  מקיים, גוזר והקב"ה גוזר הוא אלא
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éàãååá .àúúì ìèáî úàå ,àìéòì øæâ
øîúà êìò(èé äî÷ íéìäú)åéàøé ïåöø

'äùòéäøéæâ øæåâ ä"á÷äù é"áùø ê÷ìç éøùà)

,úçúî õøàá äìèáì êçåëá äúàå ,ìòîî íéîùá

('äùòé åéàøé ïåöø' øîåà áåúëä êéìòå.

,äðäåøîåòá â"ì ìù íåéä úùåã÷
ïéðòì íéøåôéëä íåé úùåã÷ ïéòë
ìàøùé úåùôð úøäèå úåðååòä úìéçî

òùåäé éáø ÷"äøä øîà ïëå ,àèç ìëî
,ò"éæ àååàðéùî ÷"äøäì ò"éæ à÷ðéîà÷î
ïäëä ïøäàù ,äéä íéøåôéëä íåé ïéðòã
íéùã÷ éùã÷ì ñðëð 'ãåä' úðéçá àåäù
â"ìá éîð éëäå ,'ãåä' úðéçá àåä óàù
,"ãåäáù ãåä" úðéçá øøåòúî øîåòá

êä åðééäåàéàéàéàéúåòåùé åá ìåòôì øùôàå
íéøåôéëä íåéáëíìùä íåìù áäåàá àáåä)

ì"öæ êééøðòèìòæ à"ùøâä éôî ,ç"é 'åîò á"ç

שלום'יא. ה'שר הרה"ק ביאר הטהור שולחנו עריכת  בעת  בעומר ל"ג ביום אחת שנה

ז"ל מאמרם את זי"ע  Ë:)מבעלזא ‰ˆÈ·) הקב"ה הרי ושאל שליש', עד מצוה 'הידור

כולה התורה כל את Â.)מקיים ˙ÂÎ¯· 'ÈÚ),שליש עד מצוה הידור אצלו שייך  ובמה ,

ז"ל כדאמרו �·:)אלא , ‰ÎÂÒ) להמיתו ומבקש יום בכל עליו מתגבר אדם של 'יצרו

שאחר  שליש, עד הקב "ה מהדר זו ובמצוה לו', יכול אינו עוזרו הקב "ה ואלמלי

הנותר. השליש את  עבורו הקב "ה עושה שליש, שני ועשה יצרו עם האדם שנלחם

כבר  בעומר ל"ג שביום נמצא הם, יום מ"ט הטהרה, ימי – הספירה ימי והנה

מכל  נפשם לטהר ישראל בני עמלים זה יום ועד הספירה, מימי שליש שני עברו

ופגם. טומאותם,סיג מכל ישראל בני  את  ומטהר  הקב"ה  מהדר ואילך זה מיום אך 

טהורים' מים עליכם 'וזרקתי  על ואומר ישראל לבני הקב"ה מכפר זה שביום והיינו ,

עוונותיהם Ï"ˆÊ)כל Ô‰‡ÊÏÎÈÓ Ì�Â· ‰ÁÓ˘ ÌÈÈÁ Ì‰¯·‡ ·¯‰Ï 'ÌÂÏ˘ ¯·Â„'· ‡·Â‰).

שלום  רבי והרה"ק זי"ע  מצאנז חיים' ה'דברי הרה"ק ישבו ה'טיש' באותו

השעה, רבע  כג' משך הדיבורים באלו התלהב שלום השר הרה"ק זי"ע , מקאמינקא

כותב ˘ÌÂÏ')וכך ¯·Â„'‰) ושתי השולחן על נשען העת  משך  בכל ישב מצאנז 'הרה"צ

רבים'. מים כשטף דמעות  עיניו זלגו מקאמינקא והרה"צ מצחו. על ידיו

מביא  דרשב "י' 'הילולא Ó‡)בספר ‰¯Ú‰)זי"ע שלום' ה'שר הרה"ק  דיבר שפעם

יוהכ"פ. כמו שהוא  ואמר, זי"ע  זונדל רבי הרה"ק  בנו נענה בעומר, ל"ג גדלות  מענין

כיוונת . יפה אכן ואמר, וקודש אש בלבת  שלום' ה'שר נענה

כל  כלולים בעומר שבל"ג זי"ע, מזוועהיל שלמה רבי הרה"ק  אמר צחות בדרך 

הכבשים שחיטת כי רגלים, ‰Á¯ÊÓ)השלש ˙Â„Ú È�·Ó ‰·¯‰ ÔÈ· ‚Â‰� ‰È‰˘) למערה סמוך

שניתנה  שהרי השבועות לחג רומזים הציון שמסביב ההרים הפסח, חג כנגד הוא

כנגד  הוא  במירון לשהות  הבאים שמקימים והאוהלים השבועות , בחג סיני בהר תורה
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(àååà÷àùè ÷"ãáà'øôåñ íúç'áå .úåùøã)

(.ôø á"çàéä 'ãåäáù ãåä' úãîù ,áúë
'ïåöø úò'ä øøåòúîå ,'øúë' úðéçáá
äøåú ïúî úòá ìàøùéì ä"á÷ä äìâðù
.ì"æå ,äì æîøå .íéîçø àìî ï÷æë

Y â"ì íåé àåä éë ,ã"òôìåì"îéâ ã"îì
ïåöø àåäù 'ï÷æ' àéøèîâ åàåìîá

òåãéë ë"äåé úðéçá ïåéìòä.

איש אין – לפחותים אפילו לכל, רשב "י
וחיזוק שייכות  לו שאין  ישראל  מבני

מרשב"י

àúéà'ïøäà úéá'á(.æ÷ :å÷)åì ùéù éî
÷åæéç åì ùé é"áùøá äðåîà

,ìëì 'ä àåä ú"éùäù íùë ,é"áùøá
ìëì é"áùø àåä é"áùø êëáéáéáéáéåìéôà ,

íéúåçôìâéâéâéâééðáî ãçà ìëìù åðééäå .
àåäù áöîå íå÷î äæéàá Y ìàøùé
ìù åøåàå åçåëî ìåãâ ÷åæéç åì ùé àöîð
úìéçú úà íéé÷é íà èøôáå .é"áùø

- 'ïøäà úéá'ä éøáãäðåîà åì ùéù éî
é"áùøáïä ,é"áùøã åçåëá ïéîàéå ,

ó÷åúá ,àîåé éàäá - èøôá ïä ,ììëá
íåéä ùåã÷ éë øîåòá â"ì íåé úùåã÷
- é"áùø ìù åðåöø àìîéå .åðéðåãàì
æ"éòå ,äøéúéå äáø äçîùá çîùðù

áø òôù òôùåéãéãéãéãé.

שהרה"ק הידוע  המעשה עפ"י עוד, אחד חכם והוסיף עראי. דירת  דבעינן הסוכות חג

ב ההילולא נראית היאך ישראל, ארץ מבני מחסידיו אחד את  פעם שאל יום מרוז'ין

רבו בפני החסיד תיאר במירון, בעומר למערהל"ג ומחוץ  יוהכ"פ , – המערה שבפנים

תורה שמחת  מועדים – שני עוד יש זה ולפי דבריו, את הרוז'ינער הפליא ומאד ,

הזה. ביום

ה'יב. 'טוב  בפסוק הידוע הביאור  עפ"י ממליצים הצרותלכל יש שלכל - '(˙ÂÈÚ·‰Â)

סוגי  לכל – לכל רשב "י אהרן' ה'בית  בדברי לבאר מעתה אמור ה', אל לפנות טוב

קברו על ולהתפלל לבוא  טוב ומעוקות, צרות ה'(‡Â)ומיני ויושיענו בזכותו להתפלל

ובמופתים. באותות 

המשניות יג. בפי' הרמב"ם דברי את לכך  שהסמיכו ‚)יש ‚ ‰¯Ù) מינה נפקא כל שאין

והזה, טבל כך ואחר שנטמא מי ובין נטמא  לא  מעולם אשר האיש בין וחילוק

עליו הוזה אשר שזה אלא  עוד ואמרולא  עליו דן שהכתוב  בו יש  יתירה  מעלה

טהור בין שהוא לפחותים בין לכל, רשב"י – האיר ישראל לכל נאמר, לדידן אף .

פחותים, עליולשאינם העיד אהרן' שה'בית  – לפחותים יש יתירה שמעלה אלא 

לרשב"י שייכות  לו .שיש

'רשב "י' בגמטריא  ה'' תושיע ובהמה 'אדם אמרו ÂÎÏÓוכבר ˙ÂÚÂ˘È ÏÈ„‚Ó)

(‰� ·È�¯‡·Ó.

רחל'יד. בית  ב'סידור Ú"ÈÊ)כתב  ı"Î ÈÏ˙Ù� È·¯ ˜"‰‚‰Ï)'יוחאי 'בר הזמר בשירת שיש
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– דרשב"י להילולא ואיתכנשו  עולו 
ובכל זה ביום הקדוש  לציון  העליה  מעלת 

ועידן זמן 

àúéà÷"äåæá(:åöø æ"øãéà åðéæàä)äúåàá
é"áùø ìù åúèî äàáåäù äòù
åúøòîî ìå÷ä òîùð ,ïåøéî ÷"úàá
éáøã àìåìéäì åùðëúéàå åúàå åìåò'

'ïåòîùåèåèåèåèúçîùá çåîùì åôñàä ,åàåá)

(é"áùøäæèæèæèæè.

áúëìò' åéúåøâàá '÷ä 'ä"ìù'ä
åðåéö ,úáäìù úáäì ùà íå÷î
øäåæä íéãîåì é"áùø ìù øåäèä

,äìåãâ úå÷éáãáå äàøéáå äîéàáéë

הנשמה להארת נפלא „¯ÂÎ)סגולה È"ÙÚ Ì˘ ¯‡·ÓÂ) שאינו למי גם דהיינו שם ומבואר

הזמר. בסודות  ומשיג מבין

הזמינו טו. שרשב "י סימן זה הרי למירון להגיע  שזכה מי כל אומרים, קמאי היו כך 

לשבות משפחתו בני כל עם השנה באמצע שנסע מאברך  ידענא עובדא אליו.

לבני  ואמר האברך  נענה ביניהם, שהיה מעשה משום רשב "י, אצל במירון שבתו

במלון  שבתנו לשבות יכולים היינו זו שבת על שהוצאנו ודמים בממון הראיתם, ביתו,

והנה, כזה... בסכום הנה לבוא שהסכמתי בי הייתה טיפשות כאומר ופלוני, פלוני

אף  אחרת , מסיבה פעם בכל מירונה, לעלות  בידו עלה לא והלאה היום מאותו

יום  הווה וכן בטוב , שלא מרגיש הילד החל הקטן, לבנו 'חאלאקע' לערוך כשרצה

תמימות ... שנים כג' למשך  ומשונות שונות ממניעות  מניעות – בחודש חודש יום

מעכבים  והלאה שבת שמאותה לב על שם 'האם ביתו בני לו אמרו אחת  שבלילה עד

לו  ומודיע עומד שרשב "י וכמי מירון...' באת"ק רגליו ידרכו שלא  השמים מן בעדו

דברים  יש כי הבין ה' לדבר היראים מן שהוא  האברך הנה'... תבוא לא  רצית, 'לא 

אנכי  ואילו לפחותים אפילו לכל רשב "י כי – אינני 'פחות' אף וכי לעצמו וחשב  בגו,

לפני  בוכה והחל הדלת את נעל בביתו לחדר פרש נחשבתי... לא  לפחות  אפילו

של  מעלתן כנגד כביכול מפיו שיצאו השטות ודברי הפגם אותו לו שיימחל הקב "ה

דמעותיו, שיירי ירוא  שלא  ונסתפג עלה מחדרו, יצא  יצוא  אך  ויהי מירונה... העולים

משנפתחה ביתו, דלת על נוקש שכנו  שכיני והנה נא  שמע לאמר, השכן פתח הדלת 

מוזרה  בקשה על מחילה אבקשך גם ליל, באישון ההפרעה על סליחתך אבקש יקירי

כי  הבטחתי ומעיקרא חדש, רכב קניתי היום – ה' עשה היום זה הנה בפי, אשר

עלי  גברה עייפות  ועתה למירון, העולה בדרך  תהא  זה ברכב הראשונה ה'נסיעה'

והיה  לפלא  ויהי בדרכי... עמי להצטרף תסכים שמא  – בגפי לדרך לצאת  וחוששני

לבך נכנע  אך להודיעו רשב "י, התנ "א  בזכות  השמים מן הנשלח כ'מלאך' השכן נראה

אליו... להוליכו 'נהג' רשב "י שלח וכבר

שמחה טז. ר' הגה"ח את מירון לאת "ק  לקחת שזכה המעשה' מ'בעלי אחד לי סיפר
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íù åòøàé íéñéð äîëæéæéæéæéíéëéøö éë ,
úå÷áãáå äàøéáå äîéàá øäåæä ãåîìì

äçîù áìä çåîùì ë"çàå ,äìåãâ
éë ,úåáöòå úåìáà íåù àìå úåéðçåø

ואף  בעומר, בל"ג למירון נוסע  שמחה ר' היה ימיו כל קמאי. מחסידי זצ"ל מונד

לעזרו  אברכים כמה עמו ובאו כך , על וויתר לא שנה תשעים מבן למעלה בהיותו

מלוויו  ועל עליו קשה כך כל הרי שמחה, רבי משנשאל הארוכה , הדרך  בכל ולתמכו

והרי  ברגל, להר העליה עליכם היא קשה כולנה ועל למירון, בעומר ל"ג ביום להביאו

והסביר, שמחה רבי ענה כך. כל רבה הדרך טורח כשאין אחר ביום ליסע אפשר

בל"ג  העליה לבין השנה בכל הקדוש לציון העליה בין גדול וחילוק הפרש לך  הרי

לצרכי  להתרימו ה'גביר' של לביתו דהו מאן כשבא  העולם, מדרך  דהרי בעומר,

כי  הגביר מחליט ואם וכו', וכו' שבידו ה'המלצות' את  ובודק הגביר מתיישב צדקה,

לסעודת הגביר בהגיע אך הגונה, נתינה לו מעניק  הוא  הרי היא  חשובה זו בקשה

של  בטיבם מעיין ואינו יד, הפושט לכל בהרחבה מממונו מפזר הינו בנו, נישואי

לו. היא  שמחה' 'עת  עתה הרי כי המבקשים,

עומד והריהו שלו, 'הילולא' זמן הוא בעומר ל "ג  יום  כי  – רשב"י  אצל נמי  כיו"ב 

האם בציציותיהם. לבדוק מבלי טוב, וכל ברכות  שפע  המשתתפים כל על ומשפיע 

גבול  בלי טובות השפעות ומשפיע  מעניק הוא אלא וכדומה , בקשתם .נכונה

בעומר  ל"ג את  לחוג נוסע הוא מתי ירושלים מבני אחד את פעם שאלו

כשמחת טאנץ ', ה'מצוה אחר עד פנים' ה'קבלת מלפני היהודי, ענה במירון,

קרובי. של הנישואין

איש יז. איש – בסבלם המסובלים ישראל בני מאחינו אחד לכל הקריאה תצא  מכאן

ותלאותיו צרותיו מרוב כי לו נראה אם אף ובגשם, ברוח ומכאובו, הקרקעבנגעו

רגליו מתחת  הימים נשמטת קורות בספרי שהביאו למה ישמע הסבל, כח כשל וכבר

(„ÂÚÂ ,‡È˜ „ÂÓÚ ÔÂ¯ÈÓ ÚÒÓ)בשנת בצפת שנתיישב סופר יוסף רבי בשם נורא  מעשה

הרעש וכשיצא  וז"ל. ÔÂ¯ÈÓÂ)תקכ"ב , ˙Ùˆ· ‰˙ÈÈ‰˘ ‰Ó„‡ ˙„ÈÚ¯) חשון בחדש הארץ  על

והדלת ז"ל, רשב "י של הבנין אל מקום שבאותו והערלים הישמעאלים כל באו תקכ"ב ,

סגורה „¯ÌÈהייתה ÌÈ„Â‰È ËÚÓ ÈÎ ‰ÏÈÏÂ ÌÂÈ ¯Â‚Ò ÔÂÈˆ‰ ÔÈ�· ‰È‰ Ì‰‰ ÌÈ�ÓÊ‰ ¯Â‡È˙‰ ÈÙÏ ÔÎ˘)

Á˙ÂÙÂ ‡· ‰È‰˘ ˙Ùˆ· ¯„‰ ˘Ó˘ Ïˆ‡ ÂÈ‰ ˙ÂÁ˙ÙÓ‰Â ,ÌÈÏ¯ÚÂ ÌÈÏ‡ÚÓ˘È ¯ÈÚ· ÌÈ·˘ÂÈ‰ ·Â¯Â ÔÂ¯ÈÓ·

(‰Ê ¯Â·Ú 'ÂÏ ÚÈ‚Ó˘ ‰Ó ÂÏ ÌÈ�˙Â�'˘ ¯Á‡Ï מאחר שמעון, רבי שמעון, 'רבי – כולם וצעקו ,

אתה  בעינינו וגם מחשיבותך , אבותינו מפי שמענו וגם וחשוב , בעולם גדול אדם שאתה

פתחך ', פתח - מאליהחשוב  הדלת  נפתחה  ביתם ומיד בני וגם לפנים, כולם והלכו ,

הוא ועכשיו כלל. היזק  להם היה ולא  ניצלו, ביותר.(¯˘·"È)ונשיהם מאד בעיניהם חשוב
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,é"áùø õôç äìàáäñåðîå ÷åãá àåäå,
íéììôúîå úåáãðå íéøãð íéøãåð ë"çàå

'úåìôúúðù 'ïîàðä ïåéö øîåù' õáå÷á ñôãð)

'øðì êåøò'ä é"ò ì"åéù ,à"î÷ ïåéìâ ,â"éøú

úåøâà ä"ìùä é"úë ú÷úòäî ÷úòåäå .äðåèìàá

(ç"ôù úðùá åòñî.

ïëå'àøåðèøáî äéãáåò åðéáø' áúë
åéçàì åáúëîá ò"éæåøôñá àáåä)

(ù"ééò ,úéðùä úøâà úìéçú 'ïåéö éëøã'ç"éá
àúåáéáñä ìëî íéàá åúúéî íåé øéé

...úåìåãâ úå÷åáà ïé÷éìãîåäáøäù
åàôøúð íéìåçå åã÷ôð úåø÷òçéçéçéçé

שני רעש ÂÏÒÎ)כשהיה 'Â·) של לבנין וישמעאלים וערלים יהודים כולם, ברחו

כולם ראו לשם קרוב וכשבאו הראשונה, כבפעם ז"ל הגביהרשב "י כולו שהבנין 

והכיפה למטה , ומלמעלה למעלה  מלמטה  - אדם  כמו באוויר וקפץ למעלה, והתנשא

לשנים פתוחים והיו לחצאין , חלקים, לשני התחלקה הבנין של כיוון שמלמעלה  ,

'רבי  וצעקו כולם ופתחו מאד, ונתחלחלו עליהם גדולה חרדה נפלה זאת  שראו

מחצי  יותר היה וזה סופנו...' יהא  מה  הוא, כך  שלך הבנין אם שמעון, רבי שמעון,

מעלה  של הכיפה מקומו. על הבנין ועמד הרעש, שקט הארץ , שקטה כך  ואחר שעה,

כבראשונה יחדיו נתחברה חלקים לשני כלל שנחלקה היזק היה שבאו ולא והאנשים .

ובפנים, בחוץ  הבנין, בזה הגדול הנס ראו איזה (Â˜„·Â)לשם או סימן איזה יש אם

עכ"ל. כבראשונה, שהיתה בחומה סדק  או סימן שום כלל נמצא  ולא בבנין חריץ

שעבוד כלל אין רשב "י האלוקי התנא מנוחת  מקום – הלז שבמקום למדים נמצינו

כ"ש הוא, העולם מטבע  למעלה הציון שעל הבנין מציאות כל ואם הטבע ', ל'דרכי 

בכל  ויוושעו הטבע , לגדרי מחוץ  ישועתם תפרוץ  שבוודאי בו, להתפלל הבאים לכל 

שם יארעו ניסים כמה כי – די  בלי עד וברכות  ישועות  .מיני

ש'מרון'יח. אומר היה זי"ע צדק' ה'צמח È')הרה"ק ‡ÏÏ) ר"ת אמן נופא רלך מהוא 

ˆ‚)רחמןו ˙¯‚‡ ‰ÓÏ˘ ÌÁÏ ˙Â¯‚‡ ,‡ÈÂÏÓ‡˘Ó ÔÂ‡‚‰ ,ÌÂÈ ÌÂÈ‰ ÁÂÏ).

מתרחשים כאלו מעשיות  כי לומר עלינו כאן, המובאים הסיפורים לכל כהקדמה

רשב"י התנא בזכות  ביומן יום ומופתים'מידי 'אותות שומעים ביומו יום ודבר ,

ממש, הטבע מדרך למעלה שהם בדברים הקודש בציון ישראל בני אחינו שפועלים

וליזיל. ליחשיב רוכלא כי ואטו יכלו, לא  והם הנייר טיפהיכלה להביא אלא באנו ולא

הלבבות לעורר ששמענו כפי הגדול שבים .מטיפה 

מק "ק מאנ "ש אחד בבית דבר אירע  ה'תשע "ה בשנת המעשה, מבעלי שמעתי

החלה הבית שעקרת  תובב"א, ירושלים בעיה"ק  אהרן' ‰Û¯ÂÁ)'תולדות È‰Ï˘·) להרגיש

והללו  מומחים, לרופאים פנתה לה בצר ליום, מיום נחלשה וראייתה בעיניה נורא  לחץ

טי  סי בדיקת לה לערוך קבעו ברירה בלית מחלתה, מקור את מצאו .c)לא t.)
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הרופא לבית מיהרה היום באותו יום, של בבקרו בעומר ל"ג ביום זמנה ונקבע 

הנוסעים  תו"א  חסידי לקבוצת  להצטרף הספיקה הצילומים עריכת  אחר  ומיד

עשרים  לאחר רק  יגיעו לא  טי הסי בדיקת  של והתוצאות התשובות  כי – מירונה

את בעיניה לראות הצליחה  שלא  כמעט למירון בהגיעה  לעת, מעת שעות  וארבע

וירפא עיניה  שיאיר  ה' אל בתחינה  הרף  ללא  בכתה אלא  הרבי של ההדלקה 

התנ"א של הציון מקום ל'מערה' נכנסה ההדלקה  אחר הבריאות , בתכלית אותה

ותשכם  ממחרת , ויהי הקשה ... מצבה על התפללה ספורות דקות ובמשך רשב"י

גם האדם... כאחד רואה  היא והנה בבוקר כליל האשה חלף  הדחק זו הלחץ כל

תוצאות את  לשמוע  לבוא שעליה  הרופא פקודת עליה  שחזקה  אלא עיניה. מבין

חלף הכל כי לו לומר  פיה  את  פתחה ובטרם לפניו האשה ותתצב טי, הסי בדיקת 

'בצקת ' שיש בצילומים נתגלה  כי לה  לומר הרופא החל נוראה (�ÂÁÈÙ˙)ועבר 

מאור  את לאבד היא  מסוכנת  זה בלא כי בעיניה לנתחה בדחיפות  וחייבים בעיניה,

למחרת בבוקר היום האשה, לו אמרה העיר... ברחוב  מהלכת  בעודה לפתע עיניה

הרופא ולניתוח... לעיני ומה לו... פרח הלחץ כל גם עיני, את ה' פקח למירון נסיעתי

להיבדק, שבוע  בכל לבוא עלייך מקום מכל – לה אמר לפניו, אשר את הבין שלא

עשתה  מאד, כמסוכנת  הבצקת נראית שעות ככ"ד לפני שנערכה הבדיקה לפי כי

הרופא לה הודה שבוע  בכל שנבדקה שבועות  שבעה שכעבור עד כמצוותו, האשה

תשעה  מקץ  כי ועוד, זאת לביתה. היא משוחררת ומעתה לטרוח טעם כל אין כי

הבכור בנה לה נולד ÔÈ‡Â˘È�‰Ó)ירחים ÌÈ�˘ ‰ÓÎ ¯Á‡Ï).למזל"ט

כי  הטבע , לדרך  מחוץ לרגע  מרגע לה אירעו ונפלאות  ניסים אלו וראה הבט

היום –באותו ומסוכנת נוראה בצקת על הבדיקות וכאן הראו רשב"י, לפני כאן 

רשב"י  השלימה.לאחר  בבריאות  האדם כאחד להיות ששבה

שבערב בצפת , חיים מאור קרית מתושבי ומכירי ביודעי אספר מעשה עוד

נזדעזע מכך  כתוצאה שלוש, כבן ילד נדרס בה נוראה, תאונה אירעה תשע"ו פסח

בית רופאי שלחוהו החג אחד מיד החולים, לבית  והובל הכרתו את ואיבד מוחו

קודם  שבועות  כב' והנה, לו, מעזור ידם שאזלה בטענתם שיקום למכון החולים

היה  בכוונתם כי שיח שפכו שם לרשב "י, מירונה הילד הורי נסעו בעומר ל"ג

להביאו  שיזכו ומבקשים עומדים הם ועדיין הקטן, לבנם 'חאלאקע' זו בשנה לערוך 

בא בעומר ל"ג ביום כי אומר זאת אבל נאריך, לא  רגליו... על מהלך  כשהוא הנה

כל  כנגד לפלא, ויהי חאלאקע , בו וערכו רגליו על ומהלך  עומד כשהוא  הילד

ל"ע . הרופאים 'נבואות '

היה  הלה ה'תשנ "ג, בשנת  לה עד שהיה מעשה ארה"ב  מדרי חשוב רב לי סיפר

פסחים  וערבי היום ויהי הבוקר. באשמורת  שעות  כמה יום בכל חברותא  עם לומד
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ולא – לביתם במהירות שיבוא  וביקשתו החברותא , של זוגתו אליו התקשרה היה,

וחסר  חלוש במיטתו שוכב  שהחברותא ראה בהגיעו אמורים, דברים במה לו אמרה

באופן  ל"ע המחלה את אצלו שגילה מ'הרופא' חזר עתה שזה לו, לספר ופתח אונים,

לא אפילו מאומה, לעשות הרופאים ביד שאין לומר הרופא  הוסיף ואף ביותר, נורא 

יותר  לו נותרו שלא מודיעו הוא ובזה תהיה, לריק  אך  פעולה וכל השתדלות, בגדר

דיבורי  החולה של לבו על לדבר המעשה בעל החל אדמות. עלי לחיות  חדשים משני

בעומר  בל"ג וליראות  לעלות נוסע  הנני שנה בכל הוסיף, לאחמ"כ נוחם, וטללי אמונה

ואמר  ממיטתו בו הביט החולה פלאות. ותראה עמי, מצטרף הנך  זו בשנה למירון,

בעומר, ל"ג ביום עלמא בהאי להיות  אזכה עוד אם יודע מי כי תדבר, הבלים וכי לו,

הרופאים... דברי לפי הרי

טיקעט הלה קנה הפסח ÒÈË‰)אחר ÒÈË¯Î) ל"ג לקראת  ישראל לארץ לנסיעה

גם  טיקעט קונה הנני לו, ואמר החברותא אל התקשר הנסיעות  סוכן ומבית בעומר,

להפסיד מה לך  אין ממילא  דהרי ‰¯ÌÈ‡ÙÂ)עבורך , ˙�ÚË ÈÙÏ) לחוג הידידים יצאו ואכן .

במירון. בעומר ל"ג יום את

החולה  אל פנה קודש שבת  בליל מנוחה, במוצאי בעומר ל"ג חל שנה באותה

רבה  בתחינה ונעתיר יחדיו ניכנס הבה ב 'מערה', דוחק כך  כל אין עתה לו, ואמר

נפשו  את  ושפך  הקדוש, לציון ונראה סמוך והתיישב  החולה נכנס הקדוש. בציון

ואמר, פנה משסיים גמירא ; עד מרישא תהלים ספר כל באמירת ותחנונים בבכי

לאחר  דרשב "י. בהיכלא כאן משאירה והנני לבי, מעל נגולה גדולה שאבן אנכי מרגיש

בע אין ל"ג ממילא כי – כלשהו 'ניתוח' לנסות  הרופאים הציעו לארה"ב  משחזרו ומר

- ראו אשר את שאכן, לראות נדהמו החולה של גופו את  ומשפתחו להפסיד, מה

וכלל. כלל מסוכן שאינו לגמרי, אחר ענין אלא  ה'מחלה' זה אין אך  ראו, נכונה

ושלחו  שמצאו, ממה מעט נטלו כן על עיניהם, למראה האמינו לא  הללו 'חכמים'

עודנה  המחלה האם שיבדקו בכדי - תבל ברחבי גדולים חולים בתי לכמה אותה

בבכי  לבכות והתחיל החברותא אל החולה התקשר השבועות  חג בערב  לאו. או ח"ו,

נענה  חברו אך בחששו... ורגליו, בידיו מרטט החל החברותא עמו, מדבר בעודו רב

ה'תשובות' חזרו דכעת  לתודה', ב 'מזמור נתחייבתי עתה זה כי אנכי בוכה לעומתו,

אותן  כשבכל בשנים, רבות עוד היהודי האריך  ואכן למחלה. זכר כל בגופי שאין

דרשב"י. להילולא  למירון בשנה שנה מידי עלה השנים

האבנים  הם הם מירון. בואכה בדרך הפזורים הרבים שהאבנים בצחות אמרו וכבר

באתרא ובשביה בצרה הנתונים יהודים של לבם מעל שנגולו והבצורות הגדולות

רשב"י. הא' התנא  ציון על קדישא

מעשה  מעלה של ירושלים מזקני שליט"א אייזנבאך  נתנאל ר' הרה"ח מספר



çé בעומר ל"ג  – אמור - הפרשה באר

מהר  לנסוע  יכולים היהודים היו לא  ההם בימים לה, עד והוא תש"ט בשנת  שהיה

היה  זה ואף ומיוחדות , שמורות  בשיירות  אם כי בירושלים מגוריהם לשכונת הצופים

בבחור  ופגע  ימ"ש מהישמעאלים אחד ירה הימים באחד שבועות , לב' אחת  רק

שנותר  היחידי היה והוא  ה'מלחמה', אחר לארה"ק  שעלה מאש מוצל אוד – אחד

מאיראוויטש', 'גדליה ושמו הי"ד, מוקדה על שעלו משפחתו בני כל מתוך בחיים

צדק ', 'שערי החולים בית אל להביאו דרך  היתה לא  אך הבחור, של ברגלו פגע  החץ

הבחור  הוכנס ימים, שבועיים כמעט כעבור רק כראוי. שיירה להם הייתה לא כי

הרפואה. לבית

רגלו  נזדהמה שעבר הרב הזמן שמחמת  ומיד תיכף קבעו שבדקוהו הרופאים

לכה"פ  יצילו ובכך  רגלו, את לכרות אם כי אחרת  ברירה ואין ומסוכן, נורא  באופן

קדישא ההילולא  יום בהתקרב  בעומר, לל"ג ונראה סמוך  היה זה מעשה חייו. את 

לכבוד  רשב"י של הקדוש לציונו - 'לרגל' לעלות  ברצונו כי לסובביו, הבחור אמר

נסיעה  שהרי ודחה, בהלוך  דחוהו סובביו ישועתו, את  יפעל ושם קדישא , ההילולא

עד  וקשה ארוכה למירון הדרך  היתה ההם בימים כי מהמציאות , היא רחוקה כזאת 

ישאוהו  והיאך  לשכב, אם כי לשבת  ביכולתו היה לא  זה שבחור ובפרט מאד,

לכל  להסכים אבה לא  הבחור אך  חלילה, וחוזר מירון ועד מירושלים בשכיבה

גדול משא  רכב החברים שכרו ברירה בלית  הבחור (Ë¯‡˜)התירוצים, את  הבריחו  ,

למיניהם, רטיות  בהרבה עטופה כשרגלו המשא ברכב והשכיבוהו החולים, מבית 

עצמם  מצאו הדרך תלאות  אחרי האלוקי. התנא ציון עבר אל פניהם את  ושמו

הקדוש, הציון לפני עד הובילוהו הבחור את הורידו שמה בהגיעם מירון, באת"ק

זעק, וכה לבו, מקירות להתפלל תיכף החל ליוהבחור נא פעל אנא, שמעון , 'רבי 

זדים בידי  נרצחו קרובי כל ממשפחה , ואחד מעיר אחד  נותרתי כי  ורפואה, ישועה 

ושארית שם  יעמוד ולא  רגלי, את  יכרתו אם בישראל בית  אבנה  ואיככה  מרצחים .

אבותי '... ובית  משפחתי  אותו מכל  הניחו גמרו אחר נוראות. ובכה הבחור שכב כה

זמן  אחר מצווה. של לרקידה הציון לחצר ויצאו החלונות  אחד על שוכב החברים

שמצאוהו  עד איננו... הילד אך. – שם שוכב  הוא אשר החלון אל מחבריו כמה באו

זקן... איזה אליו שהגיע  הבחור סיפר הרגל...' 'כיצד מאד עד ונשתוממו בחצר , רוקד

עשה... וכן חברך , עם עם רקוד החצר וצא קום קום, כאן, שוכב  לך מה בו, וגער

נפל  הקטן שבנו סיפר, וכה ברק , בני מתושבי ראשון מכלי שמעתי זה סיפור

אך וקשים, שונים בטיפולים בו לטפל החלו הרופאים רח"ל, מסוכן בחולי למשכב

אין  וכמעט ביותר, קשה באופן בגופו מקוננת הנוראה שהמחלה ראו לבם למגינת 

לרפאותו  בידם שאין והודו נתייאשו הרופאים לטובה, עליו משפיעות הרפואות 

ידידי  פנו ימים כמה כעבור המשפחה... בני כל לבות  עם האב  לב נשבר ולהושיעו.
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עשו עכשיו עד - ואמרו אליו נעשההרופאיםהאב מעתה לעשות , שבידם אנומה

בצוותא לעלות מידידיו כמנין ונתאספו לעשות, בכוחנו שיש מה לאת "קכיהודים

הילד. של השלימה לרפואתו בתפילה שמים שערי לקרוע מירון

הקודש  במסע  להשתתף ברצוני אני אף ואמר האב אליהם פנה נסיעתם טרם

מה  אין שממילא - עבים בסדינים מכוסה עמי אקח מאד עד החלש הילד את ואף

‰„¯ÌÈÎ)להפסיד ÈÏÂËÏË· ÂÈÈÁ ˙�ÎÒ È·‚Ï) מירון באת "ק  המלך לפני בבואם זו. מנסיעה

מעומק בציבור תהלים פרקי לומר והתחילו הציון, אצל ספסל על הילד את השכיבו

התפתל  התהלים באמצע  והאומלל. החולה הילד רפואת על הנפש  ובהשתפכות  הלב

המתפללים  של לבבם נקרע  בכיותיו שלנוכח כמובן הפוגות, מאין ובכה מיסוריו הילד

רשב "י, הא ' התנא  בזכות  הקב "ה לפני ובזעקה בתחינה ויותר יותר תפילותיהם וגברו

גמירא . ועד מרישא  התהלים ספר את פעמיים שגמרו עד להתפלל הוסיפו וכך 

כי  לשתות מים לי 'הביאו הילד ביקש לפתע  פלאים, פלאי – פלא  זה וראה

ע"י  אם כי הפה דרך  שתה ולא  הילד אכל לא רב  זמן מזה כי לפלא ויהי צמאתי',

משחזרו  קימעא, להתחזק והתחיל לשתות לו נתנו מיד ואכן, בוורידיו, מזון תחלופי

מן  מאד התפלא הרופא  הרופא , אצל הילד את  שוב  לבדוק  האב  הציע הביתה

לעשות המליץ ומיד הזה, כדבר יתכן איך  הבין ולא  בגופו שהתרחשו לטובה השינויים

עד  סכנה מכלל החולה יצא  מה זמן ולאחר החולי, את לרפא  טיפולים סידרת עוד

כליל. נתרפא  ובסוף משענתו, על בחוץ  שהתהלך

המעשה מבעל ששמעתי נורא  סיפור נא  ‡¯‰"·)שמעו È¯„Ó) חלתה תשנ"ז בשנת  ,

עשרה  כחמש במשך  ומרים קשים ייסורים וסבלה ב 'כבד', קשה במחלה ביתו נוות 

אחר 'כבד' בתוכה להשתיל חייבים כי הרופאים שהחליטו עד ˘ÌÈÁ˜ÂÏשנים, Â�ÈÈ‰)

(‰ÏÂÁ‰ ÛÂ‚· Â˙Â‡ ÌÈÏ˙Â˘Â ,Â˙˙ÈÓ ¯Á‡ „ÈÓ ÈÂ‚Ó „·Îתחת היה לא  הזמן שבאותו אלא ,

וכו' שלה ה'דם' לסוג לה, שמתאים 'כבד' ÈÂ„Ó˜)ידם ÔÙÂ‡· ˙ÂÈ‰Ï ÏÎ‰ ÍÈ¯ˆ ‰Ê·˘ ÚÂ„ÈÎ).

ירושלים עיה"ק  מתושבי מעשה בעל של ·ÌÈÏ˘Â¯È)ידידו Â�˙¯Â·Á È�· È·Â˘ÁÓ) היה

צדיקים  קברי על משתטח היה ואף הלב, את  הסועדים ובטחון אמונה בדברי מחזקו

ידידו. משפחת  עבור מרובים שמים רחמי ומעורר ועונה עת בכל

שבת בערב  מאד, מצבה הוחמר תשע "ב  שבשנת עד קשות  שנים עליה עברו כה

מירון באת "ק  שבתו לשבות  ידידו את  הבעל שלח בעומר ל"ג ·ÈÁ·‰שקודם Â�ÈÎ˘ ˘È)

Î"‡Â ,ÔÈ‡Â˘È� ˙ÁÓ˘ ÔÂ˘ÏÓ ,‡ÏÂÏÈ‰ ‡Â‰ ¯ÓÂÚ· ‚"Ï ÌÂÈ ÈÎ ,'ÛÂ¯ÙÈÂ‡ ˙·˘' Ì˘· ˙‡Ê‰ ˙·˘‰ ˙‡

(·˘ÁÈÈ ‰¯Â˙Ï ‰ÈÏÚ ˙·˘Î ÂÈ�ÙÏ˘ וכך˘·˙ השלימה, לרפואתה רחמים שערי שם שיקרע

שמים. לרחמי רשב"י במערת  הרף ללא  הלה התחנן השב "ק  כל במשך  עשה,

מירון  באת"ק כמים תפילות  שפך שהלה זמן ובאותו תפילתו, לקול ה' וישמע

דרכים תאונת  ומתאים (Ë"�Ú„ÈÒ˜Ú)אירעה ראוי היה ש'כבדו' גוי אז ונהרג יארק , בניו
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íå÷îì åáãðúäù äáãðå øãðá
àåääèéèéèéèé.

éîååîöòáù ò"éæ ì"æéøàäë ìåãâ åðì
ù"åîë úðéåöîä ïåéö ÷"úàì äìò

המתינו  הם שאף יארק ניו ברחבי אחרים גויים שני שהיו עקא דא  אך  הנ "ל, לחולה

(‰È�ÙÏ) הראשון הגוי את להשיג ניסו החולים בית מהנהלת כבד'. ל'השתלת  רב זמן

מיהר  הלה השני, הגוי אל פנו להשיגו הצליחו ומשלא הועיל, ללא אך ברשימה

לניתוח הרופאים אותו הכינו וכבר Ú"Ï)לבוא , ÌÈÁÂ˙È�‰ ÏÎÓ ‰˘˜‰ ‡Â‰ ‰Ê ÁÂ˙È� ÚÂ„ÈÎ).

מ  החל המיועד, החדר אל הלה משקרב  לביתו.אך ושב  בו, וחזר מאימה רתת

יום  בעצם להתקשר מיהר החולים בבית שנכח בראהן ד"ר המפורסם הרופא

�Ù˘)השבת  ÁÂ˜ÈÙ ÈÓÚËÓ) בעניני ישראל בני לאחינו בסיוע העוסק הרבנים לאחד

כשאר  הכבד הרי לא  כי – ל'כבד' הזקוק ישראל בני מאחינו אחד יש אולי – רפואה

ומצא חיפש הרב החדש. בגוף להשתיל האפשר ככל בו למהר שיש האברים

המשפחה, בני אל להתקשר הרב מיהר זו, לחולנית מתאים זה כבד כי ברשימותיו

לא כי קודש, השבת יום בעצם הטלפון על לו עונים היו לא  הטבע  דרך פי על והנה

שבמאנהעטען המיוחד החולים' מ'בית  הוא כי שראו לטלפון רק  עונים ,(ÔË‰�Ó)היו

הרב משהתקשר כעת אך  שליט"א, הרב  אותו מגורי מקום – פארק מבארא  ולא

כן  על הכבד על מודיע  ושמעוהו גמורה בטעות הטלפון את  הפעוטות  אחד הרים

חייה. ונצלו לביה"ח מיהרו

חמישי  ביום שחל בעולם בעומר ל"ג נתקדש בטרם – זו שבת שאחרי שני ביום

השלימה. בבריאות רגליה, על מהלכת  והחלה החולה, עמדה כבר שנה, באותה

לנס. ויהי

בידערמאן  דוד רבי הרה"ק  אל ופנה נחלה שבנו ירושלים מבני יהודי באיש מעשה

מירון  קדישא לאתרא נא  סע  דוד רבי לו הורה בנו, מצב  את בבכותו זי"ע  מלעלוב 

במירון, הייתי כבר היהודי לו אמר יוחאי, שמעון רבי התנ "א  ציון על ישועתך ותפעל

לא נתרפא לא  ועדיין הרופא  אצל ביקר שכבר מי וכי שוב , סע נו, דוד, רבי לו אמר

שיתרפא ... עד ושוב הלוך  הרופא  אל ישוב 

הצדיק,יט . של בכוחו שלימה באמונה המתפלל כשיאמין רק  תועיל התפילה זאת 

בפסוק  זי"ע מבעלזא יהושע רבי הרה"ק  שאמר ·)כמו Ï ˙È˘‡¯·) רחל שאמרה

אני' אלוקים 'התחת יעקב והשיב אנכי", מתה אין ואם בנים לי "הבה אבינו ליעקב

(· ˜ÂÒÙ Ì˘) האמונה כמו בצדיק האמונה ראי שלא יעקב , לה אמר שכך וביאר, ,

בצדיק האמונה כח אולם שלמות , אינה אם אף מערכות  לשדד בכוחה אשר בהשי"ת

שיש  סימן זה הרי אין' 'ואם שאמרת  מכיוון ובתמים, באמת  כשמאמין רק הוא
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'úåðååëä øòù'á ò"éæ ìàèéåå ç"øäåî
(øîåòì â"ì ïéðò 'å øòù),åâäðù âäðî ïéðò

øá÷ ìò øîåòá â"ì íåéá úëìì ìàøùé
øéòá íéøåá÷ øùà øæòìà éáøå é"áùøä
íù íéçîùå íéìëåàå ,òãåðë ïåøéî,

íòô íù êìäù ì"æ éøåîì éúéàø éðàå
éùðà ìëå àåä øîåòá â"ì íåéá úçà

íéðåùàøä íéîé äùìù íù áùéå åúéá
ù"éâàù ïúðåé ø"ääå ...àåää òåáùä ìù
íãå÷ äðåùàøä äðùáù éì ãéòä
,ì"æ éøåî íò ãåîìì åìöà éðà éúëìäù
éùðà ìë íò íù ïè÷ä åðá íò êìäù
âäðîë' åùàø úà åçìéâ íùå ,åúéá

'òåãéäëëëëäçîùå äúùî íåé íù äùòå ,.

גם  להושיע  אני' אלוקים 'התחת  כי לך , לעזור בכוחי אין א "כ בכוחי ספיקות בקרבך 

ישועות פועלת הצדיק בכח השלימה האמונה ורק בשלמות, בי מאמינים כשאין

הטבע . מדרך  למעלה נפלאות

ממעשה כ. שליט"א מטשערנאביל אדמו"ר מכ"ק  שמעתי זה למנהג נחמד טעם

בגמרא  ÊÈ.)שהביאו ‰ÏÈÚÓ)את ישמרו שלא  גזירה, המלכות גזרה אחת 'פעם

קומי וסיפר איסטרובלי בן ראובן רבי הלך בניהם, את ימולו ושלא  (È"˘¯ÈÙהשבת ,

Â· Â¯ÈÎÈ ‡Ï˘ È„Î ,ÔÈ˘ÂÚ Ì"ÂÎÚ‰˘ ˙È¯ÂÏ· ÔÈÚÎ ÂÈ¯Á‡ Ï˘ ¯Ú˘‰ ÁÈ�‰Â ,ÂÁˆÓ ÏÚ˘ ¯Ú˘‰ ÁÏÈ‚

(È„Â‰È ‡Â‰˘להם אמר הגזירות, את בחכמתו לבטל עמהם וישב  והלך ,(Ô·Â‡¯ מי (¯'

מלאכה  יעשו לא  כן, אם להם, אמר יעני. לו אמרו יעשיר, או יעני אויב לו שיש

אויב לו שיש מי להם ואמר חזר הגזירה. ובטלו אמרת , טוב  אמרו שיענו, כדי בשבת

ימים  לשמונה בניהם ימולו כן אם להם אמר יכחיש, לו אמרו יבריא, או יכחיש

המלכות הכירה זמן אחר המילה. על הגזירה ותבטל אמרת  טוב  לו אמרו ויכחישו,

הגזירות כל את  החזירו שכן מכיוון הגזירות, את ביטל ובערמה בא ש'יהודי'

הגזרות , ויבטל ילך  מי החכמים, אמרו שהואלקדמותם, יוחאי  בן שמעון ר' ילך

בנסים תמליון'מלומד  'בן לקראתו יצא  ,(ÌÏ‡˘Â ,ÍÎ ÂÓ˘˘ עמכם,(˘„, אבוא  רצונכם

אבא  בית של שפחה מה ואמר, שמעון ר' ‰È¯ˆÓ˙)בכה שלש (‰‚¯ מלאך  לה נזדמן

דקיסר  בברתיה על הוא קדים מקום, מכל הנס יבא אחת, פעם לא ואני פעמים,

(¯ÒÈ˜‰ Ï˘ Â˙·Ï Ò�Î�Â ,Ì˘Ï È"·˘¯ ÚÈ‚‰ Ì¯Ë „˘‰ ÌÈ„˜‰) בן' - רשב"י אמר לשם בהגיעו ,

להם  אמר לו, והלך  השד יצא  רשב"י לו שקרא מכיוון צא ', תמליון בן צא, תמליון

שיוכלו  כדי המלכות לגנזי אותם הכניסו נפשכם, תאווה אשר ככל בקשו המלך,

שם  מצאו המלך, של בתו את  שהצילו הטוב  הכרת  לאות חפצים, שהם מה לקחת 

וקרעוה. נטלוה זו, גזירה ' 'איגרת  את

לבוש  כשהוא  הגזירה את  בכוחו שביטל לרשב"י היה מיוחדת שמעלה ומכאן,

לילדי  'חלאקה' עושים לדבר, זכר כיהודי... לו עמדו שערותיו ואף היהודים בבגדי
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áúë'íéãéñç úðùî'áì"åé ,äìéôú øåãéñ)

øééà ùãåç ,ã"ë÷ú úðùá íãøèùîàá

(æ-â à"ôúåîìî ò"ø éãéîìú å÷ñôù éôì
íéãéîìú äùéîç æà êîñå ,äæ íåéá
...é"áùøä íäéðéáå ,äøåú äàöé íäîù

çåîùì äååöî(äæ íåéá),é"áùø úçîù
,åøá÷ ìò çåîùì êìé é"àá øã íàå

äìåãâ äçîù çîùé íùåàëàëàëàëíà ù"ëå ,
åðá ùàø çìâîù äðåùàøä íòô àåä

...äååöî àåäù ,úåàôä çéðîå

,ììëáåùåã÷ä øäåæä éøáã íéòåãé
(.çì àá)÷åñôä ìòúåîù)

(âë ãììë äàøé äðùá íéîòô ùìù
éðô ïàî Y 'ä ïåãàä éðô úà êøåëæ
íéøáãäù óàå ,é"áùø àã 'ä ïåãàä
ïéðò éë ïàë ïðéæç íå÷î ìëî ,íé÷åîò
ïéà úéáä áøçù íåéäëù 'ìâøì äéìò'ä
äéìòá ïãéãì êééù ïééãò ,åîéé÷ì åðéãéá

é"áùø é÷åìàä àðúä ìù åðåéöìáëáëáëáë.

áúëì"÷åöæ øéìòä ìàåîù éáø ïåàâä
åøôñá å"úôö ÷"äéòã ã"áàâ

'íéëìî ãåáë'(øôñä óåñá)éë éðà ãéòàå
éðáø éàùéù÷ éðáøî äô éúòîù éúåãìéá
íäì åøôéñå åàø íúåáà øùà íéãøôñä

היא היא פאת' תקיפו ב'לא הזהירות  מתוך  השערות  גזיזת שהרי במירון, ישראל

בנ"י, לשאינם בנ "י שבין היכר של סימן בכוחו שנעשה  הגדול לנס  זכר בזה  ויש

ההם בימים .רשב"י 

שליט"א שעכטער מאיר יעקב רבי הגה"צ אמר „˘)וכבר „ÂÓÚ ·"Á ÌÈ¯Ó‡ Ë˜Ï).וז"ל

זרעו מפי תשכח לא כי הבטיח רשב"י הרי ˜ÁÏ:)כי הילדים (˘·˙ חינוך  בתחילת ולכן ,

כמי  רשב"י, אל להביאם הנכון הזמן הוא  אז תורה לתלמוד אותם כשמכניסים

את איפוא לכם הבאנו הנה זרעו, מפי התורה תשכח שלא הבטחתם הלא  שאומרים

מפיהם. התורה תשכח שלא תגן שזכותכם תורה, לחדרי להכניס המיועדים זרענו

בשמחתם,כא. ושמח ציונו על העולים לקראת יוצא ובעצמו בכבודו רשב "י התנא  ואף

זי"ע  משינאווע  הרה"ק  שסיפר המעשה דבר ·‡¯‰"˜)כידוע Â¯Â˜È· ˙Ú· ÚÓ˘˘) שפעם

איזה  עמהם ורקד בעומר ל"ג ביום הק ' הציון בחצר ותלמידיו האריז"ל רקד אחת 

בכבודו  רשב "י היה שהזקן האר"י גילה הריקודים ואחר ומעלה, משכמו גבוה זקן

ÂÈ„ÁÈ)ובעצמו 'ÌÈ„¯Á'‰Â È"¯‡‰ ÌÚ „˜¯˘ ÌÈ¯·„‰ ˙ÂÎÈ¯‡ ÏÎ ÌÈ‚‰�Ó‰ ÈÓÚË 'ÈÈÚ).

הקודש כב. ציון על להשתטח ועולים כפשוטה, זו מימרא לקיים נהגו רבים כי ידוע 

ופשטיה. נהרא  ונהרא  בשנה', פעמים 'שלש

אצל  מקשיבים חברים בהיות המחבר, אמר ספרו, בהקדמת  ה'חרדים' כתב וכה

טהורות  אמרות  באמרותיו עוסקים רשב"י, לעתציון מעת  בשנה  פעמים  כדרכנו

לפקידה... ומפקידה 
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øèò ïá íééç 'ø ÷"äøä éë(íééçä øåà'ä)

,úôö ÷"äéòô àìåìéäá íòô äéä ò"éæ
øää úéúçúì òéâäå ïåøéîì äìòùëå
ãøé ,'ùã÷îä' ìà íùî íéìåòù

ò äìåò äéäå øåîçäî,åéìâø ìòå åéãé ì
Y ÷òåöå äîäáë äòåâ äéä êøãä ìëå
úáäì íå÷îì ñðëð ìôùä éðà ïëéä
äìòî ìù àéìîô ìëå ä"áå÷ ,úáäìù
úòáå .äîù íé÷éãöä úåîùð ìëå ,àëä

äìåãâ äçîù çîù äéä àìåìéää.

áúëì"øäîää"ã ç"ëô ìàøùé çöð)

(÷ìç ÷øôáå,÷ìç ÷øôá àúéà ,
àéáðä åäéìàá ùâô éåì ïá òùåäé éáø

úøòî çúô ìò ãîåò àåäùë(úøåá÷)

...é"áùøùé éë ,÷ôñ ïéàù òã
äùåã÷ øáãì íéãçåéî íìåòá úåîå÷î

øúåéá úé÷åìàâëâëâëâëäøòîä èøôáå ,
ïîèð é"áùøù÷ôñ ïéàå ,äæì éåàø

äîë é"áùø ùåã÷äì äìâð åäéìà äéäù
ì"ëò ....äøòîá íéîòôãëãëãëãë.

בסוטה כג. שאמרו כמו צדיקים, של קברם על לפעול אפשר ישועות  כמה ולמד צא 

(.„È)הב "ח בהגהות שהוסיף ‡)כפי ˙Â‡) מעיני משה של קברו נסתתר מה 'מפני

את ולהגלות  ליחרב ביהמ"ק שעתיד הקב"ה, לפני וידוע  שגלוי מפני ודם, בשר

מארצם, ויתחננוישראל בבכיה  ויעמדו שעה באותה משה  של לקבורתו יבואו שמא 

בעדנו בתפילה עמוד  רבינו, משה  לו, ויאמרו אתלמשה , ומבטל משה ועומד ,

מבחייהם'. יותר במיתתם צדיקים שחביבים מפני של הגזירה, כוחה גודל נראה  מכאן

ולכן  מכך הקב"ה חשש שהרי  ריקם, שבה  שאינה  הצדיק של קברו על התפילה

מגיעים הדברים היכן עד  ראה  רבינו... משה  קבורת  מקום את להסתיר .הוצרך

קוויטלעךכד. לקבל אבה לא הי"ד זי"ע  מקארלין אלימלך  אברהם רבי (Â‡˜˙Ù˙הרה"ק

(ÌÈÓÁ¯ אחד ··˜˘˙ לכל אפשר כאן אומר והיה רשב"י, התנא ציון על בהיותו

הקודש  ציון על ההשתטחות  שלאחר אומר היה הוא  ביתו. ובעד בעדו בעצמו לבקש

אחר, קדוש' 'מקום לשום יסעו לא  – חבילתבמירון כל את  משאירים במירון כי 

ידיים זה  הרי  צרותיו, משא את  הוא נושא שעדיין  בהרגשה  האדם יוצא ואם הצרות,

שמעון  רבי  אצל היה לא שכלל  משה מוכיחות  רבי הרה"ק גם נהג הללו הנהגות  ב ' .

זי"ע . מלעלוב  מרדכי

בנו  בא  תשע"ה שנת בקיץ יצ"ו שמש בית בעי"ת  החבורה מבני באחד מעשה

הנישואין  מועד משקרב תשע "ו, חשון לחודש החתונה זמן והוקבע אירוסין בקשרי

אחינו  לזכות לארה"ב  אלול בחודש יסע שהנ"ל ברירה בלית הוחלט כל, אין ולרש

של  נפשו תשע "ו. של הדין בימי לזכות להם שתעמוד צדקה במצוות ישראל בני

ברוחניות בנסיונות  דרכים בצידי להתגלגל שיצטרך  מאד עליו עגמה האברך

העבודה, ועל התורה על ב'אלול' כדרכו לשבת במקום זה נשגב  בחודש ובגשמיות 
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לפעול בידינו  – בעדינו טוב  ימליץ הוא
ונצורות  גדולות זה  קדוש  ביום

åðéöîäæ íåéù åðéúåáø ìù ïúøåúá
éðéî ìë åá ìåòôì ìâåñî

ãç ìë ,'øéàä ìàøùé ìëì' Y úåòåùé
íùâá ïä çåøá ïä åáöîá ãçåäëäëäëäëèøôáå .

.éðåæîå ééç éðá ,äìà ùìùáééçY
ò"éæ ùèà÷ðåîî ÷"äøä àéáîù åîë

לנדוד  כלל יצטרך  שלא  דליבא מעומקא  התפלל שם הרשב"י לציון פעמיו החיש ע"כ

אלול... בחודש בדרכים

שטיבל' ל'קאווע נכנס תהלים לומר וסיים לבו מועקת  שפרק  ˜Ù‰)אחר ¯„Á)

עידן  שזה בארה"ב הדר נעוריו ידיד עם שם נפגש והנה הקדוש, הציון שבחצר

שלום' עליכם – עליכם 'שלום ברכת אחר ממנו, שמע  ןלא  ראהו לא נענהועידנים

מצידו ורמיזה  בקשה  כל ללא מאליו אתידידו להשיא  עומד הינך  כי שמעתי הנה ,

טשעק לך הרי את(ˆ'È˜)בנך , והציל שסייע סכום דאלער... אלפי עשרת סך על

לארה"ב ליסע הוצרך ולא גלות , מגזירת  ניצול ואף Ï‡האברך , ‡ÏÈÓÓ˘ ÛÈÒÂÓ Í¯·‡‰)

(˙‡Ê ‰‡ˆÂ‰ Â�ÓÓ ‰Ú�Ó�˘ ÒÈË¯Î‰ ÈÓ„ ˙‡ Ì‚ ÁÈÂÂ¯‰ Ô‡ÎÂ ,Â˙ÚÈÒ�· ‰ÊÓ ¯˙ÂÈ ÁÈÂÂ¯Ó ‰È‰.

למציאתכה. מסוגל זה שיום לחסידיו נזר' ה'אבני שאמר מה ידוע הזיווגים, בענין וגם

לזיווגו... שממתין כמי 'לחוץ ' לנו ומי – הלחוצים' 'הציל שמעון רבי כי הגון, זיווג

כבר  הבחור שבנם ארה"ק מדרי אחת  משפחה ה'תשע "ד, בשנת  שהיה מעשה

בזמן  יערוך  הלה כי נראה היה לא ועדיין ועידנים, עידן זה מקדש' 'האיש בפרק  עמד

להושיע, ידם לאל ואין וכלות , רואות  ההורים עיני והיו זה, 'פרק' על 'סיום' הקרוב 

שיחיש  כל, אדון לפני שיח לשפוך  מירון לאת "ק  המשפחה אם נסעה בעומר ל"ג ביום

הדרך אם על רשב "י, האלוקי התנא בזכות  יחד גם בנם ואת  אותם כבר ויושיע

בפל' האב  עם האם הולדת(Ô‡ÙÏÚÒ)דיברה שטרם נזכרה לאחרונה כי אמרה, וכה ,

יקראו  טוב  למזל  בן להם ויוולד הבורא  יעזרם שכאשר הרשב"י אצל הבטיחה זה בנם

שמעון – בישראל שמו Â‰Â·‡את  ˜"˘ÊÏ ‰ÚÂ„È‰ ‰ÏÂ‚ÒÎ)(‰ 'ÂÓÚ 'È"·˘¯„ ÔÈÁ·˘'· ומשום ‰ ,

יודע ומי 'זעליג', בישראל שמו ונקרא מליבם, הדבר נשתכח השמחה עת בהגיע  מה

הזיווג... את  המעכב  הוא זה ענין אם

יעץ בארה"ק , פה החשובים מהרבנים אחד – ורבם מורם עם ההורים נדברו מיד

ותאמר  זו, הבטחה תזכיר במירון הקודש בהיכל המלך לפני האם שבבוא  הרב  להם

בישראל  שמו יקרא  ומעתה לבנם, 'שמעון' השם את כעת  זה מוסיפים הם שהרי שם

שם' ב 'קריאת מיותר רעש לעורר שלא  וכדי זעליג', ÊÎ‰)'שמעון ·ˆÓ· ¯ÂÁ·· Ë¯Ù·),

'יעמוד  – הגבאי יקראהו ושם לתורה' ב 'עליה הבחור יעלה הבעל"ט בשבת  כן על

הבחור  את  יברך הוא שבירך... 'מי מכן לאחר יעשה ואף בן...', זעליג שמעון הבחור
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éðéò ìâ øîàî øééà ùãåç éøîàî øëùùé øòù)

(é úåààéøèîéâá 'éàçåé ïá ïåòîù' éë
'íéúî äéçî'åëåëåëåë.

,ãåòå'éàçåé øá ïåòîù' úåáéúù
'åéúàôøå' øôñîë ïååëîá íéìåò
àáåä ,ë óã áéðøàáî ÷"äøäì äçîùå äøåà)

כשאך האם, עשתה וכך  בשלום, מקומו על הענין יבוא ובזה בעבור...', זעליג... שמעון

עליהם. וירחם ה' שיחוס הקדוש, בציון כמים שפכה דמעות כמה להוסיף למותר

ובעת בו, רגילים שהם בביהמ"ד ואביו הבחור התפללו בעומר ל"ג שלאחר בשבת

התפילה  אחר מיד ב"ר...', זעליג שמעון הבחור 'יעמוד – הגבאי הכריז התורה קריאת

'יעמוד  לבחור קראת מדוע הגבאי את ושאל 'זעליג', ששמו המתפללים אחד ניגש

מה  וכי הגבאי לו אמר בלבד, 'זעליג' ששמו ידעתי מעולם זעליג', שמעון הבחור

לי  יש כי וראה נא  הבט - האברך לו אמר לו, לקרוא אביו לי אמר כך לך , איכפת 

ליקח  רוצה הייתי בחור כזה לעצמי, אומר שהנני ועידנים עידן וזה ב'שידוכים', בת 

על  מקפידים הננו והרי זעליג, – כשמי שמו כי חשבתי עתה שעד אלא  לבתי, לחתן

החסיד יהודה רבי אם (Î‚)צוואת  אבל החתן, כשם החותן כששם להשתדך שלא

יותר  לחתן לקחת  לי מתאים אין כן, אם שמו, 'שמעון' אף אלא  כשמי אינו שמו

ימים כמה ותוך  זה... ‰·‡‰)מבחור ˙·˘ È�ÙÏ). טוב בכי הדבר נגמר

זי"עכו. מרגליות זעליג אשר רבי הגה"צ שסיפר מה „¯˘·"È)ידוע ‡ÏÂÏÈ‰) שעיניו מה

הקטן  ובנה למירון אחת אשה שהגיעה תרפ"ג, שנת בעומר בל"ג זר, ולא ראו

ובעלה  היא והבטיחו לישועה, ציפיה של מאד רבות  שנים לאחר לה שנולד בן - עמה

תפילתם  ואכן ה'חאלאקע ', בשמחת ראשו פאת  לגזוז מירונה יביאוהו לבן יזכו שאם

ומשבא קיימו, כן הבטיחו כאשר טוב . למזל בן להם נולד השנה ולתקופת נענתה

הרשב "י. בציון לתגלחת  אמו הביאתו שלוש לגיל ÏÚ‰הילד ‡ÏÂ Â˙È·· ¯‡˘� ÂÈ·‡ ÂÏÈ‡Â)

(‰�Â¯ÈÓ ˙ÂÏÚÏ Â„È· העם ורוב  בשבת , שישי ביום בעומר ל"ג היה שנה באותה והנה .

שהתפלל  בעת  השב"ק ביום רשב"י, אצל דמהימנותא בצילא  שבתם לשבות  נשארו

מאחד  גדול רעש קול לפתע  נשמע  - היום לחצות  סמוך האחרון במנין מוסף הרא"ז

הנוראה  הח"ר מחלת אחזה פרק באותו כי – לציון מעל הבנויים הקטנים החדרים

בעיני  'אני בכתביו מרגליות  הגרא"ז שמעיד וכפי חי, לכל חיים ושבק  הנ"ל, הילד את 

מטעם  שם שהיו הרופאים וציוו ומת '. ירוק הארץ על מונח הילד את  ראיתי

אחרים  לדבק מסוכנת זו מחלה היתה כי הציון, על 'הסגר' לעשות  מצפת"ו הממשלה

נשארו  אבות להישמע, החלו נוראות ושאגות  בא, ואין יוצא אין ננעלו השערים בה,

ועל  ההוא, המקום בכל ובכיה צעקה קול ונשמע  המערה, בתוך  ועולליהם מבחוץ 

על  אותו שהביאה והיחידי הראשון שבנה שמת , הילד מאם בכי קול נשמע  כולם
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(æñ äøòä é"áùøã àìåìéäá,ãáìá åæ àìå .
ñçðô éáø ÷"äøä øîàù åîë àìà

ò"éæ õéøà÷î(àìø úåà íìùä ñçðô éøîà)

ïééðò åá øøåòì øúåéá ìâåñî äæ íåéù
äàåôø úç÷ì êéøöù éîå äàåôøä
'úåàåôø àøåá' éë ,øîåòá â"ìá ìéçúé

'ãåä' ãâðë ïååëî(à ÷øô ù"÷ øòù ç"òøô).

úøéôñ àåäù øîåòá â"ì íåé ïë íàå
àåáì ìâåñî àåä éøä 'ãåäáù ãåä'

äàåôøä úéìëú'ì.

éðáò"éæ ùèà÷ðåîî ÷"äøä -íù)

(áë úåàåðé÷æã äéîùî àéáî
äöåøäù ò"éæ 'äîìù íù'ä ÷"äøä

יכול  שהיה מהנמצאים איש היה ולא  שמחתה. לתוגה ונהפך  אינו הראשונה תגלחתו

נטלה  חיל, כאשת מותניה וחגרה הילד אם קמה לפתע צער, מרוב  – קידוש לעשות 

צווחה, מר ובקול הקדוש, הציון שעל לביה"כ למטה עמו וירדה ידיה על המת  בנה את 

בזכותך, ה' לי נתן אשר היחידי בני  את  הלום הבאתי  הנה  שמעון ... רבי שמעון, רבי 

ואתוקיימתי שמחתי את תשבית  נא אל הראשונה, תגלחתו על אליך להביאו נדרי 

קדשך...' מציון שנחזור לנו ומצפה  היושב בעלי  ואמרה,שמחת  קמה ואח"כ צדיק,

ריקם, פני תחזיר  ואל תביישיני שאל ממך  ואנא שהוא, כמו לפניך מניחתו הנני צדיק

ושמך  שמים שם ויתקדש  לפניך, אתמול שהבאתיו כמו ובריא חי  לפני  ותחזירו

בארץ שופטים וצדיקים  ה ' יש כי  הכל וידעו הילד בעולם, ורק הדלת , סגרו ולסגולה .

לאמו, הילד צעקת – הכנסת  מבית  נשמע והקול רגעים... איזה כעבור שמה. נשאר

כי  מים לי תני אמי וצועק רגליו על קם הילד והנה הדלת, פתח שם שהיה וה'חכם'

אני, הילדצמא את לראות  באו הקהל וכל המת , הילד מתחיית  גדול רעש שם ונעשה 

המתים'... 'מחיה ברכת ובירכו הקהל כל ועמדו הגויים החי, השלטון אנשי ואפילו

הבאים. לכל לרווחה המערה שערי את ופתחו הגדול הנס את  לראות השתאו

בגרונו, ויסורים כאבים פעם שסבל עצמו, על סיפר מרגליות  הגרא "ז אף

נסע ע"כ מאד, מכך חשש הוא אולם הגרון, על ניתוח שיעשה לו המליצו והרופאים

אשר  חזק שיעול אותו תקף אמירתו באמצע  הקדוש, הציון על 'תהלים' וגמר למירון

צריך היה לא ושוב בגרונו, תקועים שהיו הפסולת  כל יצאו ועמו דם להקיא לו גרם

ניתוח. עוד לעשות

- ויתפלל ויזעק  הקדוש, בציון אדם יעמוד שאם ספק , כל שאין  אמרו, באמת

משאלות כל יפעל בנה. חיי על לרחמים שצווחה רחמנית אם כאותה יפסיק, ולא

במרומים  היושב  אצל לפעול שמעון רבי יצטרך אם אפילו ישועות, מיני בכל לבו

הטבע, מערכות כל את עבורו על לשדד המבקשת אם כאותה  לבקש  שעליו אלא

היחיד... בנה  חיי
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ìò øéúòé àîéé÷å àéç àòøæá ã÷ôéäì
ììëð äæ ïéðò éë ,'åðéàôø' úëøáá êë
úðéçá àåäù äæ íåéáå ,'äàåôø' ììëá
éë ,úåàåôø ìò ù÷áì ìâåñî 'ãåä'

'úåàåôø àøåá'(øöåé úëøáá)ãâðë àåä
,ãåää úãéîäàåôø àåä 'ãåäáù ãåä'å

úãé÷ô óàù àöîð ,úåîéìùä úéìëúá
äæä ìåãâä íåéä úåìåâñî úåø÷òæëæëæëæë.

éðåæîí"úç'ä ìù åéøáãî åðãîì Y
åéúåáåùúá ò"éæ 'øôåñ(â"ìø ã"åé),

ùøãîá åøîà äðä éëåðéà äæ ùøãî)

(åðéðôì,íéøöîî ìàøùé éðá úàöáù
åðåæéð äðîîå ,äöî úøøç íîò åç÷ì

úùåìù øáãîá åëìä æàå ,íåé 'ì êùîì
,éùéìùä íåéá éäéå ,íçì àìá íéîé
ìçä ,øîåòá â"ì Y øééà ç"é íåéá
.íéîùä ïî íçì øéèîäì ä"á÷ä

'øôåñ íúç'ä íééñîåäæì úåùòì éåàøå
áåè øëæùé éðåæîä ïééðò óà ïë íàå .

.äáø àîåé éàäáøéèîä äæ íåéá éøäù
íéîùä ïî íçì ä"á÷äçëçëçëçë.

àúéàò"éæ 'øæòìà úçðî'ä ÷"äøäî
éðéò ìâ øîàî ,øééà ,øëùùé øòù)

(ä úåààúéàã àä ìò(:æé úåëî)øîà'
,ãìú ïåòîù éáøë äéîéà àãéìéã àáø

במדרשכז. ‡)איתא  עשר (˘‰˘"¯ ששהתה בצידון אחת באשה מעשה אידי, רבי אמר

רצוננו  לו, ואמרו רשב"י, לפני והאשה הבעל באו ילדה, ולא בעלה עם שנים

במאכל  לזה זה שנזדווגתם כשם חייכם, רשב"י, להם אמר מזה. זה להתגרש

מתפרשים אתם אין כך בדרכיו (�ÌÈ„¯Ù)ובמשתה הלכו ומשתה. מאכל מתוך  אלא

ושיכרתו  יין האשה לו נתנה הסעודה בתוך גדולה, סעודה ועשו י"ט, לעצמן ועשו

לי  שיש טוב  חפץ  כל - ראי בתי, לה, אמר עליו, דעתו שנתישבה כיון מדאי, יותר

לעבדיה  רמזה שישן לאחר היא, עשתה מה אביך . לבית  ולכי אותו וטלי בבית

בחצי  אבא. לבית והוליכוהו אותו וקחו במטה שאוהו להם ואמרה ולשפחותיה,

ליה  אמרה נתון, אני היכן בתי לה, אמר היין, כשפג  משינתו האיש ניעור הלילה

'כל  בערב  לי אמרת כך  ולא  - לו אמרה אביך , בבית לי מה לה אמר אבא, בבית

ממך . יותר בעולם טוב  חפץ  לי אין אביך', לבית ולכי אותו טלי בביתי שיש טוב חפץ

ו  רשב"י, אצל להם ונפקדוהלכו עליהם  והתפלל ללמדך ,עמד  פוקד. הקב "ה מה 

עקרות פוקדים צדיקים אף מכיוון עקרות  ודם בשר אם ומה וחומר, קל דברים והרי ,

לישועת המחכים ישראל נפקדו, ממך טוב בעולם חפץ  לי אין כמותו לבו"ד שאמר

עאכ"ו. אתה אלא בעולם טוב  חפץ לנו אין ואומרים יום בכל הקב"ה

זי"עכח. ישראל' ה'ישמח מהרה"ק  ·')איתא Ë·˘ „"È Ï‡¯˘È Ï˘ Ô¯Â‡Ó)פטירת שיום

ארמי  בלשון שהוא  הילולא ' כ'בי לצדיק  הוא  היום יאותו כי 'הילולא', נקרא  הצדיק

החתן לפני הכתובה את קורין שבחתונה וכמו 'חתונתו', אתיום ולהזכירו להודיעו
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é"ùøáå .'ãìú àì àì éàå(àãéìéã ä"ã)

éäé íéîçø ù÷áú úãìåé åîàù ìë
ïåòîù éáøë àäéù ïåöøåèåùô éôìå .

ìë ãéá êë ìë éëå ,íéðáåî íéøáãä ïéà
íåøì äìòúéå ìãâé åðáù ù÷áì ùéà

.é"áùøë úåâøãîä

øàáîå,'øæòìà úçðî'äìåãâ ïëà éë
àîåé éàä ìù åçåë øéãàå
åðéãéáù ãò ,øîåòá â"ì íåé - àùéã÷
éë ,é"áùøë íéðá ìò ììôúäìå ù÷áì
íåéá íåøî éîùá úìá÷úî äìéôú ìë

äæíéøáãä ïéàù ,øîàðå éðòð ïðàå .
ìò óà àìà .úãìåéá à÷éã íéøåîà
ãéá ùé åéúåðáå åéðá úåùôð ìòå åîöò
éáøë úåéäì Y ìåòôì ãçàå ãçà ìë
íéðåðçúå äìéôúá äáøéùë ,ïåòîù
ìëå ,äøåäè äàøéå äøåúá úåìòúäì
úååøì ìëä åëæé äæáå ,äáåèå äðåëð äãéî

.ç"åé ìëî äùåã÷ã úçð

àøîàúîéáö éìúôð éáø ÷"äøä íùá
ìò äù÷äù ò"éæ õéùôàøî
- øééà ã"é íåé ìò íéòåãéä øäåæä éøáã

éðù çñô(:áð÷ â"ç àðîéäî àéòø ,êúåìòäá)

éîçîì ìéëé àìã ïàî ìë æéøë àæåøë'
ïåìòðé àìã ãò éîçéå éúéé àúéðåøèî

éòøúéðô úà úåàøéìå àåáì äöåøù éî ìë)

íøèá åúåàøì íéîéä åìàá àåáì ìåëé ,'ä ïåãàä

(íéøòùä úà åìòðé,æéøëà æåøë éúîéà ,
ïîúî àäã àðééðú àçøéì øùò äòáøàá
ïàëî ïéçéúô ïéòøú ïéîåé äòáù ãò

éòøú ïåìòðé äàìäìåã"é íåéá àöåé äæ æåøë)

,íéøòùä íéçåúô ïééãò íéîé 'æ ãòå æàîå ,øééà

(íéøòùä åìà åìòðé ïëî øçàìå.'ë"ò ,
ïéà òåãî øåàéá êéøö úö÷ äøåàëìå
äçååøì íéçåúô íéøòùä úà íéøéàùî

.ìàøùé úéá åîò úèéìôìøçàìù ,àìà
'øîåòá â"ì'(ãåä ìù òåáùá ìçä)ìë ïéà

Y íéçåúô íéøòùä úà øéàùäì êøåö
óàå ,ìàøùé éðá ìë åñðëð øáë éë
íåéá äáåèì íáì úåìàùî ìë åìòô
ïîæä àåä æà éøäù ,øîåòá â"ì

éòáã éàî ìë ìåòôì øùôàùèëèëèëèë.

íåéäå,íøåâ åîöòäëåæ åðéàù éî óàå
àùéã÷ àøúàá úåàøéìå úåìòì
ìëî ìåòôì åãéá ùé íå÷î ìëî ,ïåøéî

הכלה כלפי  התחי התחייבויותיו את  מזכירים הצדיק  של דהילולא ביומא כן כמו יבותו ,

עכ"ל. בצילו. שחסו האנשים כלפי

לומר, יש מחופתו,שבהילולאעפ"י היוצא כחתן הוא  הרי כתובה 'דרשב "י ו'שטר 

בשמחתו המשתתפים לכל כתובבידו ובכתובתו הלב, בקירוב הן מקום בקירוב  הן

ליכי ' יתיכי  ואפרנס ואיזון אפלח  Ò�¯Ù‡Â)'ואנא ÔÂÊ‡),להשפיע עצמו כמחייב הוא והרי 

מרובה בהרחבה  הצטרכויותינו וכל ומזוני חיי בני  .לנו

בעתכט . ויהי מירון. לאת"ק פעם שנסע שבארה"ב , בנ.י. הדר אחד עשיר על שמעתי
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והיה  לו, בסמוך  שעמד היהודי תפילות  באזניו נכנסו הקדוש הציון על השתטחותו

וביקש  צווארו, עד בהם שקוע  שהוא האדירים החובות על ליבו מר את  שופך  הלה

דאלער  אלף חמישים – גדולה ישועה הבורא לו ישלח דרשב "י שבזכותא  והתחנן

מגשמים  כך וכי באמרו, הלז, העשיר בעיני חן מצאה לא זו תפילה ותקילין, טבין

על  אפילו או דקדושה נחת על מבקש היה אם בשלמא  הרשב "י, אצל התפילה את 

מעות ... על הרשב "י אצל לדבר – זילותא  כזאת  אבל ניחא, ונפש, גוף (ÈÎבריאות

(È�Ú‰ Ï˘ Â·ÏÏ ÔÈ·‰ ‡Ï ÂÏ ·ÂËÂ ¯È˘Ú Â˙Â‡'לסדר' היאך רעיון איזה בליבו הגה כך ובתוך ,

העני  של הקוויטל את  הוציא  ל'קוויטלעך ' המיוחד במקום נבר זה, שבור עני ולחנך 

טשעק לו יכתוב  לביתו שבחזרתו אומר וגמר העני, מגורי מקום את בה כתוב ומצא

(˜'Èˆ),דאלער אלף חמישים סך אתעל וישלח  'רשב"י ', יחתום  החתימה  ובמקום

ב'חתימה ' טשעק עם  לעשות מה לו יהיה לא שכמובן  – היהודי  של  לביתו הטשעק

של כזו הקדוש ציונו ליד כאלו חולין עניני לדבר אין כי ויבין 'יתחנך ' הלה אך ,

דעתו... נחה ובזה לפועל, זממו את הלה הוציא  לביתו בחזרו מיד ואכן, הרשב"י,

חמישים  של סך שלו הבאנק מחשבון יצא כי העשיר ראה שבועות  כמה כעבור

ירד  לא  והכנסותיו הוצאותיו אחר וחקר שפשפש כמה ותקילין, טבין דאלער אלף

אשר  האנשים שלכל בפרט כזה, סך  מחשבונו הוציא  מי זו, 'הוצאה' של לפישרה

זה, כסכום 'עגולים' שאינם סכומים משלם הוא  הרי  מסחרו בקשרי עמם עומד הוא

זה, סכום הוציאו ידו שעל הטשעק  תצלום את לבדוק פנה ל'חקירתו', מענה באין

בהלה  ומרוב ופלוני, פלוני אל שלח עצמו שהוא הטשעק  זהו כי הוא  רואה  והנה

תפילת כי העשיר ראה אז או ידו', 'חתימת את  דידו בשיגרא  וחתם שכח ורוגזה

בשלימות, נענתה – דאלער אלף חמישים דרשב "י בזכותא  ב 'תמימות' שביקש העני

כל  את  אליו ושלח לבו, משאלת למלא  ממעל השליח היה שהוא  אלא  עוד ולא

וכדו'... דרכים טלטולי בלא  לביתו, אחת בפעם הסכום

אחת עשירה באשה מעשה זי"ע  שמואל' ה'דברי הרה"ק ·Â¯Â˜Èסיפר ˙Ú· ‰È‰˘)

(¯ÓÂÚ· ‚"Ï· ÔÂ¯ÈÓ· Â˙Â¯ÈÚˆ· ˘"·„‰ Ï˘שימליץ מרשב "י לבקש הרשב "י לציון שבאה ,

בשלום  הכל שיעבור וביקשה יקרה, בסחורה מלאה ים בלב אניה שלחה כי עליה טוב

טפיה  לפי לחם מבקשת עניה אשה קול שמעה הציון, אל בגישתה במסחרה. ותרוויח

הינך מעות  לכמה בשאלה העשירה אליה פנתה בנותיה ... שתי לנישואי ומעות 

ככל  לה ונתנה הסכום כל את מכיסה העשירה הוציאה מיד וכך , כך ענתה נצרכת ,

כל  פעלה האשה זאת הנה שמעון, 'רבי ואמרה, הציון אל הסתובב  ובזה צרכה,

עליונה  שמירה לי שיהיה ממעל בשמים ותפעל כן.... גם לי עזור אנא , לבה, משאלות 

הגדול'. בים השטה הספינה ועל נכסי על

בדבריו, מפליא  שמואל' ה'דברי ענני והיה לאמר, פנתה לא עשירה אותה כי
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íåéä ùåã÷å ìåãâ éë ,àöîðù íå÷î
òåîùìå åðéúìéôú ìá÷ì åðéðåãàì

é"áùøã àúåëæá åðéúòååùøîàù åîëå ,
àåä åúåùøá äæ íåéù 'àøãéà'á é"áùø

Yàîéé÷ éúåùøá àîåé ìë àäã'øô)

(ìéòì àáåä ,:à"öø åðéæàäíå÷î ìëáå ,

ìù åîåéá ìàøùé éðá íééåøù íìåòáù
éðà ìåëé øîà åîöò àåäù åîëå ,é"áùø

úà øåèôìíìåòä ìëéî óà - ïéãä ïî
åìöà àöîðá åðéàù(:äî äëåñ)ãåò ,

åøîà(:àð íéçñô)ïåòîù éáø àåä éàãë'
ïéá åéðôá ïéá êåîñìåéðôá àìù'ìììì.

הרשב"י  שזכות ביקשה באמונתה אלא  עתה, שעשיתי הגדולה הצדקה בזכות  אלוקי

ריקם שואליו פני להחזיר רשב"י יוכל לא כי לה, ‡˙·Ô�Â)תעמוד ÌÈ�˜ÊÓ).

מראזוואדאוול. משה רבי הרה"ק Â˜ÈÊ„Ó·זי"ע (¯Â„ÂÂÊÂ·)על ¯ÊÚÈÏ‡ È·¯ ˜"‰¯‰ Ï˘ Â�·)

(Ú"ÈÊ ıÈ˘Ù‡¯Ó ˜"‰¯‰ Ï˘ Â„Î�Â Ú"ÈÊ ומופתים אותות  כמחולל נודע  ששמו מספרים

גופא, בבריות  אם לישועה, הזקוקים לכל אומר והיה הטבע . מדרך למעלה הרבה

בעומר, ל"ג ביום אליו שיבוא  שהוא , עניין בכל או קיימא של בזרע בפרנסה, אם

‚)באמרו „Ù ÌÈÏ‰˙)– חי' קל אל ירננו ובשרי אחר לבי 'לבי כלומר, יום', 'ל"ב ר"ת 

של כוחו בא לעומר ל"ב להתפלל ובשרייום המסוגל היום הוא  ואז 'רשב "י', ר"ת 

- חיולקיים קל אל התפילה.ירננו מקבל הקב "ה אז כי ,

אומר, היה בעומרהוא ל"ג מאשר יותר טוב זמן כולה  השנה  בכל ובהתקרבאין .

אומר, היה לנטות  ערב  שלאצללי בשיניים החמה  את תופס הייתי  בידי כח היה  לו

לעולמים בעומר ל"ג  יום מאתנו יפרד ולא ˜Ï‡)תשקע , 'ÓÚ ÔÈ‡Ó ‰ÓÎÁ‰).

לשהות זי"ע  מצאנז חיים' ה'דברי הרה"ק הגיע  שפעם מסופר, זה מיוחד כוח על

בעומר. ל"ג שלפני בימים זי"ע מדזיקוב  אליעזר רבי הרה"ק  - מחותנו של קורתו בצל

האורח  של לכבודו אך  מאד, חלוש מדזיקוב הרה"ק  היה שכבר בשנים זה והיה

חיים' ה'דברי בישר הדברים בתוך הראוי, הכבוד בכל אותו ואירח מגדרו יצא הגדול

אמנם  כי מדזיקוב  הרה"ק לו אמר ימים, כמה בעירו להשאר עתיד הוא  כי למחותנו

לכבודו  אבל החסידים, קהל בקרב שולחנו את  מלערוך פסק  וכבר מאד הוא  חלוש

לי  שתאמרו מחותן, – ממכם אבקש זאת אבל בעומר, ל"ג ביום שולחן אערוך דמר

חיים' ה'דברי לו אמר לשולחני, לבוא  שתוכלו הקד' עבודתכם אחר מוכנים תהיו מתי

זכר  כל אין ועדיין המדוברת השעה בהגיע  בצהריים, שתיים בשעה מוכן יהיה כי

להודיעו  חיים' ה'דברי של לאכסניא  מהחסידים אחד הלך  חיים', ה'דברי של לבואו

לבית החסיד משהגיע  שהבטיח, כפי לסעודה שיבוא  עליו ממתין מדזיקוב הרבי כי

רבו, לסעודת  רבם את להביא שיכנסו חיים' ה'דברי של משמשיו אל פנה האכסניא

וכמה  כמה ומסוגר סגור כבר הרבי שכן להכנס, יראים אנו – המשמשים לו אמרו
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úåöøàáù ïåéìò éùåã÷ íé÷éãö äáøäå
,àîåé éàäá úåøåöðå úåìåãâ åìòô äìåâä

úåàñøô ÷"ú íé÷åçø åéäù óà ìò
úáäìù úáäì ùà íå÷îîàìàìàìàì.

מפחד  נסוג הדברים פני את שהבין המשמש אליו... היכנס בכך  רצונך אם שעות ,

מדזיקוב . הרה"ק  בית  אל וחזר ויראה,

שהרי  – חיים' ה'דברי אל ילך  הוא  כי מראזוואדאוו משה רבי הרה"ק  החליט אז

והדלת הדב "ח, של חדרו דלת על משה ר' דפק פועם בלב אב', ב 'כיבוד מצווה הוא

הדב"ח  כשמוע לבואכם. מצפה הקדוש אבי - חיים' ל'דברי משה ר' ויאמר נפתחה,

אם  כי חוצה, קולם נשמע ולא אחריהם, סגר והדלת  – פנימה הכניסו דבריו, את 

פתח  את  השניים יצאו ארוכה שעה לאחר והנה. הנה בחדר המהלכים פסיעות קול

ואמר, מראזוואדאוו הרה"ק  רמז לימים אש, כלפידי בערו משה ר' של ופניו הבית ,

בעומר  ל"ג יום של הגדול הסוד שורש את חיים' ה'דברי לי הסביר שעה באותה

(Áˆ ,¯ÊÚÈÏ‡ ˜˘Ó„).

בל"ג לא. רשב "י של בכוחו שהפליגו מהצדיקים שהרבה נפלא, דבר תראה ולכשתדייק

ביומא הציון את פקדו ולא לארץ , בחוץ  התגוררו לעיל, שהובא וכמו בעומר,

בידו  שאין מי ואף הוא , יום של בעיצומו היום וקדושת שסגולת ומכאן דהילולא,

ואפילו  קדישא , ובאידרא  רשב "י של בתורתו יעסוק  שהוא  טעם מכל ולראות  לעלות 

בפניו. שלא  ובין בפניו בין עליו לסמוך שמעון רבי הוא וכדאי תהילים, באמירת 

שולח  והוא מסויים, לחולי מרקחת מעשה שעשה לרופא דומה זה למה הא

אחד  במקום הרופא יעמוד אם שאף פשוט, והדבר תבל, קצוות בכל זו תרופה

של  מצודתו נמי והכי להתרפא , הלה יזכה העולם בסוף הרפואה את  יטול והחולה

ברוחניות יתרפא 'תרופותיו' שיטול מי וכל סופו, ועד העולם מסוף פרוסה רשב"י

ועי"ז  שמים, ויראת ועבודה תורה ענייני בכל החיזוק  הינם אלו ו'תרופות ' ובגשמיות ,

לטובה. משאלותיו בכל להיוושע יזכה

סמוך ולשהות למירון לעלות  הזוכים לאלו יש ויתירה גדולה מעלה מקום, ומכל

הרופא כאשר הרפואה את ליטול החולה יעדיף בודאי דהא הקדוש, לציון ונראה

גדולה  מעלה זה דרך  ועל ומעמדו, מצבו עת בכל ורואה ובודק ידו על ניצב המומחה

עליהם, ומשגיח המשקיף רשב"י של ובמחיצתו מקום בקירבת הנמצאים לאלו שיש

להראות" בא כך לראות שבא ·.)"וכדרך ‰‚È‚Á 'Ó‚‰ ÔÂ˘ÏÓ).

מעבירים  שמשמם גדול בניין ועיר ארץ בכל מעמידים שבעולם, בנוהג נא ראה

החשמ"ל זרם הבנין (È¯Ë˜ÏÚ"˜)את לאותו ממש בסמוך  אדם שיעמוד אפשר והנה

כי  ביניהם, וההפרש מאד, גדול במרחק אף 'אורה' המקבלים יש לעומתו לו, וחשכה
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ועבותות  ב'חוטים' זרם לאותו התחברו Ï"Ó˘Á)הללו ÈËÂÁ) אורה בביתם יש ע"כ

מציונו לרשב "י 'יתחבר' אם והנמשל, ÌÈËÂÁ)ושמחה.. ÍÂ˘ÓÈÂ) תאיר ומקומו ביתו עד

מרחקים... למרחק דרשב"י וכוחו זכותו לו

השנה  בתחילת  תשע "ג, בשנת בארה"ב שהתרחש נורא  מעשה לציין יש זה בענין

איזה  מחמת האסורים, בבית  ושלמים יראים יהודים וכמה כמה השלטונות  הושיבו

ימות במשך  לפעם מפעם לעלות שנהג יהודי היה מהאסורים אחד שהוא . עניין

לארה"ק מיד ליסע  רצה משנתפס עתה גם מירון, לאת "ק  בעומר בל"ג וק "ו השנה

את מלצאת  בעדו עיכב  כבר השלטון אך הגזירה, לביטול רחמים לבקש למירון

הבן. עשה וכן מירון, לאת "ק  ליסע  שימהר בנו את  ושלח ארצם, גבולות

לא שמעודו מלהתאונן פומיה פסיק  ולא רב, צער היהודי הצטער כולנה על

בית בכבלי נתון הוא הרי זו בשנה ועתה דרשב"י, בצילא  להסתופף מלעלות החסיר

למירון ליסע  יוכל ולא  ‡¯ÍÂ)האסורים ÔÓÊÏ Ì˘ ÌÂ·È˘Â‰ ÈÎ) לו ואמר הבנים אחד נענה .

יבוא בוא שרשב "י לי ברור אך לרשב"י, ליסע  יכול אינך  זו בשנה אכן נחמה, דרך

ואיטלולא . כחוכא  נראים דיבוריו והיו אליך ,

בעומר ל"ג ערב שבת  ‡')בהגיע  ÌÂÈ· ÏÁ˘)מרוב בבכי ומירר בכלאו, היהודי ישב

בית קירות כל ה'יושב ' זאת  שהגדיר וכפי דרשב"י, בצילו לשהות  השתוקקותו

בבית שריפה פרצה מנוחה במוצאי ואכן, מדמעות. שבת באותו רטובים היו האסורים

לשונות סביב לרקוד והחלו - ה'יושבים' היהודים מצאו 'בקעה - אז או האסורים,

בעדינו  טוב  ימליץ הוא  עינינו... מאירת  היא  לנו... מגן תורתו יוחאי... בר ושוררו האש

הרי  השריפה עקב כי השלטון מטעם להם הודיעו היום למחרת יוחאי'. בר אדוננו

בית תוככי אל הגיע שמעון שרבי בלבד זו שלא הכל וראו לביתם, משוחררים הם

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

על  המלכות שוטרי בידי 'נתפס' שנים כמה שלפני הי"ו, המעשה מבעל שמעתי

שבועות כמה ובמשך ובריח, מסגר תחת  אותו אסרו הללו המדינה, חוקי על שעבר

כל  ועשו פעלו משפחתו שבני לציין למותר השופטים, עליו שישיתו דין לגזר המתין

אין  הנראה שלפי אמרו ה'עסקנים' כל אולם לשחררו, כדי שבעולם השתדלויות  מיני

'ימי  והימים הפחות , לכל שבועות כארבעה למשך האסורים בבית מישיבה מנוס

בדמעות ופרץ  רשב"י, של דהילולא  ביומא נזכר בעומר ל"ג ליל בהגיע  היו, הספירה'

עמו  אלוקים יהיה שאם לאמר, נדר וידר הקשה, מצבו על הפוגות  מאין ובכה שליש

חסדיו  על לה' להודות כדי למירון יסע  יוחאי בר אדוננו בזכות הזה הבור מן ויצילו

האסורים  בית  משומרי אחד נכנס ולפתע רב זמן עבר לא ואכן עמו, שגמל המרובים

אליו, להתלוות עליו אתר...וציוה על שחררוהו הופיעולתדהמתו הזה היום בעצם

לעלות הדרך לו אצה כי הבית לבני והודיע  ממטלטליו כמה הניח בביתו האיש
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èøôáåé"áùø éøîàî åãîìé íà
'÷ä øäåæá åà ,ñ"ùá íéøæåôîä
ïåéöä ìò úåçèúùä íäì áùçð äæá éë

ùîîïééòå ,úáù 'ñî áì äîùé íéðéò øåàî)

('øéäáä äøåú ãåñá' øîàîá ïî÷ìãîåìäå ,
åéãéîìúî äùòð é"áùø éøîàîáìáìáìáì.

– יוחאי דבר בהילולא  ושמחה אורה
ההילולא  בעת הרבה  והשמחה  ההדלקה

ö"äâäò"éæ úåéìâøî âéìòæ øùà éáø
(é"áùøã àìåìéä)äëåøàá àéáî

÷"äåæäî(:åöø æ"øãéà åðéæàä)øãñ úà
é"áùø ìù åúééååì'ã úëøòî é"áùøã åçåë)

(ù"ééòåúà ìàøùé úéá ååéìù äòùáã ,
'éøôéö' øôëä ãéì åøáò ,é"áùøã åúèéî
åçéðä àì 'éøôéö' éðáå .ïåøéîì äëåîñä
øçàî ,íîå÷îî øåáòì äèéîä éàùåðì

åãîò .íìöà øåá÷ äéäé é"áùøù åöøå
,àñéâ ãçî íäéãéá úåì÷îå éøôéö éðá
àñéâ êãéàî åçååöå åãîò ïåøéî éðáå
éëäãà ,íìöà é"áùø úà íéöåø íäù
ùàå øéååàá äèéîä äîîåøúä éëäå
äîöòá äèéîä äëìäå ,äéúåáéáñ äëçì
äúåàá ,ïåøéî ÷"úàá äúçåðî íå÷îì
åúàå åìåò' äøîàå ìå÷ úá äúöé äòù
áúåëå ,'ïåòîù éáøã àìåìéäì åùðëúàå

,âéìòæ øùà éáø- ÷ôñ ìë àììù
ìò ùéù äìåãâä äçîùä úà åðúåàøá
íåéä íöò ãòù ïì àøéøá ,ùãå÷ä ïåéö

äúåà úñðëð øîåòá â"ì ìëá äæäúá
ïéìåò úåéäì ,éãåäé ìë ìù åáìá ìå÷
åùã÷ úçåðî íå÷îì ïéùðëúîå
'ä ïåãàä éðô úçîùá çåîùìå ,é"áùøã

åúçîù íåéáâìâìâìâì.

ויגע עיף הינו הנראה מן כי כן, יעשה שלא לבו אל לדבר ניסו משפחתו בני מירונה,

שעליו  והודיעם אליהם, שמע לא הוא אולם האחרונים, בשבועות עליו אשר מכל

ואכן  מירון, קדישא באתרא המצויינת הציון על להשי"ת  ולהלל להודות  נדרו, לקיים

מודה  כשהוא  בעומר, ל"ג למוצאי עד שם ושהה הקדוש לציון הגיע  ובששון בשמחה

עמו. שעשה החסד כל על ושירה בשבח להקב "ה

איש לב. שאין בדעתו, ויצייר בעצמו יתבונן בתורה, להתרומם אדם יכול כמה ועד

בהיכלא יושיבוהו העליון לעולם שבבואו הוא חשוב  כי דעתו, על שיעלה בדורינו

קדשו  להיכל להיכנס אחד כל בידי נתונה הרשות  העולם, בזה כאן ואילו דרשב"י,

קדישא . שמעון רבי של מאמרותיו וילמד הגמרא אצל שישב  ידי על רשב"י, של

הוי"ה לג. שם חקוק יהודי שלכל המקובלים בספרי איתא  השמחה, בענין גררא  אגב

פניו ¯ËÎ:)על ‚"Á ˜"‰ÂÊ·Â .Ï˜ Ê"Â˜È˙ 'ÈÚ) כל רומזות  עיניו כי הוא האופנים ואחד

יו"ד לאות  ‰ÔÈÚ)אחת  ‡È‰ ÔË˜ ÏÂ‚ÈÚ È¯‰˘) אפו את  לו הוסף כ'. בגמריא עולים ויחדיו

ב"ה. הוי"ה של כגמטריא  כ"ו לגמטריא יעלו יחדיו וא"ו אות  כמו מעט משוך  שהוא

די  מיט הולך  אם אבל שמח, כשהיהודי אלא  אינו זה שכל צחות בדרך  הוסיפו
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êëò"éæ 'øëùùé éðá'ä ÷"äøä áúåë
(â úåà â øîàî øééà ùãåç)øùà'

øùà úîà éùðàî åðì úîàúð
àéä é"áùø ïåéö ìò äæä íåéá äçîùä

áéúëã ,òáèë àìù(è âé éìùî)øåà'
'çîùé íé÷éãöãìãìãìãì.

òåãéø"äåîî àúéàã äî íñøåôîå
ìàèéåå íééç åðéáøúåðååëä øòù)

(øîåòì â"ì ïéðò 'å ùåøã'øää ãéòäù
ìëá øîåì äéä åëøãù ò"éæ éåìä íäøáà
'ïåéö éìáà úà íçð' äçðîä úìéôúá íåé

â"ì íåéá óàå ,íéìùåøé ìò åìáàúäá
øîà é"áùøä ïåéö ìò íúåäùá øîåòá
úìéôú øîâù øçàì ,'íçð' åúìéôúá
äàø éë ì"æéøàä åì øîà 'äøùò äðåîù'

úà õé÷äáåøá÷ ìò ãîåò é"áùøøîàå
àåä òåãî äæ åãéîìúì ìàùéù åì
íçð øîåàå äìåãâä åúçîù úà úéáùî

ãáåëî äæ íåéáãçàå íéîé ùãåç øáò àìå)

(ò"ì åéðô ìò úî åéðáîòîùð åàì ììëîå .
åðàùë é"áùø éðôì ùé äçîù äîë ,ïä

ìåãâä åîåéá íéçîùäìäìäìäì.

אראפגעלזאט �ÂÏÂÙ˙)נאז ÂÈ�Ù˘ ÈÓÏ ÈÂ�ÈÎ)נו"ן להיות הוא "ו ÈÙÂÒ˙)נמשך  Ô"Â� - Ô"Â� Ú„�Ú)

ל"ע ... השם ונמחק 

מפלטישאןלד. מהרי"ל כתב  ˙¯Ï"‚)וכן ˙�˘· Ï"ÂÈ ,Ï"È¯‰Ó ˙"Â˘ Â¯ÙÒ Á˙Ù·) ג"כ זכיתי 'אני

במירון, בעומר בל"ג גודל להיות הכתב על להעלות  יכול אני  אין  ורעי אחי 

היא שהשמחה בחוש מרגיש במירון שהוא ומי  זאת ... שראה מי  אשרי  השמחה,

היום בזה  ושמחה משתה  שיהיה  שרוצה הרשב"י .בכח 

שם  הנמצאים ישראל בני כל - אלו עם אלו ומפזזים רוקדים האיך  נחזי, ואנן

השנה  כל שבמשך אלו עם ואף – חברו של מהותו על אחד להביט מבלי במירון,

רשב"י. של בשמחתו שמחים וכולם אהובים כולם אלא, עמהם, במגע באים היו לא

אור  'עד תרכ"ז, בשנת  במירון ההילולא  את רוזאניס אברהם רבי מתאר וכך

לנוח  הלכו אלה ויהי ושמחה צהלה מרוב שקטו ולא נחו לא  באו הבוקר ואחרים

להודיעך כבד עול עלי אעמיס ולא כזה. שאחריו הלילה וכל הוא  היום כל תחתיהם,

למיניהם שונים ושעה רגע בכל השמחות המראות ולהראותך שלאבפרטות  מי וכל

מימיו... שמחה ראה לא זו  שמחה  אלה ראה  עוז, ברוב  יתנו קול ידובקו, באחיו איש

ומכרכרים  מפזזים כפיים יספקו ואלה ישתו אלה ישירו, ואלה כאיילים דוגלים מפה

השמחה  לנגדך אשוה לך, אדמה מה אל ידעתי לא לאין, נחשב  שריפה אבק עוז. בכל

לבבי, בקירות  אז הרגשתי רואהאשר והנני לישראל  המשיח  בא שכבר דימיתי

בעיני הזה  המראה  נפלאת ירושלים בתוככי  השואבה  בית  .בשמחת 

זי"עלה. מזוועהיל שלומק 'ע  רבי הרה"ק של משמשו זצ"ל ראטה אליהו רבי הגה"צ

רבי  נענה בעומר, ל"ג לפני למירון הקדוש רבו של בנסיעתו השנים שבאחת סיפר
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áúë'áì"éøäî ú"åù'(ã÷ ïîñ ,úåùãçä)

úåãåà åäåìàùù äìàù øáã ìò
÷ø åúéáì õåç ìåëàì åì øåñàù éî

äåöî úãåòñá(øãðù øãð úîçî)ìàùå ,
áéùäå ,äåöî úãåòñ áùçð äî ìàåùä

ì"éøäîääðäðä ìë' ì"æç åøîà éë
åéæî äðäð åìéàë ç"ú úãåòñî

'äðéëùä(.ãñ úåëøá),øîåòá â"ì êëìéä
éåä äåöî úãåòñ éîðàéä éøäù øîåìë .

.é"áùøä úãåòñ

óàå÷"úàì úåìòì äëåæ åðéàù éî
äçîùá äáøé ïåøéîíåéä ãåáëì

'à"ãéç'ä áúëù åîëåòáöàá äøåî)

(âëø úåàé"áùø ãåáëì äçîùá äáøé'
,åìù àìåìéää íåé àåä éë ,ò"éæòãåðå

äæ íåéá åçîùéù åðåöøù'øáåãîä ïéàå)

(ïåøéî ÷"úàá à÷ååãúåùòì âäðù éî ùéå
ãåîìì äøùò éá øîåòì â"ì ìéìá ãåîéì
àøãéàå øäåæá íéøæåôîä é"áùø éçáù

.äôé âäðî àåäå àèåæ

,ïëàåúåöåôú ìëá åâäð úåøåãä ìëá
íåéá äìäöå äáø äçîù ìàøùé
óàå ,øåà ìù úåàåùî ú÷ìãäá ,äæ

íéâäåð åéä(úåîå÷î äîëá)êéìùäì
àø÷éì íôøåùì ,ùàä éëëåú ìà íéãâá
éáø ÷"äâä øáéç êë ìòå ,é"áùøã

כל  יבואו וכאשר מעט, לנום שברצונו אליהו לר' ואמר הנסיעה קודם שלומקע 

שהקהל  ר"א לו הודיע רגעים כמה לאחר לו. יודיע  לנסיעה הכן ויעמדו הנוסעים

רבי  של והכסת  הכר שכל אליהו ר' הבחין לחדר בהיכנסו לנסיעה, הכן עומדים

תנומתו... הייתה מה הבין וכבר עיניו, מדמעות  כלות עד ספוגים שלומק 'ע 

הרכב, גבי על שלומק 'ע  רבי משעלה ·ÂÈÎ)מיד ÏÎ ˙‡ ·ÊÚ) כל את  לעורר החל

אליהו, רבי אל הסתובב  הנסיעה כדי תוך ב 'שמחה'. ב 'שמחה' להיות היושבים

ביום  כי תיכף, תעניתו את להפסיק לו והורה זה, ביום מתענה שהוא  ב'הרגישו'

בו'. ונשמחה נגילה היום ו'זה שמחה, יום הוא  לרשב "י שנוסעים

זצ"ל סופר' ה'חתם Â‰È„‡)הרה"ק  ÔÂ¯ÎÊ· ‡·Â‰ ˘‡‰ È¯Ó‡‰ ÏÚ· ‚‰� ÔÎÂ)ספירת שבימי

דף  למדו יום וכל שבועות, במסכת  בישיבה תלמידיו לפני שיעור מוסר היה העומר

˘·ÂÚÂ˙אחד È„ÓÏ· ‰�˘ ÏÎ·Â Ï"‰Ê· ·˙Î˘ ‡"·˘¯‰ 'Â˘˙Â ‰"„· ˜ ÔÓÈÒ Ú"‰‡ Ò"˙Á ˙"Â˘· ÔÈÈÚ)

(...‰Ê '˜ È˙¯Ó‡ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ÌÚהשבועות בחג המסכתא את  סיימו דפים מ"ט שיש וכיון ,

דפים ] מ"ט  יש בה שגם סוטה, מסכת הלומדים  ל"ד[ויש דף לימד ל"ג וביום כל , [כי

כנודע] ב ', בדף מתחילה שמעון מסכתא 'רבי ב' בעמוד הגמרא  לדברי הגיע  וכאשר

ישראל  ארץ  זה - שבמערבא רמז, בדרך  ואמר הסביר במערבא ', עלה מחכו אומר...

מחמת בעומר בל"ג השמחה על לרמז שמעון, רבי בדברי שמחה מלשון 'מחכו'

דרשב"י ˜Ù·)הילולא  ˙Â‡ ÛÒÂÈ Ë˜ÏÈÂ ÌÈ˘Ï˘ È�·· ‡·Â‰).
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úà úôö ìù äáø ò"éæ øéìòä ìàåîù
ïëù ïééöî äá ,'íéëìî ãåáë' åøåáéç
'íééçä øåà'ä ìù ùãå÷á åâäðî äéä

ãåòå ò"éæ '÷äåìåìåìåì.

ïëå'áúë óìà' øôñá àáåä(ãôøú úåà)

ãéâä ãåò'÷"äéòî ïàîèéì ìéãðòî ä"åî)

(á"åú úôöìë äëá '÷ä íééçä øåàäù
øîåòá â"ì ìéì,àìåìéäã ä÷ìãä úòá

ìà ùâà êéàä ,åøîàá ÷åçøî ãîòå
úåîùð íéãîåò íù øùà ìôøòä
ìëå á÷òéå ÷çöé íäøáà '÷ä úåáàä

íäîò íéùåã÷äæìæìæìæì.

רבי במאמרי העסק - הבהיר תורה  בסוד
ובנסתר  בנגלה  שמעון

øáëïåòîù éáø àåä éàãë éë åðàáä
àìù ïéáå åéðôá ïéá åéìò êåîñì

הציוןלו. גג על ה'הדלקה' בגדולת  מדבר היה זי"ע  מסאדיגורא  האדה"ז (˘‡·ÂÈהרה"ק

(ÂÈ¯Á‡ ÂÚ¯ÊÏÂ ÂÏ ‰˜Ï„‰‰ ˙ÂÎÊ ˙‡ ‰�˜ Ú"ÈÊ ÔÈ'ÊÂ¯Ó אלף ‰¯‰"˜ ששמונים אומר והיה ,

ההדלקה. בעת תיקון להם יש נשמות

וכך לראשם, שמעל ה'כיפה' את היקוד אש אל להשליך  שנהגו מהצדיקים יש

שהיה  מעשה זי"ע . מרדכי משה רבי הרה"ק  ואביו זי"ע  אאדמו"ר כ"ק נהג אף

ירושלים  מבני בחור זי"ע , מלעלוב בידערמאן דוד רבי הרה"ק בימי עיה"ק בירושלים

ה'כיפה' את  משליך היה הרף שללא  היה משגיונותיו ואחד ל"ע , עליו דעתו שנטרפה

בימים  ויהי בנו, של מצבו מר את בפניו ותינה דוד'ל ר' אצל אביו נכנס ראשו. מעל

הארוכה  בדרך  בשיירות  לצאת דוד'ל ר' של זמנו בהגיע הפסח, חג לאחר אחדים

משך בנו. עם יחד לשיירתו שיצטרף לו ואמר הבחור, של לאביו קרא  מירון, בואכה

על  שעשו 'הפסקה' שבכל הבן, מזה נוראות  בבושות מרורות האב  סבל הדרך  כל

עד  וכהנה. וכהנה אחריו, לחפש צריכים והיו ונעלם, בורח הבחור היה הדרך  אם

למירון. ומוצלחת  טובה בשעה הגיעו שבעזהשי"ת 

את ראשו מעל והוריד הבחור אל דוד'ל ר' ניגש הציון, גג על ההדלקה  בעת

תוככי  אל השליך הכיפה את ואילו למטה, השליך  הכובע את  הכיפה, ואת  כובעו

'א לצעוק והתחיל ראשו על ידו את  הבחור הניח זה ברגע והנה, האש. לשונות 

קאפל' א  ¯‡˘È)קאפל ˙ÂÒÎÏ ‰ÙÈÎ ÈÏ Â·‰) הבחור כי בראותם העם, כל וישתוממו ,

איזה  מפיו שמעו שלא ועידנים עידן זה כי אליו, חזרה ודעתו אחר לאיש נהפך 

הכיפה, את תמיד שזרק – שקלקל בדבר שבו אלא עוד ולא הישוב, מן כאחד דיבור

הכיפה. את  לי הבו שזעק  – תיקן בדבר בו

ואחד אחד  כל אלא כאן, מדובר דעה ' וחסרי  ב'שוטים דווקא שלאוו יאמר, ולנו

דרכו יצליח ואילך ומכאן רשב"י . של באשו לשורפם לו אפשר שלו... .ושגיונותיו

ההילולא לז. סדר כל את  מירון' ב 'מסע  נפלא  באופן מתאר ראבין ˙¯Á"Ó)הרמ"מ ˙�˘)
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åéðôá(:àð íéçñô)úðéçá ùé éë ,
- ÷åçøî íâ ïåéöä ìò úåçèúùä
é"áùøì åðéöî ïëå ,åéøîàîá ÷ñåòùë

àøîâá àúéàãë ,ïë åîöò(.æö úåîáé)

áéúëã éàî áø øîà äãåäé áø øîà'
åì øùôà éëå íéîìåò êìäàá äøåâà
ãåã øîà àìà íéîìåò éðùá øåâì íãàì
ïåöø éäé íìåò ìù åðåáø ä"á÷ä éðôì
,äæä íìåòá éôî äòåîù øáã åøîàéù

íåùî ïðçåé éáø øîàãé"áùøãéîìú ìë
íìåòá åéôî äòåîù øáã íéøîåàù íëç

.øá÷á úåááåã åéúåúôù äæä

à"ùøäîáå(íù).ì"æå áúëäéäù
åøîà åìéà åá äðäð

åîùá.

ïëåàîåçðú ùøãîá é"áùø øîàéë)

(â àùú÷åñôä ìò(àé ä úìä÷)

íà èòî íà ãáåòä úðù ä÷åúî'
çéðî åððéà øéùòì òáùäå ìëàé äáøä

àìå øáãî éðà äøåú éøéùòá ...'ïåùéì åì
ìåãâ íãà äéä ãöéë ,ïåîî éøéùòá
äáøä íéãéîìú ãîì äøåúá øéùòå
óà ,äøåúä ïî òáùå íéáøá äøåú õáøå
íéãéîìúä ïéà úî àåäù éô ìò
ïéáùåé àìà ,ïåùéì åì ïéçéðî ãéîòäù
ãåîìúáå äøåúá åéãéîìú ïé÷ñåòå
åéãéîìú íéøîåàå úåãâàå äëìäáå
åîù ïéøéëæîå åîùî úåòåîùå úåëìä
,øá÷á ïåùéì åúåà ïéçéðî ïéàå äòù ìëá

àáé÷ò éáø øîà ì"áùø øîà ïëåïëå
é"áùø øîàåúåà ïéçéðî åéãéîìú ïéà

øîàðù øá÷á ïåùéì(æ ù"äù)ááåã
ùäå éåä ,íéðùé éúôùåððéà øéùòì òá

ì"ëò ,ïåùéì åì çéðîçìçìçìçì.

êéøàäå'íéðéò øåàî'ä äæá,áì çîùé)

(úáù ñ"îò åéøáã ùéøáúåøåãáå'
àðú íåù éøáã íéãîåìùë ,íéðåøçàä
äéçî êëìå ,'åëå íéðåîã÷ä éøáãî íëçå

לתוכו  ויצוק  קנה כ"א זית שמן גם וז"ל. כתב, דבריו ובסוף במירון, אז נוכח שהיה

המדליקים נגשו אז התנא , לכבוד -(ÔÂÈˆ‰ ‚‚ ÏÚ ‰˜Ï„‰‰ לב,(‡˙ וטוב  שמחה ברגש

בעינים  - העומדים וכל השמן. אגן אל וישליכו בשמן, משוחה מטפחת  וידליקו

לאור. מקווים עומדים, הלהב,צופיות כעלות אש, שביב בצאת הראשונה  ברגע ויהי

והשמחה הרנה  לקול הארץ ותבקע העם לי וירונו סיפרו לא ואבותי ראיתי לא ,

כמוהו. הנהייתה אוזן התנאלשמע  נשמת  כי  הקדושה ארצנו יושבי ביד  הוא ומקובל

הדלקתו על תתנוסס רשב "י קרובי האלוקי  שמות  רשימת גליון את  לקחתי אז .

הקדוש התנא זכות עליהם יגן כי בעדם ותחנתי בקשתי התפללתי, להאירואוהבי...

ונפשם בגופם והצלחה בשפע  .נרם

חסידים'לח. ב 'ספר איתא  ¯Î„)וכן 'ÈÒ) מתפללים הם מפיהם, שמועה דבר האומר וכל

עליו. טובה ומליצים שם, עליו
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êëìù ,íéøáãäá úåéçä ñéðëîù åúåà
øùôàù ,'øá÷á úåááåã åéúåúôù' åøîà

øîåìéøá÷ ìò úåçèúùä úðéçá äæ éë
àåä íù ÷éãöä éøåáéã éë ,íé÷éãöä
,'åëå øåîàë åìù úåéçä ïåîèå øåá÷
éøá÷ ìò úåçèúùä åæ äðéçá úàø÷ðå

øéëæîå ãîåìù íäéøáã ïäù ,íé÷éãöä
ãîåìä íåéä.'

äëåæåøáçúäì àåáé åîöòá é"áùøù
'ùáã úåøòé'á àúéàãë ,åîò

('æ ùåøã á"ç)úåîáéá .ì"æå(:åö)éàî'

זי"ע ישראל' ה'ישמח הרה"ק  אמר ˙¯�"Âוכך  Ë·˘ „"È ,„"È Û„ ‡"Á Ï‡¯˘È Ï˘ Ô¯Â‡Ó)

('‡ ˙Â‡.וז"ל לטובה, ופקידה עליה  יש  העולם בזה  הצדיק  את  שמזכירים ידי  על

ישראל  .לכל

זי"ע הרש"ב  הרה"ק  אביו בשם מביא זי"ע מליובאוויטש הריי"צ (‡‚¯Â˙הרה"ק 

(Ï˜ „ÂÓÚ Á"Á ˆ"ÈÈ¯‰ÂÓ ˘„Â˜ממחנה מלאך  בא צדיק, איזה  של תורה לומד  כשיהודי

והצדיק בספרו , לומד  פלוני בן שפלוני טובה' 'בשורה ומבשרהו הצדיק  להיכל מיכאל

ביתו ובני  הלומד על רחמים מעורר  הספר  איזו בעל היטב  יודעים המלאכים כי ,

דבריו כאן עד הזה, בעולם בתורתו שעוסקים לצדיק  בזה יש טובה' (·˙¯‚ÌÂ'בשורה

(˘„Â˜‰ ÔÂ˘ÏÏ.

חז"ל  מאמר אברהם', 'בית  ספר בפתיחת  זי"ע  אברהם' ה'ברכת  הרה"ק וכתב 

('‰ ‰ÎÏ‰ '· ˜¯Ù ÌÈÏ˜˘ ÈÓÏ˘Â¯È),וז"ל זכרונם", הן דבריהן לצדיקים נפשות עושים "אין

רוחו  נפשו עם מתקשרים זה ידי שעל הוא הצדיק  קבר על שמתפללים הענין כי

עטוף  הוא  הצדיק מנפש וניצוץ ובהיות תרומה, פרשת הק ' בזוהר כמובא  ונשמתו

וקיימים חיים ודבריו Ò"„)בדיבורו, ·˙ÎÓ· '‰„Â·Ú‰ „ÂÒÈ'‰ ÔÂ˘ÏÎ)איתם להתקשר אפשר

הקדושים דבריהם ידי על מקום עכלה"ק .בכל ,

זי"ע מהר"ש מרן שם, כתב  ˘Ï‡ÂÓ)עוד È¯·„‰)בהלולא - חשון בי"א  אחד פעם

הקדושים, ספריו לימוד ענין גודל על בדברו זי"ע , העבודה יסוד בעל א "ז כ"ק  של

עומד, בחינת  הוא  אז וכשנסתלק הולך , בבחינת  הוא הזה בעולם הצדיק  כי אמר,

להם לעזור הצדיק מחויב הקדושים דבריהם  על מהלך,וכשחוזרים לבחינת ונהיה ,

האלה" העומדים בין מהלכים לך "ונתתי בו Ê)ומקויים ‚ ‰È¯ÎÊ)עכלה"ק .

זי"ע אברהם' ה'בית הרה"ק כתב  ÔÈ�Ú)וכך  ‰"„ ·"È „ÂÓÚ Á� ˙˘¯Ù) של בהילולא וז"ל.

בחייוצדיקים הכירו שלא מי מקום גם מכל תורה, דברי קדשו מפה שמע  ולא 

דבריו  על וחוזרים קודש, ספורי ומספרים יחד, ומתאספים בעקבותיו ההולכים

יתברך, להשם לעבוד איך בהם שלימד ושייכותהקדושים קשר משיגים זה ידי על

במכתבולהצדיק ז"ל אא"ז מרן שכתב  ÏÈÚÏ)וכמו ‡·Â‰).עכ"ל...
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áéúëã(ä ,àñ íéìéäú)êìäàá äøåâà'
øã úåéäì íãàì øùôà éëå - 'íéîìåò
äòåîù øáã åøîàéù àìà ,úåîìåò 'áá
úåááåã åéúåúôùå íìåòä äæá åîùî

...'øá÷áäòåîù øáã íéøîåàùë ìáà
íù úùáìúî ÷éãö úîùð æà åéôî

...íù úãîåòå ,íéãîåìáøéôù êëìå
,úåîìåò 'áá øã êìîä ãåãù ïðéøîà.à

,éçöðä íìåòá.áY íìåòä äæá
,åéôî äòåîù øáã íéøîåàä íéãîåìá
éëëåúá ïëåùë àåäù åðééäå .ì"ëò

.åéøîàî úà íéãîåìä

íâòéôùî àåäù éîë ùéàä äæ áùçéé
ìù åðá áúë ïëå ,÷éãöì äáåè
ò"éæ ïà'æøòáî 'úîà úôù'ä ÷"äøä

øáçîä ïá úîã÷äá(à"ôù øôñì).ì"æå
éë éì øîàù ì"÷åöæ å"îààî éúòîù
çèúùäìî ÷éãöä øôñá ïééòì øúåé áåè
÷áãúî åøôñá ïåéòä é"ò éë åøá÷ ìò
ùøåù úòôùäå úùåã÷å 'éçá øúåé
àåäù é"ò åéìò òéôùé äìòîìîå åúîùð

(åúøåúá ÷ñåòä)åì òéôùî(÷éãöì)ù"îë ,

'éçáá åùòðå íéðùé éúôù ááåã
.äæì äæ íéòéôùî

áúëåøôñá ò"éæ õéååàìàæî ÷"äøä
'íøáà úéøá'úáù úøèôä óåñ)

(ìåãâäìòá ìàøùé éáøî éúòîù ,ì"æå
ìåëé ÷éãöä ïéà éë ,ä"äììæ áåè íù
,åúåî øçàì äâéøãîì äâéøãîî úåìòì
.úåì÷áù úåì÷ ìò åúåà ïéðãù àì íà
úåì÷áù úåì÷ ìò åúåà åðã øáëù øçàå

- øúåé äâéøãîì àåáì ãåò øùôà éà÷ø
äøåúî äèîì íéøôñî íãà éðá øùàë

åìù íéáåè íéùòîå÷éãöä àá æà ,
ìëá ïëå .äìåãâ äéìòì åðîî åøôñù
ïî åäòø ìà ùéà íéøôñîù íòôå íòô
ì"ðä ÷éãöäì ùé æà íéøèôðä 'ä éàøé

'åëå äéìòùé íéøôñîä íéùðàäì íâå
äéìò íäì.ì"ëò .

ג  - האיר ישראל  בגופו לכל חסד  מילות 
רשב"י במשנת  ובממונו 

áúëò"éæ 'øëùùé éðá'ä ÷"äøäùãåç)

(à â øééàäøéôñä éîé è"î ïéðîù
'áåè áì' àéøèîéâá äìåòèìèìèìèì,ïì æîøìå ,

אתלט . 'פותח שהפסוק זי"ע מפשעווארסק יצחק רבי הרה"ק מנכדי אחד אמר פעם

הפרנסה, ענין על המרמזים מהשמות  אחד והוא  פ-א -י, הקדוש השם של ר"ת ידך'

- הוא  אלו אותיות  של שהר"ת ואמר הרה"ק  יארגינעןפנענה È˘Î˘ודןא ÁÂÓ˘Ï)

(·ÂË ÏÎ Â‰Ú¯Ï. טוב וכל פרנסה שפע עצמך  על תריק בזה וכאומר ,

במדרש כדאיתא  ג"כ, רוחני לשפע  ‚)ויזכה ‰˘¯Ù ˙ÂÓ˘ ¯"ÂÓ˘) הנאמר הפסוק  על

בלבו' ושמח 'וראך לגדולה עולה משה אחיו את אהרן È„)כשיראה „ ˙ÂÓ˘),אמר

ותומים.רשב"י אורים וילבש ישמח אחיו בגדולת ששמח הלב  ,
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åðááì úà êôäì åðéìò åììä íéîéáù
íãàì åì éã àìù ,åðééäå .'áåè áì'ì
åáì áåèá àìà ,åäòø úà øòöìî øäæéäì
åäòø úà ùéà ããåòì 'áåè äùò'á äáøé

áåè ìë åîò ìåîâìå åúçîùá çåîùìîîîî.

êëåùøãîá àúéàúùøô àîåçðú ùøãî)

(ä ïîéñ éçéåé"áùø øîàøæåòä ìë
äðéëùä úà øæåò åìàë ìàøùé úà
åàá àì éë äéáùåé øåøà åøåà øîàðù

'ä úøæòì(âë ä íéèôåù)àåä êéøö éëå ,

בזוה"קמ. ¯ÁÈ.)איתא ÈÁÈÂ) ואמר יהודה רבי אל נכנס רשב "י של תלמידו יצחק רבי ,

שמעון, רבי אל שניהם הלכו משם למות... נוטה שהוא עצמו על מרגיש כי לו

יצחק, ר' של בידו ר"ש אחז יצחק, ר' לפני מרקד המוות מלאך כי שמעון רבי וירא

להכנס  רגיל שאינו ומי יכנס, עת  בכל הנה להכנס שרגיל מי שכל גוזר הריני ואמר

ור' יצחק ר' נכנסו יכנס. לא כאן רגיל שאינו המות  שמלאך  כלומר, יכנס, לא –

אביו  את ראה כבר אם יצחק  ר' את ר"ש שאל מבחוץ . נשאר המוות ומלאך יהודה,

להושיעו בידו אין כבר ראה אם כי העליון, ˘¯ÌÈÙמהעולם Ì˙Â‡ È„È· ¯ÂÒÓ ‰È‰ ‰Ê ÔÓÈÒ)

(‰Ê· ˜ÒÚ Ô„È„Ï ÔÈ‡Â ,‰˙ÈÓ‰ ÔÈÈ�Ú ¯Â¯È·Ï פנה אביו, את ראה לא  שעדיין יצחק, ר' ויען ,

שלו  העיניים מז' חד הוא  כי בעולם כאן צריך  הנני יצחק  לר' ואמר, לשמים, ר"ש

(‡¯„È‡‰Ó) הסתלקותו ביום אך החיים, בין יצחק  רבי ישאר שאכן השמים מן ונענה ,

יצחק  ר' את  עמו להביא יצטרך רשב "י ‡Ó¯של ,ÌÏÂÚ‰Ó È"·˘¯ ˜Ï˙Ò�˘ È�ÙÏ ,‰ÂÂ‰ ÍÎÂ)

ÈÓÚ Â‡È·‰Ï ÌÈÓ˘Ï È˙·¯Ú ÈÎ�‡˘ 'ÈÙ ,‰ÈÏ ‡�·¯ÚÓ ‡�‡„ ,˙È·· ‡ˆÓ� ˜ÁˆÈ '¯ Ì‡ ‰‡¯È˘ Â�·Ï

(:ÊÙ¯ Â�ÈÊ‡‰ '¯Ù ,‡ËÂÊ ‡¯„È‡ ,ÔÂÈÏÚ‰ ÌÏÂÚÏ,לו וסיפר אליו, נגלה ואביו יצחק , ר' נרדם .

והוא  העליון, לעולם עלייתו לקראת  מוכן היה כבר מעלה (‡·ÂÈ)שהכל קדושי וכל

רבי  יזכה שלא  על בלבו עוד היה קטן צער ורק  פניו. את  לקבל חג כיום מוכנים היו

וידועים. עתיקים והדברים הקטן. לבנו תורה ללמד יצחק

בזוה"ק אחר ממקום הראה זי"ע מסאווראן Ò‡.)הרה"ק ÁÏ˘·),המעשה המשך את

ויבקשהו  אחד, עני בו ופגש בדרך מהלך יצחק רבי היה אחת  פעם שם, כתיב וכך

יצחק, רבי ענהו ביתי', בני ונפשות  נפשי את בה להחיות  שאוכל נדבה לי 'הב  העני,

ידי  תחת אף העני, לו אמר בה. לקנות תוכל ומה המעה, מחצית אלא ידי תחת  אין

הנפש. את  להשיב  מה דבר בו ואקנה לי, שתתן המחצית עם אותה אצרף מעה, חצי

איך בחלום, יצחק לרבי הראו ההוא  בלילה שבידו. המעה חצי את  יצחק  רבי לו נתן

מושיט  רשב "י כי הוא רואה והנה לתוכו, להשליכו ורצו הגדול, הים את עובר שהוא

לידיו  דיים קרובות רשב"י של ידיו אין אך  הזידונים, המים מן להוציאו – להצילו ידו

ר' ידי את ומחבר נפשו, את החיה היום שבאותו העני מגיע  ואז... יצחק , ר' של

רשב "י ידי עם ‰ÂÚÓ˙)יצחק È‡ˆÁ È˙˘ Ï˘ Ì¯Â·ÈÁÎ)את להציל רשב "י בידי עלה ואז ,
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êãîìì àìà òåéñììàøùéì øæåòä ìëù
äðéëùä úà øæåò åìàë.ì"ëò ,

äðäïúùøô ùéøá áéúë(à àë)øåîà'
úøîàå ïøäà éðá íéðäëä ìà
íà éë ,åéîòá àîèé àì ùôðì íäéìà

åéìà áåø÷ä åøàùìåéáàìå åîàìáúë ,'
íãå÷ åîà øéëæäù íòèå' 'àøæò ïáà'ä
,'áåøá äá÷ðäî øúåé éç øëæä éë ,áàä
àîèéäì ,ïäëä Y ïáä ìòù àöîðå
éøäù ,åéáà úúéî íãå÷ åîà úúéîá
íà ,åù÷äù ùé .íéîé øúåé êéøàî áàä
úùåã÷ éáâì äùøôä êùîäá òåãî ,ïë
áà úúéî äøåúä äîéã÷ä 'ìåãâ ïäë'

áéúëãë íàì(àé ÷åñô)...'åîàìå åéáàì
äðúùð äî ,íàì íãå÷ áà - 'àîèé àì
äìéçú áàä úúéî åá øëæðù ìåãâ ïäë
áåúëä íäá íéã÷äù íéðäëä øàùî

.áàì íàä úúéî

ùé'îâá åøîàù äî éô ìò ,åøàáù
(.çé ä"ø)éìò úéáãî ééáàå äáø

åúà÷íéîé øåöé÷á åúåîéù éìò éàöàö ìò øæâðù)

(íéðùå,ïéòáøà äéç äøåúá ÷ñòã äáø
úåìéîâáå äøåúá ÷ñòã ééáà ,ïéðù
úåìéîâù éøäå ,ïéðù ïéúéù äéç íéãñç

íéîé êéøàäì äçåëá íéãñçäðäå .

éøäì äìåâ äââùá ùôð çöåøäù àúéà
'ìåãâä ïäëä úåî ãò' Y èì÷îøáãîá)

(äë äìíéðäë ìù íäéúåîà' ïëìå ,
éãë úåñëå äéçî íäì úå÷ôñî íéìåãâ

'åúåîéù íäéðá ìò åììôúé àìùæàù)

(.àé úåëî ,íäéúáì áåùì íéìåëé,ïéáú äúòî .
íéìåãâ íéðäë ìù íäéúåîàù éðôî
åëæ ïë ìò ,íéãñç úåìéîâá å÷ñò
íéîé åëéøàäå íéðùå íéîé úåëéøàì

íéøëæäî øúåé Y ïòáèî øúåéøéôùå ,
åîà úúéîù ìåãâ ïäë éáâ äøåú äøîà
åçåë ìåãâ éë .åéáà úúéî éøçà äéäú
.íééç úåðù óéñåäì íéãñç úåìéîâ ìù

ììëáååìùî ùéà ìë øúååì äæ
åðéðùå ,íùâáå çåøá Y åäòøì

ùåã÷ä øäåæá Y 'é"áùø úðùî'áõ÷î)

(:àø óãéëúåáøäì úåðøúååä úìåâñî
íéñéðì äëæé óàå ,áåè áø òôù åéìò

íéìåãâàáà éáø áéúé ,íù àúéà êëå .
áùé àáà éáø - ãåìã àááàã àòøúà
àåä äàåø äðäå ,ãåì øéòä çúô ìò
äèéìá ìò åúðù úà íðå áùåéä íãà
àáà éáø ïéçáä ,äåáâ øäî úàöåéä
ùçð åéìà áø÷úî åúðù éãë êåúù
íøèá êà ,åúéîäì ù÷áîå ìåãâ
õøù øää êåúî àöé ùçðä åùéëäù

הפסוק  בפיו נפל משנתו יצחק  רבי משהשכים לחיים. ממוות יצחק ·)ר' ‡Ó ÌÈÏ‰˙)

ה'' ימלטהו רעה ביום דל אל משכיל ÍÂ˙Ï'אשרי ˜ÂÒÙ ÂÏ ÏÙ�Â ÌÈÎ˘Ó‰˘ ,Ï"ÊÁ Â¯Ó‡Â)

(:‰� ˙ÂÎ¯·) ‰�Ë˜ ‰‡Â·� ‰Ê È¯‰ ÂÈÙ.מקום מכל רשב"י , ע"י הייתה שהצלתו שאף והיינו

העני עם  שעשה הצדקה  מבלעדי זו הצלה לידי  בא .לא



áî בעומר ל"ג  – אמור - הפרשה באר

úà âøäå 'àðãøåâã àôèñå÷' àø÷ðä
äìâð åúðùî ùéàä õé÷äùë .ùçðä
åîå÷îî í÷ óëú ,úî ùçð åéðéò ãâðì
äìôð æàå ,åëøãá êéùîäì äðôå
÷îòä ìà äéìò áùéù 'äèéìá'ä
'á íãàä ìåöéðù àöîðå ,øäì úçúîù

.úéàãåå äúéîî íéîòô

ùâéðäî' åìàùå ,éãåäéä ìà àáà éáø
äø÷äù éúéàø éë ,'êéùòî
äæ ïéàå ,ñð øçà ñð êéðôì ä"á÷ä
,àáà éáøì åì øîàå éãåäéä äðòð ,íðéçì
äòø äæéà éì äùòù íãà äéä àì éîéî
éúìåëé àì íà óàå ,åì éúìçî àìå
íøè éúèéî ìò éúéìò àì éæà ,åì ìåçîì
èéð÷äå øòéöù éî ìëìå åì éúìçîù
.íåéä ìë äàðù íäì éúøèð àìå ,éúåà
íåéä åúåàî ìãúùî éððä àìà ,ãåò àìå

,åúéøçàá åì áéèäì äàìäå

äëáåéùòî íéìåãâ äîë ,àáà éáø
óñåéî øúåé óàå ,åìà ìù
,åéçà íò äáåè ìîâ àåä éë ,÷éãöä
äòø úçú äáåè ìîåâ äæ íãà åìéàå
äùòéù äæ àåä éåàø ,íìåò éðá ìëì

ñð ìò ñð ä"á÷ä åîò.

åðéìòãåîìì ,äæ äùòîá ïðåáúäì
äàøðä éôì éë ,æìä éãåäéäî
øáåãîä ïéà 'ùåã÷ä øäåæ'ä éøáãî

ùéà àìà ,ùåøô åà ãéñç ,÷éãöá à÷ééã
.ìéâøå èåùôíéìåãâ íéñéðì äëæ î"îå

éë ,òáèä éøãâ ìëî äìòîì åìàë
'åøáçì íãà ïéá' éùòî ãàî ãò íéìåãâ

èøôá åúãéî ìò øéáòîå ,ììëá.

êëåùåã÷ä øäåæá ùøåôî àúéàúéùàøá)

(.ã÷ à"çéæç àú ,øîà øæòìà éáø
ìëå ,ïééøá ìë íò åáéè ä"á÷ âäðà äîë
àðîæá åìéôàã ,éåçøåàá éìæàã ïåðéàì ïëù
ïàîì íéøâ åäéà ,àîìò ïãéîì éòáã
àåää éúéé àì ãò äìîá éëæîì äéì íéçøã

,àîìòì àðéãä"á÷ã àúòùá ïðéðúã
,àðåøåã äéì øãùî ùð øáì äéì íéçø

äéá éëæéã ïéâá ,àðëñî åäéà ïàîå.àåá 'éô)

ù"ëå ,úåéøáä ìë íò ä"á÷ä áéèî äîë ãò äàøå

,íìåòä úà ïã àåäù ïîæá åìéôàù ,åéëøãá íéëìåäì

ìò ,ãòåî ãåòáî ïéãá äëæéù Y åáäåàù åúåàì íøåâ

àåäå ,ä÷ãöá åäëæîä éðò Y 'äðúî' åì çìåùù éãé

(ïéãá úåëæì åì íøåâäá"çá íâ äæ ïéòëå .(.çö÷)

àðëñî ãë ùð øáã äé÷ìåç äàëæ éæç àú
àðåøåã àðëñî àåääã ,äéáâì òøòà

äéì øãùã éåä àåä êéøá àùãå÷ãäæ éðòù)

(ä"á÷ä åì çìùù àåä 'äðúî'.

äîáãåîìì åðéìò ,íéøåîà íéøáã
àìåìéäã àîåéá ÷éãö úåçøà
ä÷ãö äùòîá åéëøã ìëá úëìì ,åìù

ãñçåàîàîàîàîäìéëà íéðúåðù àøã øùëàå ,

הקדושמא. בזוהר ˆ"·)איתא  ·"Á) עומד רעהו, עם חסד גומל יהודי בו ויום יום שבכל ,

כאפוטרופוס זה יום ‰ÌÈÓÂ˙È)לו Ï˘ Ì¯ÂÒÁÓ ÏÎÏ ‚‡Â„‰).בשמים
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óôåúñäì íéìåòì äòáù éãë äéúùå
é"áùøä ïåéöááîáîáîáîäæ éøä äáøîä ìëå ,

ìë ñåçéù íéøåîà íéøáãä ïë .çáåùî
åøáç ìù åôåâå åãåáë ìò ãçàâîâîâîâîúòùá

.÷çãä åæ õçìä

ììëáåìò øéáòîä' ïééðò àåä äæ
åøáçì íãà áéùé àìù 'åéúåãéî
úçú äáåè ìåîâé àìà ,íééôà úçà äðî

÷"äåæá àúéàãëå ,äòø,à êøë ùãç øäåæ)

(.áì óã úéùàøá 'øô,ïåòîù éáø äìçùëù

זי"ע  הקדוש השל"ה כותב ÂˆÓ‰)וכך  ¯� ˜¯Ù ÛÂÒ ÌÈÁÒÙ 'ÒÓ·) קל 'חסד הפסוק  על

עם  חסד בו יעשה שלא  חייו מימי אחד יום עליו יעבור שלא  לאדם ראוי היום', כל

בממונו. ובין בגופו בין רעהו

במשךמב. במירון התבשיל בית את  מנהל ז"ל לבל יונה הרה"ח היה קדמונים בימים

ומחלק ממש היום כל עומד שהיה בעומר ל"ג הגדול ביום וביותר השנה, כל

עוקב זי"ע  מרגליות הגרא "ז היה היום כל הקדוש, לציון להעולים ומשקה מאכל

ממש, הכיפורים כיום בעומר ל"ג יום היה הגרא"ז אצל יונה. ר' של עבודתו אחר

לבן, בגדי עוטה כשהוא  האידרא את  לומד היה הבוקר אור עד הלילה מחצות

ר' היה לאידך, וכו'. בריקודים, היום בעבודת  וממשיך ה'נץ ', עם התפלל לאחמ"כ

עוסק שהוא  על בקרבו נחמץ  לבו והיה הגרא "ז, של הקודש עבודת אחר עוקב  יונה

תפילה  אפילו להתפלל בידו אין רבה כי ובטרדתו ומשתה, מאכל בעניני היום כל

ובמתינות . בכוונה אחת 

לבו, את בפניו ושפך  רא "ז אל ניגש בנפשו, עוז יונה ר' הרהיב הערב  לקראת

את משחיר אני ואילו בעומר' 'ל"ג של חפניים במלא  זוכים אתם קדוש, רבי באמרו,

לומר  דקות  עשר ועוד מנחה, לתפילת  דקות  כעשר רק לי נותרו ועתה היום, כל ידי

עמך לעשות אני רוצה אבל בעומר', 'ל"ג יש לי אכן, רא"ז, לו אמר תהלים. מעט

עשר  משך  תהלים לומר במקום אבל יכול, איני המנחה מתפילת אותך  לפטור 'עסק',

אתן  הללו דקות  בעשר עבודתך ותמורת והשתי', האוכל בחלוקת נא המשך דקות ,

שלי... בעומר הל"ג כל את  ÔÂ¯ÈÓ)לך  È¯Ú˘ ¯ÙÒ).

לשבותמג. שלומו אנשי קהל עם זי"ע  מזוויעהיל שלומק'ע רבי הרה"ק נסע פעם

לתת העם מרבית פנו קודש שבת בליל במירון. הרשב "י בציון  דמהימנותא בצילא 

ביום  הדרך  וטורח מעמל מאד עייפים שהיו אלו בפרט לעפעפיהם, תנומה מעט

אליו  פנה רם. בקול תהילים פרקי וקרא  שהסתובב  אחד 'חכם' שם היה אך השישי,

את להנמיך  נא וימחל כאן, הישנים רבים כי עיניו שיראו לו, והעיר שלומק'ע רבי

ליל  הלא  קודש שבת  בליל ולהירדם לישון יוכל מי 'וכי ואמר ענה זה חכם אך קולו,

אך מאומה, לו השיב לא שלומק 'ע  רבי מירון.... באת"ק ובפרט לה'', הוא  שימורים
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éáø äìòúäå äìò åáù íåéä òéâäå
éáø åéìà åñðëð .íåø éîùì Y ïåòîù
øîàå ,åéãéîìúî ãåòå øéàé ïá ñçðô
äùåìù íðùé äìòîìù ,ïåòîù éáø íäì
â"ë ìù ïéã úéá àåä ãçàä .íéðéã éúá

(äðè÷ ïéøãäðñä úîâåã)ïéã úéá àåä éðùä
ãçàå íéòáù ìùäìåãâä ïéøãäðñä ïéòë)

(úéæâä úëùìáä"á÷ä àåä éùéìùäå ,
éî ìëå .ïãå áùåéä åîöòáå åãåáëá
ïåãéð úåéäì åúåà íéñéðëî Y äëåæù

úåàãååá ïåãéð åäéøä æàå ,ä"á÷ä ìöà
ùé ïéãä éúá øàùá éë ,éàëæ åìåë úàöì
êøáúé ä"éåä ìöà ìáà ,íéëæîå íéáééçî
íéîçøå ãñç ,øåîâ áåè àåä ìëä åîù

áéúëãë ,åãåáë àìî(ã ì÷ íéìäú)éë'
êîò'äçéìñäãîãîãîãîøòù' øåàéáá øàéáå .

,'êìîäàåä ,åéúåãéî ìò øéáòîäù
äëåæäéëìî êìî éðôì êøòé åðéãù

,åðéã úéá éðôì àìå åîöòá íéëìîä
ïãò ïâì øúìàì ïåãéð àåä àìéîîåäîäîäîäî.

היה  יכול לא  כבר וממילא הקודש בהיכל האור כבה והנה ספורים רגעים חלפו לא

ישראל. בית אחינו את ולצער בתהילותיו, להמשיך הלה

חשובה  ה'ימין' מקום דבכל להקשות  יש שלכאורה הצדיקים, אחד ביאר וכבר

אדם של 'לבו' הקב"ה ברא מדוע כן אם Â˙ÂÈÁ)היא, ¯˜ÈÚ ‡Â‰˘)שמאל (˘Ïבצד

(ÛÂ‚‰ שירגיש - חברו עבור אלא  עצמו, עבור נברא לא אדם של שלבו ע "כ, אלא  .

ימינו  כנגד זה של שמאלו זה לנגד זה שהעומד ומכיוון מחסוריו, ואת רעהו את 

תכלית זה כי חברו... לימין לבו שימצא  כדי בשמאלו הלב  את  ברא  ע "כ זה של

לעולם... ביאתו

כך שהרי טובים, בדיבורים רעהו את ולעודד לחזק – האדם כל שזה אמרו עוד

חיהכתיב לנפש האדם הדיבור ויהי  כוח שם שעל כלומר ממללא'. 'לרוח – ובתרגום ,

נעשה,נחשב  הוא  לעצמו וכי דיבור, של כוחו נעשה  למה  מעתה  אמור  לאדם. ויהי

רעהו... אל אלא עצמו אל המדבר איש אין Â‡¯Ï˙והרי  Ì„‡‰ ˙‡ ÌÈ˘Ó˘Ó ÌÈÈ�ÈÚ‰ ÈÎ)

Á˜ÈÙ' ÂÓˆÚ ˜ÈÊÁÓ˘ ÈÓ ˜¯Â ...Â˙ÏÂÊ Ï‡ ¯·„Ï ‰˘Ú� ¯Â·È„‰ ÂÏÈ‡Â ,ÚÓÂ˘ '‡Â‰' ÂÈ�Ê‡· ÔÎÂ ,ÂÓˆÚ·

„È„È „ÂÚ ÂÏ ÔÈ‡ ÈÎ ÂÓˆÚ ÌÚ ıÚÈÈ˙ÈÂ ¯·„È '¯Â„‰(...Â‰ÂÓÎ ÌÎÁ האדם בריאת  עיקר וודאי אלא ,

האדם'. 'ויהי כתיב ובזה השני עבור הוא  מהותו ועיקר

מבקשים מד. שאנו ולעילא', 'לעילא הדין בימי הקדיש בנוסח אמרינן כן שעל וביארו,

אותנו הראשוןלמעלה שידון דין הקב"ה ולמעלה מבית  אלא השני. הדין מבית

לטובה. אותנו ידון בעצמו

מבאבוב מה. מהר"ש הרה"ק חז"ל(‰˘�È)ביאר מאמר את  Î‚.)זי"ע , ‡ÓÂÈ) על 'המעביר

להעביר  ודם' 'בשר ביד יש היאך  נתבונן הבה כי פשעיו', על לו מעבירין מידותיו

לעצמו, אומר הינו באמונתו כי אלא לחייו... ירד פלוני והרי מידותיו, פלוניעל וכי 
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ãòá"åéë ,'áåè äùò'á åðøáã ïàë
úéìëúá øäæäì 'òøî øåñ'á øîàéé
øîàã ,åøéáç úà øòöì àìù úåøéäæä

íåùî ïðçåé éáøé"áùøìåãâ(øåîç)

øîàð äæù ïåîî úàðåàî íéøáã úàðåà
áéúëã ,øîåìë ...'êé÷åìàî úàøéå' åá

(æé äë øäá úùøô)úà ùéà åðåú àìå
'ä éðà éë êé÷åìàî úàøéå ,åúéîò

íëé÷åìààøîâá åùøãå ,(.èð :çð î"á)

,åúéîò úà ùéà åðåú àì ïðáø åðú'
øáãî áåúëä íéøáã úàðåàá...

úà åúåàøá ùàø úåøòù äðøîñúå
.íù øîàðä

ãåòìëä øæòìà éáø øîà íù àúéà
òøôð(íã ïî ä"á÷ä)çéìù éãé ìò

áø øîà ,åøîà ãåò .äàðåàî õåç

òùä ìë àãñçíéø(äìéôú ìù)åìòðð
òâåôäù åðééä - äàðåà éøòùî õåç
êë ìò ÷òåæ äìäå ,åøáç úà ùééáîå
àñëì ãò åú÷òæ äìòú ,åé÷åìàì
ãåâøôä ïéà 'â åäáà áø øîà .ãåáëä

(é"ùø - íåøî àáöì äðéëù ïéáù äöéçî)ìòðð
é"ùøéôå ...äàðåà ,íäéðôá(ìòðð åðéà ä"ã)

ãéîú àìà ,íå÷îä ïî ïúééàø ãéñôäì
.òøôéù ãò íúåà äàåø

àìå,äøåú äøáéã 'íéøáã' úàðåäá ÷ø
,óà úîé÷ò - åúâäðäá íâ àìà
éáø áúë êëå .øäæäì ùé úåôòåæ íéðôå
øôñá ,íéðåùàøä éìåãâî õéîî øæòéìà

'íéàøé'(àð úåà)äàðåà ùéù íùë
Y 'òø ïéðò'á äàðåà ùé êë íéøáãá

úåòø íéðô åøáçì äàøîùåîåîåîåî.

קלל... לו אמר ה' אלא כי, לא אותי , הבורא,הזיק לעומתו יענה נמי פלוניכך  וכי

חטא... לו אמר  הרע יצרו אלא כי, לא נגדי, המוטל חטא מהעונש לפטרו יש א"כ

עבירה. עוברי על

היאמו. פסוקה הלכה החכם, ‡)וכמאמר ‚Î Á"Â‡) להסתיר צריך  החיים בבית שהמהלך

פטורים  והם חפשי' ש'במתים מכיון לרש', 'לועג יהיה שלא בכדי ציציותיו, את 

עלינו  עאכו"כ מנוחתם, עדן בגן כבר אשר נפטרים באותם כן אמרו ואם הציצית, מן

הוא .... באשר אחד כל לרש', 'לועג להיות  שלא  החיים' 'בין מהלכים כשאנו להיזהר

לתלמידיו, סעודה עשה רבי וז"ל. תונו', 'לא  הפסוק  על שמעוני' ב'ילקוט איתא

קשין, ולשונות רכין לשונות לפניהם אתהביא  ומניחין  הרכין את בוררין התחילו

אלו. עם  אלו רך  לשונכם יהא כך  - בני להם, אמר  אתהקשין , מזהיר משה לפיכך

עמיתו. את  איש תונו ולא  ישראל

כדרך ומכרכר מקפץ הלה והיה זי"ע איש' ה'חזון של בחדרו קטן ילד שהה פעם

שיפסיק עליו ופקד הנוכחים אחד אליו פנה לסובבים מפריע הרעש והיה הקטנים,

ואמר  נחרד איש' ה'חזון שלך... למלמד אספר תפסיק  לא אם לו ואמר מלהשתובב,
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שמים  יראת – שמים יראת של  אוצר  אלא
רשב"י במשנת 

àúéààøîâá(:âì úåëøá)àðéðç éáø øîà'
íåùîé"áùøúéáá ä"á÷äì åì ïéà

'íéîù úàøé ìù øöåà àìà åéæðâæîæîæîæîøáëå .
'úîà úôù'ä ÷"äøäî ìéòì àáåäøåîà)

(á"ðøúò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä íùá
'ä úàøéì úåëæì ïéìåëé øîåòá â"ìá éë.

עמיתו'... את  איש תונו 'לא על עובר ונמצאת אלו, מדברים צער לילד יש הרי לו,

(Ó 'ÂÓÚ ‰"Á ˘È‡ ‰˘ÚÓ).

החלבן מז. של שמים' ה'יראת  בהפלגת שליט"א  זילבערמאן ר"ח מהרה"ח שמעתי

התורה  בכל בקי היה אשר מילכגיער בצלאל ר' הגה"צ ירושלים בעיה"ק  הנודע 

מדרכם  חלבן, להיות  לעצמו ובחר תורה של בכתרה להשתמש אבה לא ומ"מ כולה

המדידה  בכלי מודדים היו הקונה לבית ובהגיעם שלהם בכד להלך  היה החלבנים של

הבתים  בין לסובב  היה בצלאל ר' של חלקו והנה הלוקחים, כדי לתוך  ממנו ושופכים

היוצאות מהנשים חשש בקרבו שבערה שמים יראת ולרוב בירושלים, 'רחביה' באזור

יכשל, שלא  תהלים פרקי כמה באמירת בתפילה פיו פתח כן על בואו, לקראת

ולא מרחקים, למרחק נודף ריחו יהא למען מלוחים הדגים בציר כובעו טבל לאחמ"כ

הוצרכו  אשר שהנשים הרוויח וכך  אמות , מארבע  יותר אף מסביבו לעמוד יוכל

לסבול  אנוש בר בידי היה לא  כי קשת כמטחווי ממנו מתרחקות היו החלב  לקנות

ה  כן על הריח, אפילו אותו לידו משתהות  ואינן לביתן, מחוץ  הכד את  מניחות היו ן

עוד כל פנימה ביתה בורחות  מיד אלא  כמימריה הריח נשימתםרגע  אותו באפם.

בבית לו הנשמרת שמים יראת  – 'אוצרו' כל זה אבל היום כל למשך מעליו סר לא

הבורא . של גנזיו

רבי  המפו' הגה"צ שאל שפעם זצ"ל רוזנבוים פינחס רבי מהגה"צ שמעתי כן

ניסן  ר' המופלג החסיד את  שליט"א ישראל' 'אמונת דקהל רב וואלפסאן משה

בליעה"ר חשובים לבנים זכה כיצד זצ"ל ·ÍÂ�ÈÁפילטשיק  'ÂÁÈÏˆ‰' ÏÎ‰ ‡Ï˘ ÌÈÓÈ‰ Ì˙Â‡·)

(˙Â¯Â„‰לנקות ביתי בני עם ללכת נוהג שהייתי שם על אולי ויאמר, ניסן, ר' ויען ,

אולי  ניסן, ר' לו אמר הסיבה, זו לא  – כן לא  ר"מ א"ל שבביהמ"ד, הכסא בית  את 

ר"מ, הסכים לא  לזה גם קארלין, לבית אדמורי"ם ארבעה בצל להסתופף שזכיתי על

כדי  רוכל להיות  והוכרח בביתם העניות  שררה שבבחרותו ניסן, ר' לו שסיפר עד

וההיא הדלת נפתחה שנתדפק  הבתים באחד משפחתו, ובני  האלמנה אמו את לפרנס

לביתה  ה'סחורה' את  מאתו גנבה כן על לביתה בכוח להכניסו ניסתה מטרוניתא

שייכת שהייתה הסחורה כל את  עזב רגליו, תחת  בוערת  שאש ניסן ר' כראות פנימה,

על  לעבור ולא גדול חוב  בעל להישאר בהסכמה למרחקים... בגפו וברח לבעליה
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áúëò"éæ ïäëä ÷åãö éáø ÷"äøä
(æë÷ ÷éãöä ú÷ãö)åøîàù äî éë

÷"äåæá(.èë÷ äøù ééç)àèåçä óàù
éøä ,äáåùúá áåùé íà øúåéá ìåãâä
ìëì äëåæ àãç àòâøá àãç àúòùá'

'úåâøãîä'ø éáøä íùá éúòîùå
úòéâéî àåä äæ øáã éë ,ì"æ íðåá

ä"ò é"áùø.

äòåãéàîìò éìåëì éøäù ,àéùå÷ä
äúééä éðéñ øäá äøåúä úðéúð

äøéôñì à"ð íåéáïðáøå é"ø ú÷åìçîå]

(:åô úáùá)åà ïåéñ 'åá äøåú äðúéð íà

ìù øééà íà úãîåòå äéåìú åá 'æá
àìî åà øñç ùãåç äéä äðù äúåà

(:æô óãá àúéàãë)äåîúì ùé äúòî ,[
âç úà úåøåãì ä"á÷ä òá÷ òåãî
àìå äøéôñì íéùéîçä íåéá úåòåáùä
øàáîå .äøåúä äðúéð åáù à"ð íåéá

à"ùøäîäíåéá ä"ãá 'ñåúá ä"ã à"ç .â æ"ò)

(éùéùäàì íéøöîî ìàøùé åàöéùëù ,
ãò äøåúä úà ìá÷ì ïééãò íééåàø åéä
äúéä ïë ìòå' ,íéøöî úàîåèî åøäèðù

òáù øôñîá äøäèäíåéå úåòåáù ä
...íéùåã÷ íéøôñî íäù íéùéîçéôìå

äøäèä äøîâð 'ð íåéáùêë øçà åðéëæù

אחר  חיפש עצומה, אלוקים קרבת  ניסן ר' הרגיש כזה מעשה אחר הבורא, מצוות

קרבתו  על השי"ת לכבוד ומפזז מרקד והחל לראשו עלה במאנהעטען, גבוה הכי גג

הדבר, נודע  אכן ר"מ, א"ל ה'. אל הוא קרוב כה על ובזמרה בשירה אליו... העצומה

השלם. שכרך  על באת  דא  כגון על

זי"ע  מקארלין אהרן' ה'בית  הרה"ק מאמר ע "ד ˜�Ê.)והוא Û„ Ô¯‰‡ ˙È·) חללי 'כל

יראה'. של השערה חוט נגד כלל שוים אינם דעלמא 

השי"ת את לעבוד שניסה עצמו, על זי"ע  מזידיטשוב צבי' ה'עטרת הרה"ק  העיד

שעבודת ראה בסוף אך  בראשו, לו שיש שערות  כמספר שונות דרכים בהרבה

שמים' יראת האר 'א ע "י ורק אך היא ˘ÌÈÓ)השי"ת  ˙‡¯È Ï˘ ‰¯Ú˘‰ ËÂÁ).

ישראל זמירות  נעים דברי את  צחות  בדרך מפרש היה ÊÈ-ÊË)הוא  ,‚Ï ÌÈÏ‰˙) אין'

לא חילו וברוב לתשועה הסוס שקר כח, ברב ינצל לא גבור חיל ברב  נושע ָָהמלך

הרבה  להם שיש הצדיקים אלו חיל' ברב 'נושע המלכים מלכי המלך שאין ימלט',

גםגיבור חסידים, ניצול, אינו ג"כ יצרו את העולם שקר הכובש שאומרים מה הוא

מושיעהסוס כי אין זה גם הסוס כשינת רק וישן בשינה למעט עצמו המסגף זה

וכן רוח, נחת לו לתת הקב "ה את חילוכביכול ימלט',ברוב 'לא צדקה מצוות אל זו

הבורא יראת לו שיש  למי יראיו אל – ה' עין הנה – הקב"ה  ומשתוקק מביט  מי

יתב"ש לחסדיו תמיד המייחלים אלו – לחסדו Ï‰¯‰"˜למייחלים ¯Â‰Ë‰ ÔÁÏÂ˘· ‡·Â‰)

(¯Ú˘‰ ‡Â·Ó ,Ú"ÈÊ 'ÌÈ�ÂÓ‡ ¯ÓÂ˘'‰ ÏÚ·.
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åúåà é"ùä òá÷ ,äøåúä ìá÷ì à"ð íåéá
úåòåáù âçì íéùéîç íåéçîçîçîçî,úàøé éë

ïîæáå äìòîá äîëçì íãå÷ àèç'èîèîèîèî.

éø÷éòîååéðéò øåîùéù Y 'ä úàøé
'ä éðôì íúøäèá åáìåðððð,

éøçà øåúì àìù Y êøáúé åúàøé úîçî

בפרשתןמח. כתיב לענין, ‡)מענין ‚Î ¯ÂÓ‡)בני 'וידב אל דבר לאמר משה אל ה' ר

להם, ואמרת ה 'ישראל הם מועדי  אלה קדש מקראי אותם תקראו אשר

במועדם'מועדי אותם תקראו אשר קודש מקראי ה' מועדי 'אלה כתיב ד' ובפסוק  ,'

זי"ע סופר' ה'חת"ם הרה"'ק ·�È)מבאר Ï‡ ¯·„ דיברה („"‰ לא  הראשון בפסוק  כי ,

אלא  להם, הקבוע  במועדם לזמן מזמן הבאים ה'' מ'מועדי יומותורה כל המקדש 

קבוע ... זמן  לו ואין  לה', ומועד  שבת ההוא היום אלו הרי – ה' מועדי שאמר וזה

ש  ימים אותם – הקב "ה של מועדיו יבואו אתםהם קדש, מקראי אותם תקראו

יום לה']באיזה קודש מכובד הוא  זה שיום מחליט  היהודי בו יום שכל הם[היינו 

בם חפצתי  אשר מועדי במועדם',הם אותם 'תקראו נאמר שם שלאחריו ובפסוק ,

אותם  הם שבשמים אבינו מועדי אך  ישראל. של הקבועים במועדים מדבר זה

המקודשים. ימים

במדרש מט . וכמסופר ונשגב, רב שכוחו שמים יראת  ידי על עצמו אדם יכין וזאת 

את ראה משם משיצא  ברית, בסעודת השתתף חלפתא בן שמעון רבי על קוהלת 

השטן  ענה עושה, זה מה לשמחה שמעון רבי שאלו וצוחק , העומד המוות מלאך 

שומר  שהוא  המילה יין על ואמר הכריז אשר הבן אבי דברי את  עתה לך יזכר הנה

וכבר  ימים ירח יעברו שלא  יודע  אינו והוא הנימול הרך  של נישואיו לשמחת  אותם

הזה, הדבר לך  ומניין חלפתא  בן שמעון רבי שאלו עלמא , בהאי זה תינוק יהא  לא

שאלו  אדם, כל של חייו שנות ימי כמה רשום בו הפנקס נמצא שבידו השטן ענהו

'דידך המוות  מלאך  לו אמר חיי, שנות  ימי הם כמה לי אמור כן אם שמעון רבי

אדם  יכול כמה עד נוראים והדברים ימים'. תוסיף ה' יראת  כי יודע , איני ודכוותך 

שמים. יראת  ידי על להשיג

ממקומו נ. איש איש בעומר ל"ג הגדול ביום הנוסעים לאלו אמורים הדברים ובפרט

כדת עינים בשמירת  הקודש טהרת  על הנסיעה שתהא מירון קדישא  לאתרא

בזוה "קוכנכון, כתיב Ï‡.)והכי Û„ 'Ú ÔÂ˜È˙ Ê"Â˜È˙),, בעיינין וכן בדיבורא, תליין  דינין וכל

מתניתין מארי  דאוקמוה  ˜Ï‡.)כמו רואות(·"· שעיניו מה  אלא לדיין לו עכ"ל.אין ,

ופיו עיניו על בשמירתו תלוי  אדם של שדינו .כלומר

שמחת ביום רשב"י של קורתו בצל להסתופף הרוצים לכל יש מיוחדת  סייעתא

מירון  קדישא לאתרא  ברכבו נסע תשע"ג שבשנת  החבורה, מבני אחד סיפר וכך  לבו,
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ברכבם  הבאים של דרכם כידוע, ובחור. אברכים שלושה עוד היו ועמו ההילולא, ביום

ועולים  מרכבם הם יוצאים מירונה, העולה ההר מעלה לפני עד שבהגיעם למירון,

הקדוש(·‡ÒÚÒ)לאוטובוסים לציון העם המון את  המובילים ÌÚËÓמיוחדים ˙Â˘¯ ÔÈ‡Â)

(˘ÓÓ ÌÈ„ÈÁÈÏ Ì‡ ÈÎ ¯‰‰ ‰ÏÚÓ· ÈË¯Ù ·Î¯ ÌÚ Ò�Î‰Ï ˙Â�ÂËÏ˘‰ המקום אותו אל בהגיעם .

ע ראויים הדרכים אין כי הבחור ראה רכבם, את להשאיר הוצרכו מחמתבו בורו

רשב"י  בוודאי כי – עמם לילך  מסכים שאינו לוויתו לבני הבחור אמר עינים... שמירת

של  הפצרותיהם כל הועילו לא  כאן. נשאר והריהו שכזו, לרגל עליה על 'מוותר'

אבה  לא  ישאוהו והם ברע  מראות עיניו את שיעצום לו הציעו כאשר ואף האברכים,

הווה. וכך  להם, לשמוע 

פנה  אז או לביתם, לחזור והחלו הרכב, אל האברכים חזרו מספר שעות  אחר

השער את  לעבור נא נסה ממך , בבקשה העגלה' ל'בעל ואמר אולי (ÌÂÒÁÓ)הבחור

כל  טעם בהם שאין 'דברים להדיא  היו אלו דברים – הקדוש הציון עד ליסע  נוכל

לו  שאין מי יעבור שלא לשמור וגדר, שער בכל עומדים רבים ממונים שהרי עיקר',

לבחור  להראות בכדי ורק  אך – לנסות  החליט האברך  אבל לעבור, מיוחדת  רשות

את וחסם במקום שעמד 'שומר' אותו פלא, זה ראו אך רצונותיו. כל לו יועילו שלא

בפלא' 'חשובה' בשיחה זמן באותו עסוק  היה ובשמעו (ÏÚÒ)הדרך, דהו, מאן עם

וכך לעבור, רשות  לו ונתן השער את  מיד פתח ועולה, מצפצף לפניו אשר הרכב  את 

מדרך למעלה - להיכנס להם נתנו וכולם מהשומרים, ששה פני על ועברו המשיכו

הקדוש... הציון עד ברכבם והגיעו שעלו עד הטבע ,

בקדושה  אליו לעלות החפצים לכל מסייע רשב"י כמה עד החבורה בני בראות

רשב"י  משום חנינא רבי אמר - ההילולא בעל של במאמרו נזכרו מעלה. של

(:‚Ï ˙ÂÎ¯·).'שמים יראת של אוצר אלא בעולמו להקב "ה לו 'אין

מצינו כי לבנים' סימן אבות  שיסעו'מעשה לישראל להם תיקן כבר  הצדיק שיוסף

'מהדרין' בארה"ק הנקרא  באופן  רק מעיקר 'נסיעות' אלא  'מהדרין' אינו ובאמת –

ויגש שבפרשת  בפסוק  זי"ע קורניצער נחמיה יוסף ר' הגאון פי' וכך  ÊÎ-ÂÎ)דדינא, ‰Ó)

האמין  לא כי לבו ויפג מצרים ארץ בכל מושל הוא וכי חי יוסף עוד לאמר לו 'ויגידו

לשאת יוסף שלח אשר העגלות  את וירא  יוסף... דברי כל את  אליו וידברו להם,

וז"ל אביהם', יעקב רוח ותחי לתת(·˘ÈÂ�È)אותו חז"ל נתעוררו שכבר ז"ל ברש"י עיין .

בעגלותטעם מצא סימן נראה מה והיה  לדבריהם. והאמין רוחו חייתה שעי"ז

מארץ לכם קחו עשו זאת צויתה 'ואתה ליוסף אמר פרעה שהרי חדש, ענין לפענ "ד

פרט למה ביאור צריך ולכאורה וכו', ולנשיכם לטפכם עגלות  לטפכם,מצרים לכם ,

קחוולנשיכם לומר לו היה עפ"י לכם, דעתי, עניות  עפ"י ונראה הנה. ובואו עגלות

משה' ב 'תורת זצ"ל סופר חתם בעל זקיני קדושת  �ˆ·ÌÈ)דברי ˙˘¯Ù) אתם דכתיב
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éáø ÷"äøä øîàù éôëå ,åéðéò éøçàå åáì
ò"éæ ïäëä ÷åãö(à úéùàøá ÷éãö éøô)

ì"æç éøáãá øàáì(.ç úåëøá)íåéî'
ä"á÷äì åì ïéà ùã÷îä úéá áøçù

,'ãáìá äëìä ìù úåîà 'ã àìà åîìåòá
,äëìää ãîåìù éî ìò ÷ø äðååëä ïéàù

äëìää íéé÷îù éîì àìààðàðàðàðïåâëå ,
òøá úåàøî åéðéò øîåùå áåçøá êìäîä

וכו' ונשיכם...נצבים טפכם  ישראל איש חשש כל משה לפני יחד העם בהקהל כי

איש  בין ה'טף' הפסיק  לכן יחד, גם ונשים אנשים תערובות  כשלון לידי יבואו שמא

מתוק כי עיי"ש והנשים, האנשים בין והפסק  מחיצה כמין שייעשה - לנשיהם ישראל

חסידות צדקות של ומעלה מדה בכל שלם הצדיק יוסף שהיה הגם והנה, הוא.

גדר  בענין קדושתו ונעלה יוסף, יסוד מדת  מדתו הוא כלנה על העולה אך ופרישות,

בתוכו, השוכן העם על רושם עשתה זה בענין גדולתו כי ספק ואין הערוה, כימן

הצדיק יוסף אחי כי  והבין ידע פרעה שגם עד רושם, עושה  במקום צדיק ישיבת 

ו נשמרים וליסעבוודאי לבוא להם הוא ונבלה  תערובות, ענין מכל  שאת ביתר נזהרים 

יחד גם הנשים על לטפכם האנשים לכם כאלו עגלות קחו עשו זאת  אמר כן על ,

פי' ונשיכםולנשיכם, לכם בין יפסיק שהטף - לכך המתוקנות  והנה עגלות  ודו"ק. ,

בערות מצרים בארץ יושב  שהוא  אעפ"י חי' יוסף 'עוד וספרו ליעקב  יוסף אחי בבוא

זמה שטופי בין נפגעההארץ  לא יוסף יסוד ומדת יחיה , באמונתו עודנו זאת  ולאבכל .

העם  על גם לטובה רושם עשתה זאת ומדתו מצרים, ארץ בכל מושל שהוא אלא  עוד,

בו, יושב הוא יעקב אשר לב במצרים ויפג  כזאת קדושה להיות  ששייך האמין לא כי –

באחת  המה כי שלח, אשר העגלות  רואו אחרי אולם הזימה, טהרתארץ על מתוקנים

יעקב  רוח  ותחי - ונשים אנשים בין  הפסק שיהיה  ישראל  כדת  והפרישות  ,הצניעות

מצרים. בארץ  מושלת רוחו וכי חי, יוסף יסוד עוד באמת  כי לדעת  נוכח מזה

במשנהנא. זצ"ל שבדרון שלום רבי הגאון Á)רמז ‚ È�˘ ¯˘ÚÓ) בקודש בנויות 'הלשכות

חול תוכן  - לחול בחולופתוחות  בנויות  קודש, תוכן וגגותיהן - לקודש ופתוחות 

חול',קודש היאוגגותיהן להיכן  אלא הלשכה  עומדת היכן  מינה  נפקא שאין והיינו

ביתו,פתוחה... לבני טרף להביא  - הכלכלה' ועל המחיה 'על לצאת  שהוצרך מי ואף

להיכנס  ויוכל כפיו יגיע  את  כבר יסיים מתי ומייחל ממתין הוא  שבמוחו במחשבה אם

מחשבתו  אזי ביומו, יום מדי לומד שהוא הקבוע השיעור את  ללמוד המדרש לבית 

קודש  להיות  כולן חשובות עבודתו שעות  וכל 'קודש', בבחינת להיות לו גורמת זו

הקודש. אל תמיד ופתוחות תלויות  עיניו שהרי קדשים,

לעלות ומייחל עומד הוא שפלותו מתוך אם – והנסיונות  הנפילות  לענין כיו"ב 

כ 'קודש'... אלא כ'חול' נחשב אינו טוב, דרך על
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ììëá ììëð äæåîìåòá ä"á÷äì åì ïéà
åéúåîà òáøà ùã÷îä äæ éãåäé àìàáðáðáðáð,

ä"á÷ä äøåù úàæë ùôðáåâðâðâðâð.

÷ìçëéñéñëèî ãåîìì 'äàøé'ä é÷ìçî
úëìäîä êøãá êìäìå Y øöéä
øöéä ìù åëøã ø÷éò ,äðä .åãâðì

העולם נב. מנהג וכלל. כלל היצר צד אל להתקרב שלא מתחילה להתרחק והעיקר

פעם  הבית . בתוך  הדרים משפחת  שם נכתב  בו קטן שלט הבית דלת על לתלות 

מיני  בכל מפואר השלט והיה זצ"ל, לפקוביץ יהודה מיכל רבי להגאון כזה שלט קנו

הבית בדלת השלט את  לקבוע המשפחה בני משרצו היופי, בתכלית מצוייר – פאר

וישנה  פשוטה כאן הבית דלת הנה הגרמ"י, אמר וכה לתלותו, הגרמ"י להם נתן לא

הדלת, בזו מפואר 'לוח' יקבעו אם – עולם של ממנהגו הוא וכך הפשטות, בתכלית

ישנה  בדלת  מפואר לוח אה, – ה'זמירות' כאן ישמעו שבוע  ובתוך הימים יאריכו לא

כראוי  נאה חדשה דלת  מלקנות  מנוס אין יפה... עולה זיווגם אין והרי כך , כל ושבורה

הדלת בין 'שוויון' כלל –אין הקול ישמע שוב שבוע  לאחר כמותו, מפואר ל'לוח'

דומה  ומראהו לגמרי התקלף עליהם אשר הסיד כי – אליו הצמודים הבית  לקירות 

רעוע במצב  להשאירם אפשר שאי והכסאות  השולחן את  לייפות  יבוא  משם ל...

מיד  ע"כ יכלו. לא  וה'שיפוצים' הנייר יכלה כאלו... מפוארות  קירות ליד ושבור

מפואר  ל'לוח' רגל דריסת  כאן אין – דבר' 'אחרית  על גלי בריש אכריז דבר' ב'ראשית 

מעיקרא . ביטול יתבטל הכל וממילא הלז,

אמורים, הדברים ˘„È·¯‰לדידן ‡Ï‡ ,˙È·‰ ˙Â˙Ï„ ÏÚ ‰‡� ÁÂÏ ÚÂ·˜Ï ¯ÂÒ‡Ï Â�‡· ‡Ï)

(Ú¯‰ ¯ˆÈ „‚�Î ‰¯Â˙ גדר בשבירת  קטנה, רגל' ב 'דריסת  אלא הנורא  ליצר חפץ  כל אין

ו'תו  שהוא , בכל פרצתאפילו כבר הרי באזניך, מזמזם אותו תשמע כבר שבוע ' ך

עוד  האדם את  יגרור ומשם לנפשך, אעזבך  ומיד קטן, שינוי עוד נו, וכזאת , כזאת 

ממעשים  אלא  בעלמא' מ'גוזמאות כאן מדברים ואיננו תחתיה... שאול עד ועוד,

ה"י... אזנינו ששמעתם ועובדות

ב'מדרש' להדיא  מצינו ·)וכך ËÈ ¯"·„Ó·) בין מצוי אתה מה מפני לנחש לו אמרו

הנחש  של כוחו שכל כוונתו וביאור עולם. של גדרו שפרצתי מפני להם אמר הגדרות,

פיתה  וכן – הבורא רצון על לעבור עולם באי כל את ומדיח המסית היצר הוא –

הקב"ה  שהרי לעצמה, שעשתה וסייג' 'גדר שתפרוץ לה לגרום שהצליח בזה חוה את 

תאכלו' 'אל רק  וחוה  לאדם ‚)אמר ˙È˘‡¯·),בעץ לגעת שלא  לגדור הוסיפה והיא 

לפתותה  הדרך לפניו נפתחה ומשם הדעת, בעץ  שנגעה עד אותה ודחף הנחש ובא 

העולם. כל את לפתות הצלחתו באה ובזו עצמו. הציווי על לעבור

ש'נבדל'נג. אומרים, שהיו ליובאוויטש בית  אדמו"ר"י של משמם (‰Â�ÈÈמתאמרא 
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ä÷åùúä úà éãåäéä ìù åáìá øéòáäì
äàøð àäéù ãò íìåò éìáäì äãîçäå
êëå êë úåùò åãéá äìòé àì íà éë åì
,åäåáå åäåúì åìåë íìåòä ìë êôäéé
é"ò ,åøø÷ìå åððöì ÷ø àéä åãâðë äöòäå
,øúåéá øö÷ åìéôà ïîæ ÷øôì äéçãä
íééå÷é ,äî ïîæì øöéä úà äçãé øùàëå

.'éçãéà éçãéàã ïåéë' åá

ìòúåðåéòø ììù íò øöéä àåáá ,ïë
,éðåìô íå÷îì êì ,êë äùò ,úåöòå
...'äñðøô êøåö'ì êøöð äúà éðåìô 'éìë'ì
,íéåñî ìëàî äúùú åà ìëàú àì íà
çå÷éô ÷ôñì ñðëð êðä ,éðåìô íå÷îá
åéøçà õåøé àìå ,åîöòá øåöòé ...ùôð

úåäîá àòî÷ ïðåáúé àìà .òâúùîë
àìà åðéà øöéä ìù åçåë ìë éë ,åúòöä
åìéàë íãàì äîãîù - ïåéîãä çåëá
ìáà ,íé÷åúîå íéáøò íéøáã åì òéöî
,úîàä úà øéëé ãéî àòî÷ ïðåáúéùë
,íéçåãîå àååù úåðåéîã ìëä éë äàøéå

åéìò øáâúé ì÷áåãðãðãðãð.

השמחה עיקר  – שעמדת צורים  במערות
הייאוש תחת נכנעו  שלא הזה  ביום 

àúéààøîâá(:áñ úåîáé)íéðù åøîà'
åì åéä íéãéîìú úåâåæ óìà øùò
ïìåëå ñøôéèðà ãòå úáâî àáé÷ò éáøì
ãåáë åâäð àìù éðôî ãçà ÷øôá åúî
ãòå çñôî åúî íìåë àðú .äæá äæ

(Ô„Ú Ô‚· ¯·Î ˙‡ˆÓ�‰ ˜È„ˆ ˙Ó˘� Â‡ ÔÂÈÏÚ Í‡ÏÓ בשעה הזה בעולם החי ביהודי מקנאים

עיר. של ברחובה בלכתו עיניו את  לשמור יצרו עם שנלחם

החזקה היד בספר הרמב"ם לשון „')וזה '„ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰)שראיית יודע אינו 'והוא

שנאמר עריות  של לגופן גורמת  שהיא גדול עוון ËÏ)העינים ÂË ¯·„Ó·) תתורו ולא 

עיניכם'. ואחרי לבבכם אחרי

שבירושלים נד. המחנכים וכל מטה, מטה נופל שהחל בבחור המעשה דבר ידוע 

את זי"ע מזוויעהל שלומק 'ע רבי הרה"ק כשמוע  ממנו, בייאוש ידיהם את  הרימו

הראוי  מן אינו כי אמרו מה'חכמים' כמה אך  לו, לקרוא שלח – עמו אירע אשר

לו. יכלו לא  המחנכים וטובי רבים כי – הבחור זה על לריק זמנו את הרבי שיבזבז

ויאמר, הרה"ק  ויען הקודש, פני מול אל הבחור את  שהביאו כמובן בשלו, הרבי אך 

יותר יצרו עם הנלחם ישראל בר מכל עולם לבורא יש  מרובה  רוח נחת  כי לך דע 

היצר נצחו לבסוף אם אף - מהמלאכים לו שיש  רוח חז"ל מנחת  אמרו והנה .

(‚È „ ˙Ï‰˜· ˜ÂÒÙ‰ ÏÚ Ì˘¯„Ó·)' נקרא היצר המלךמלךכי פקודת את  והנה וכסיל', זקן

תעשה  אל אבקשך  וזאת  ומניעות , עיכובים שהיות  שום ללא  אתר, על לקיים שומרים

לחשובי  הנ"ל הבחור שנעשה דבר סוף במעט. אפילו דחהו אלא  למלך, היצר את 

דשופריא . קרתא
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éðéã úö÷î íéâäåð åðà ïë ìòå .'úøöò
'óñåé úéá'ä áúëå ,íéîéä åìàá úåìáà

(â"öú 'éñ)ïéàù ,éåìä äéçøæ éáø íùá
ãò àìà ,ùîî úøöòä ãò äðååëä
íãå÷ úåòåáù 'áë Y 'úøöòä ñåøô'
åáù ,øîåòá â"ì íåéá àåäå úøöòä

.úåîìî å÷ñô

áúëåäæ ïîéñá à"îøä(á"ñ)åâäðù
éøô'ä äù÷îå .äæ íåéá äçîùá

'ùãç(íù)Y 'åæ äçîù ìù äáéè äî'
äçîù åæ éëå ,úåîìî å÷ñôù íåùî éàå
.ò"ì úåîéù éî íäá øàùð àìù àéä

'à"ãéç'ä õøúîå'ïéò áåè')[ç"é ïîéñ]ïîñ
,('ùãç éøô'á æ"éòëå ,á ïéã â"öú
ãéîòäù íéãéîìúä ìò àéä äçîùäù
íù àúéàãë ,íåéä åúåàá àáé÷ò 'ø
àáé÷ò éáø àáù ãò' - àéâåñä êùîäá
íäì äàðùå íåøãáù åðéúåáø ìöà

(åúøåú úà íãîéì),äãåäé éáøå ,øéàî éáø ,
ïá øæòìà éáøå ,ïåòîù éáøå ,éñåé éáøå
êì ïéàå .'äøåú åãéîòä íä íäå .òåîù

úà åãéîòäù åæ äçîùë äìåãâ äçîù
.ùãçî äøåúä

äúòíãå÷ .úåàøåð åððåáúäå åðéá
úåùàøá àáé÷ò éáø ãîò çñôä
íìåë ,íéãéîìú íéôìà ã"ë ìù äáéùé
çñôä àöé àåöé êà éäéå .äøåú éìåãâ
äæá åéðô ìò åéãéîìú åì íéúî åìçä

é"ä äæ øçàåéä 'úåéååìä' äîë àð áåùç)

(íåéå íåé ìëá.äéä éùåðà òáè é"ôò éøä
ïîéñ ,øîåìå ,ìëä ùåèðì ò"ø ìò
úà íéöåø ïéàù íéîùä ïî àåä

åúéá ìà áù äéäå ,åúáéùééáø êà ...
àìà Y äìà ìëì åáì úù àì àáé÷ò

,'äéìò àäú äî äøåú' øîàãîò
úà õáé÷ - 'úéùàøá'î ìëä ìéçúäå
åúøåú úà íãîì íéãéîìúä úùîç
íåéä ãò ìàøùéì äøåú äàöé íùîå

äæääëæ äæ úåëæáù àìà ,ãåò àìå ,
åðì éîù ,é"áùøë ìåãâ ãéîìú ãéîòäì

åðîéä ìåãâäðäðäðäð.

להתייאש,נה. מבלי וצעקה תפילה ידי על אלא  היה לא רשב"י של ולידתו הורתו כל

‚)כמסופר ˜ÏÁ ˙Â·‡ ˙ÏÁ�) שנים בטן לפרי זכה לא  שמעון רבי של אביו שיוחאי ,

אך ורביה', 'פריה מצוות  לקיים אחרת וישא  אשתו, את  שיגרש וגמרו נמנו הרבה.

לבה  במר וצווחה שליש, בדמעות  רבים ימים ובכתה עמדה בזאת, רצתה שלא  זוגתו

קיימא . של בזרע  להיפקד שרצונה

עצים, מלאה בשדה עומד הוא  שהנה בחלומו יוחאי ראה השנה ראש בליל

שנ ראה עוד פרי. נותן שאינו קטן עץ גזע על נשען עצמו והוא וקטנים, כנס גדולים

חלק ומשקה האילנות בין עובר והוא  הפרדס, אל מים מלאה חבית  עם מלאך 

שהוא והמים אדם, בני הם האילנות שאלו יוחאי הבין שבחבית . מהמים מהעצים
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המלאך משהגיע  לטובה. הבאה בשנה קיימא של לזרע  יזכו האנשים שאלו מרמז משקה

על  שפך מימיה ואת  קטנה, צלוחית מחיקו המלאך הוציא  יוחאי, נשען שעליו העץ  אל

נאים. פירות  והוציא  ללבלב העץ  החל תיכף ניצה, ועלתה פורחת  והנה גזע , אותו שרשי

דבר  את  לאשתו וסיפר בזש"ק יפקד זו בשנה הנראה שככל הבין משנתו בהקיצו

אות זהו שאכן ר"ע להם אמר עקיבא, רבי רבם אל פנו השנה ראש במוצאי החלום.

מתוך עצו את  המלאך  השקה מדוע יוחאי שאל השנה. בזו זכר בן להם שיולד וסימן

האילנות . כשאר הגדולה מחביתו ולא  מיוחדת  זוצלוחית צלוחית  עקיבא, רבי  ענהו

אלו דמעות  ובזכות  לבה, מקירות האשה  שפכה  אשר  הדמעה בנחלי מלאה  הייתה 

רשב"י והוא העולם, כל את שהאיר גדול לבן זכו ואכן רברבא. אילנא לגדל .תזכו

מידותי' 'שנו ואמר שביקש רשב "י של מארחותיו ללמוד עלינו Â„ÓÏובכלל 'ÈÙ)

(È˙¯Â˙'ו צורים במערות  שלמד איך – מדרכיו שנלמד ולאשם. והדרך'. הודך  קנית

אלא  קדוש, אלוקים כמלאך נולד שמעון שרבי בעצמו האדם עברידמה הוא אף

המדרגות לרום להגיע  לו שעמד הוא זה  וצער מערה ' .'צער 

שמעון  רבי הוא 'כדאי הגמרא בדברי לבאר שליט"א  הדור מצדיקי מאחד שמעתי

הדחק' בשעת  עליו Ó‰.)לסמוך ש'אפשר (˘·˙ הכח ניתן ובידו רשב"י זכה במה ,

עבר הוא  כי – עליו' הדחקלסמוך שנה.שעת י"ג במערה כשהיה הצער כשעבר .

מדברים  בעומר ל"ג ניגוני כל מדוע לשבח טעם הדעת , מנקיי אחד אמר וכבר

' יוחאי אודות  שרבי בר  ללמדנו דבא שמעון'. 'רבי אותו מכנים ואין אשריך ', נמשחת

לאב נולד הוא גם יוחאי', 'בר היה הוא אלא ימיו, מראשית  מלאך היה לא  שמעון

השרת . מלאכי מכל יותר הרבה והתעלה עלה  זה כל ועם ודם, בשר

הרה"ק דברי עפ"י והדרך ', הודך קנית  'שם יוחאי בר הזמר בנוסח מרמזים ובזה

זי"ע ממעזיבוז ברוך ˙‰ÌÈÏÈ)רבי ˘„Á‰ ‡¯Â‰�„ ‡�ÈˆÂ·)דכתיב(Â ‡Î ÌÈÏ‰˙) והדר 'הוד

להפך אפשר לאידך  מרובים, ורחמים תפארת על מורה ש'הוד' וביאר, עליו', תשוה

ורחמים, חסד היפך שהיא הגבורה מידת  על מורה והוא 'דוה' ולקוראם האותיות

במידת ב'הוד' השמים מן עמו כשנהגו דבין עליו' 'תשוה המלך דוד נשתבח ובזה

רחמים, מהנהגת 'להיפך ' - 'דוה' של באופן כלומר חזרה, מלשון ב 'הדר' ובין הרחמים,

כך הטוב  על שבירך  וכשם בשוה, שוה הכל את שקיבל עליו', 'תשווה היה תמיד

האלוקי התנא  נשתבח זו במדה והבדל. חילוק  שום בלא הרעה, על –רשב"יבירך 

בין  ב 'הוד' חלקו כשהיה בין לב וטוב  שמח היה שתמיד והדרך ', הודך  קנית 'שם

שלימות כי כמשמעו, והדרך' 'הודך קנית  שם מרחמים. להיפך ב'הדר' כשהתייסר

עביד, לטב רחמנא דעביד מה דכל באמת ולהאמין באהבה, הכל לקבל היא  העבודה

מתאמץ והוא  בעדו עולם כשחשך היא  האמונה במידת  הנפש קנין עיקר ואדרבה

אלוקים. בה' ובטחון באמונה להתחזק
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העוסק מעלת – אומנתו  תורתו  רשב"י
רשב"י במשנת  התורה

íåé,øîåòá â"ì íåé - äæíåéä àåä
íìåòä úà àáé÷ò éáø äéçä åáù
íìåòá äøåúä úà ãéîòäå åðåîîùî

åøîàù åîë(:áñ úåîáé)øùò íéðù åøîà'
àáé÷ò éáøì åì åéä íéãéîìú íéâåæ óìà
÷øôá åúî ïìåëå ,ñøôéèðà ãò úáâî

äæì äæ ãåáë åâäð àìù éðôî ãçàäéäå
ìöà ò''ø àáù ãò íîù íìåòä

íäì äàðùå íåøãáù åðéúåáø'øå î''ø -
éñåé 'øå äãåäéïåòîù éáøåøæòìà éáøå

äúåà äøåú åãéîòä íä íäå òåîù ïá
à"ãéçä áúëå .'äòùïéò áåè)[ç"é ïîéñ]

(á ïéã â"öú ïîñâ"ì íåéä åúåàù
äéä øîåòáéáø 'êéîñä' íåéä äæá íâ .

é"áùø úà àáé÷òõøà' êøò ,ãîç éãù)

(å 'ìàøùéàøîâá àéðú ïëå .(:çì÷ úáù)

,øîåà é"áùø'çëúùúù íåìùå ñç
ìàøùéî äøåúøîàðù(àë àì íéøáã)éë

.'åòøæ éôî çëùú àì

áúëò"éæ ïäëä ÷åãö éáø ÷"äøäéøô)

(à úåà øîåòá â"ì ÷éãö.ì"æåìëáå
úåëæì íãà ìë ìåëé äæ íåé àáùë äðù
äøåú éøáãä úòéá÷ âéùäì åçåë éôì
ïëìå ,äô ìòáù äøåúá äæ íåéá ãøéù

ãòåîì åäåòá÷åðåðåðåð.

ìòãåîéì ïéðòá ÷åñòì åðéìò äîåù ,ïë
é"áùø ìù åúðùîá äøåúä ÷ñòå
íåéî éë úòãì ,'åúðîåà åúøåú' øùà
ä"á÷äì åì ïéà ùã÷îä úéá áøçù
äëìä ìù úåîà òáøà àìà åîìåòá

ãáìáæðæðæðæð(.ç úåëøá).'÷ä øäåæáå
(à ø ìä÷éå)àåä êéøá àùãå÷ã àìëéä

÷åñò ùð øá ãëå ,éäéà àúééøåà

זי"ע הבעש"ט ממרן איתא  ¯Î)וכן ·ÂË Ì˘ ¯˙Î),תמיד לנגדי ה' 'שויתי וז"ל. שויתי,

השתוות אותו לשון שמשבחים בענין בין אצלו, שווה הכל יהיה לו שיארע דבר בכל

שאוכל  בין - האכילות  בכל וכן דברים שאר בכל וכן אותו, מבזים או אדם בני

יאמר  עמו יארע אשר בכל וכן בעיניו... שווה הכל דברים, שאר שאוכל בין מעדנים

חלוק  אין עצמו מצד אבל הגון... בעיניו ואם יתב "ש מאתו נשלח זה מדריגההלא  וזה 

מאד  ˙¯�"‡)גדולה ÈÁÈÂ Ú"ÂÚÂ ,·-‡"Ò¯˙ ‰¯˘ ÈÈÁ Ú"ÈÊ '˙Ó‡ ˙Ù˘' 'ÈÈÚ).

התבטאנו. זי"ע  מזוועהיל שלומק'ע רבי שהרה"ק  זצ"ל ראטה אליהו רבי הגה"צ סיפר

כדרכו שלא בכאב אליו נפשפעם על גנאי סרך שום  לדבר לא מאד נזהר היה [כי

למדו,מישראל] לא שעוד  מפני וזאת  לבהמות , דומין ופניהם אנשים אלי  באים

ותוספות גמרא דף היום  פנים באותו באיזה עולם של חשבונו ונחשב  בואו כן ואם ,

או... כאדם רשב "י, אצל להראות נעלה

נחשבנז. אמות ארבע עד - הסוכה בצידי פסול סכך  כי נפסק סוכה בהלכות  הנה

שהוא מי אף כי מילתא , בהאי שרמזו יש הסוכה, כשרה ועדיין עקומה' כ'דופן
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ïîú íéà÷ àåä êéøá àùãå÷ ,àúééøåàá
äéì÷ì úéöàå,äøåúä àéä ä"á÷ä ìù åìëéä)

íù ãîåò äøåúá ÷ñåòå áùåé éãåäéäù äòùáå

(åìå÷ì áéù÷îå ä"á÷äçðçðçðçð.

ãåòàúéà÷"äåæá÷ñåòå áùåéäù
æåçà àåä éøä ,àúééøåà éòåùòùá

àåä êéøá àùãå÷á ÷åáãåâ"ç ÷"äåæ)

(à ,èíöò àéä äùåã÷ä äøåúä éë ,
ä"á÷ä(à ,ñ á"ç ;à ,ãë à"ç íù)äúòî .

,äøåú éøãç åìà êéøãçá àåá éîò êì -
äøåúä ÷ñòá éë ...íöøîå íçåë ìëá
àåä éøäå ,íéîùä ïî äáø äùåã÷ äð÷é
äøåúä ïúåð ä"áå÷á ÷áãúîå øù÷úî

בתוככי  מונח שהוא עוד כל מקום מכל כך , כל ראויה הנהגתו ואין – לגמרי 'עקום'

לו. 'מוחלים' עדיין הלכה' של אמות 'ארבע

למוטב ' יחזירנו שבה 'המאור הרי חטא  אם אפילו ·)כי ‡˙ÁÈ˙Ù ¯"ÎÈ‡)וכדאיתא ,

¯Ù·)במדרש ÊÓ¯ ‰ÈÓ¯È ËÂ˜ÏÈ) כתיב אבא, בר חייא ורבי ירמיה ורבי הונא  (ÈÓ¯È‰'רב 

(‡È ,ÊËשמרו ותורתי עזבו אותי הלואי שמרו', לא  תורתי ואת עזבו [-שהקב "ה'אותי

שחטאו] למרות בתורה עוסקים שהיו  שהלוואי ישראל על ואומר שאילו מתאונן ,

שמרו למוטב תורתי מחזירתן  היתה  בה  מתעסקין שהיו '.מתוך

עניותו  לרוב  מקדש, האיש לפרק בניו שהגיעו ואביון עני באיש מעשה היה וכבר

קודם  ב 'תנאי' שידוך לכל מסכים הוא כי החליט ראש למעלה שהשתרגו וחובותיו

הוצע היום, ויהי כלה... ועד מהחל ההוצאות  כל על מתחייב  השני שהצד למעשה,

אב ללא דעת , ובלי ראש בלי ידיים, ובלי רגלים בלי - ה'מעלות ' כל עם שידוך לפניו

בביתם  נשפכים והמעות הדמים כי כלומר, הספר, מן חסר אינו העיקר אם, וללא

ממחרת ויהי הזיווג... אותו רטוב כגן וצמח עלה טוב  ובמזל בסימן ואכן, כמים,

היה' חסיד ל'איש דומה המחותן שאותו נתברר כי ושבר... שוד אויה, והנה, החתונה,

וגער  לשדכן מיהר והלה לאביו לגלות החתן מיהר פרוטה... שוה אפילו בידו שאין

המחותן... בבית  דמים' 'יש כי בפני לשקר רימיתני, למה – הכאה כדי כמעט עד בו

מפי  רק ולא  – הם אמת בפניכם שמניתי 'מעלות' כל בני, שמע  השדכן, לו אמר

אחת ב'מעלה' מאי ואלא בעיניכם, זאת חזיתם כבר הנישואין אחר עתה כי השמועה,

עוד  כל - ביהודי בו שיש חסרון כל כיו"ב, שקר, איזה אומר שדכן כל נו, שקרתי,

'נעבעך' כאותו מאומה שווה אינו זה בלא אבל מכפרת ', 'התורה בתורה עוסק  שהוא

מביתו. חפשי ישלחנה זה בלא  אבל החסרונות , שאר כל על כיפרה זו אחת שמעלה

ביותרנח. הטוב  מוסר כלימוד הזוהר בספר הלימוד את  מעודד היה (ÚÓ˘‰החזו"א 

(‰ˆ „ÂÓÚ ‚"Á ˘È‡עסק לחיזוק  רב מוסר בו שיש אמר שבעצמו אומרים ושמעתי .

תורה. עוסקי של מעלתם מוזכר הזוה"ק  מדפי דף בכל כי התורה
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(ä"ôå ã"ô 'àéðú' 'ééò)èðèðèðèðïéáî åðéà íà óàå .àúéà éë òãé åãåîìú'÷ä øäåæá(.äô÷)

בגמרא נט . ˜È·.)איתא ÌÈÁÒÙ)לו אמר האסורים בבית חבוש עקיבא  רבי רשב"יכשהיה

מלמדני, אתה אין אם לו אמר מלמדך איני אמר תורה למדני ליוחירבי אומר אני

למלכות ומוסרך מאיים אבא היה שרשב"י הדעת על יעלה וכי יתמה הרואה וכל ,

רשב"י  בא שלא זי"ע חיים' ה'שפע  הרה"ק ומבאר למלכות', ב 'מסירה הגדול רבו על

עד  יורד תורה בלא  מישראל אדם – המציאות  את לרבו לגלות  אלא עליו, לאיים

למלכות ... רבו מסירת  לידי שבא  עד התחתונה דיוטא

זי"ע הרי"ם ה'חידושי הרה"ק בשם שאמרו דרך  על בתורה, לעסוק  ימהר כן על

אמרו בתפילה Ù"‰)שדייקא ˘È¯ ˙ÂÎ¯·)אחת שעה שוהים היו הראשונים חסידים

בהכנות עצמן שוהין שהיו מצינו לא התורה ' ועסק ב'לימוד משא"כ התפילה, קודם

תורה ללמוד בבואו המתמהמה כי לגמרי (ËÚÓÎ)יתירות , יתבטל דבר שסוף לו מובטח

צווארו  אל המים שיגיעו עד והפוסקים התלמוד ים לתוככי יקפוץ אלא מלימודה,

ובבא . בזה לו יערב  ואז ממנו, ולמעלה

יאיר בן פנחס רבי של מאמרו על שאמרו, Î:)וכאותה Ê"Ú) לידי מביאה 'תורה

תורה, לידי מביא  מה אמר ולא זריזות ...' לידי מביאה זהירות  אין זהירות , כי  והיינו

עצמו ויישב גמרא  יחטוף – בעצמה התורה לימוד אלא תורה לידי  שמביא דבר

בהמתנתו יישאר תורה  לידי ש 'מביא' הדבר  על ימתין אם כי  .ללמוד,

והוא יום שיבוא ובשינה בהקיץ  – ולילה יומם שחלם ואביון עני בכפרי מעשה

טיקע"ט וקנה סוד, כממתיק יצא הימים באחד העיירה', 'עשיר להיות (ÒÈË¯Î)ייהפך

הלוטו הרב(È"¯ÚË‡Ï)להגרלת  בהון לזכות עומד הוא  כי לשמוע המסכים לכל והודיע ,

נתפעלו  סובביו כל בביתו... ועושר בהון זכה 120 – שלו המספר ואכן, שבלוטו...

מנין  בפניו תמהו מעמד באותו לגדולה, העולה של הודאה' 'סעודת  עמו לחלוק  ובאו

לענות אבה לא  מתחילה בך . נזרקה הקודש רוח וכי הזוכה, המספר זה כי מר ידע

– פרעה של כחלומו חלמתי בחלומי ויאמר, ויען מאד, באיש משהפצירו אך  להם,

הצדיק כיוסף חלומות' ל'פותר הוצרכתי ולא שבלים, ו50 פרות  60 שם ראיתי כי

כעשירות ועשירות  שבע שנות  עלי עתה באים כי חלומי את  פתרתי בעצמי אלא 

בזמנו ¯·)מצרים ¯Â·˘Ï ‰ÓÈ¯ˆÓ „¯È ÂÏÂÎ ÌÏÂÚ‰ ÏÎ˘) שקדמו הרעב ' 'שנות  וישאלוהו,

42 במשך  רעב  משנות כבר 'שבעתי' הן הכפרי ענה הם, היכן פרעה אצל לשבע 

הכפרי  הבין לא ,120 למספר הגעת  וכיצד החשבון מהו שאלוהו, עתה חיי... שנות 

האיש  נפגע  בצחוק, הקהל ופרצו ל120, יחדיו עולים 60 + 60 הרי שאלתם את 

'פקחותו' לפי שיבין דעת  דעם בטוב  הללו לו הסבירו עושה, זה מה לשחוק ושאלם,
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àîìò éàäá íãàä ãîåìù äî ìëù
íìåòá åäåðéáé ,åãåîéì úà ïéáî åðéàå

àáä(ù"ééò).

úåëæáåäáåè áåøì äëæé äøåúä
òø éðéî ìëî ìöðäìå äëøáåññññ,

áéúëãëùåã÷ä øäåæáñçðô úùøôâ"ç)

(:æèø óãìèá àúééøåàá ìãúùéàã ìë'
'àéìæîå àéáëåëã àéáåç äéðéîåðééä ,

ìæîä äðúùîå åìæî òåø åðîî ìèáù
úà àéáäì ïéðòä ïîå .äëøáìå äáåèì

'àáø äéìà'ä éøáã(ä æî 'éñ ç"åà)äøîàã
äøåú(â åë àø÷éå),'åëìú éú÷åçá íà'

åéäúù' é"ùøéôåíéìîò.'äøåúá

מעודי  ואמר, הכפרי נענה בחשבונו, מהם שטעה ולמדתי העשירים בין הסתובבתי

אף  ותעשינה... חטוף אלא פעמיים, תחשוב אל טוב  עסק  לידך כשבאה – אחד כלל

הייתי  ולא ,110 רק  הוא  שהחשבון מגלה הייתי אחת  פעם עוד מחשב  הייתי אילו אני

המים  אל עצמך הלך  פעמים, ב ' תחשוב  אל התורה, עסק  לענין נמי כן עשיר... נעשה

ברוחניות . גדול עושר ותתעשר תורה לחדרי –

אלאס. במרומים, מרובה רוח נחת גורם שהוא  די לא בתורה, שהעוסק  היא והאמת

לעולמים  מעשה היה וכבר הימנה. למעלה שאין מרובה הנאה נהנה עצמו הוא

ישיבתו  עבור להתרימם ממון ובעלי עשירים זי"ע חיים' ה'חפץ הגה"ק שאסף

זוכים  אשר דאתי לעלמא הזכות  בגודל בפניהם לדרוש והאריך  בראדין, הקדושה

שהייתה  מהגבירים, אחד אליו ניגש שיחתו לאחר דאורייתא '. 'תמכין על הנמנין

לומדי  ולהחזיק  לתרום הזכות היא גדולה כה אם לו, ואמר מחכמתו, מרובה עשירותו

ויתעשר, וזהב כסף בעסקי הוא אף ויעסוק  עמדי מר יצטרף אולי כן אם התורה,

לך דע לו, ואמר זי"ע חיים החפץ נענה זו, מרובה בזכות לזכות מר אף יוכל וכך

תרגיש  הפחות  לכל אמרתי, כן על – הזה' 'עולם הנאת  לך אין כי כן, אמרתי שלך

הזה' עולם 'הנאת הנאתי הרי בתורה, עוסק שהנני אני אבל הבא', 'עולם הנאת

כך ... על לוותר מסכים ואינני ‰·‡)מרובה, ÌÏÂÚÏ ‰ÎÊ‡ Û‡˘ „·Ï· ÂÊ ‡ÏÂ).

עה"פ חז"ל של מאמרם את  חיים' ה'חפץ  לו ביאר הדברים אלו פי („·¯ÌÈעל

(ÁÈ ‚Ï.העולם מן בצאתך זבולון שמח - באהלך' ויששכר בצאתך  זבולון 'שמח

הנהנה  זה הוא הוא ישכון ימים לחוף אשר זבולון כי להיפך , לומר לו היה ולכאורה

העולם. מן בצאתו רק  הנהנה הוא  יששכר ואילו חפניו, מלא הזה העולם מן

לה  בדומה שאין בהנאה התורה, באהלי כך כל נהנה שיששכר לבאר, יש אלא 

ואילו  הגשמי. בשכל להשיגה שאין רוח וקורת הנפש במנוחת שרוי הוא והרי

כי  הבא . לעולם העולם מן ביציאתו רק  הנהנה הוא תורה, התומך היינו 'זבולון'

בהיותו  למד שלו שה'יששכר' מה כל ה'זבולון' את מלמדים העליון שבעולם איתא
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é"ùøì åì ïéðî øåàéá êéøö äøåàëìå
åéäúù' óéñåäìíéìîòàúéàã ,àìà ,'

ì"æçá(.çë ÷"åî)åàì éðåæîå ééç éðáù
àìæîá íà éë àúìéî àéìú àúåëæá

íù 'ñåúá àúéàå ,àúìî àéìúúáù)

(ïéà ä"ãåð÷ìæîä äðùî 'ìåãâ úåëæ'ù
éðåæîå éëéøà ééç éìòî éðáì äëåæå áåèì

'àáø äéìà'ä øîåàå ,éçéååøéì äàøðå
åàì ïðéøîà äøåúä éèåùô ãîåìùë
÷ñåòå ìîåòùë ìáà ,àéìú àúåëæá

,'ìåãâ úåëæ' éåä äøåúá ìãúùîåäæáå
é"ùø éøáã úà 'àáø äéìà'ä ùøôî
ìë äøåú äçéèáä êàéä åì äù÷ äéäã
íëéîùâ éúúðå' íéáåèä íéãåòééä
,ìæîá íééåìú íéøáãä åìà éøä '...íúòá

åéäúù' ùøéô ïëìíéìîòäæå ,'äøåúá
ìæîä äðùîù 'ìåãâ úåëæ' íëì äéäé
éîùâ åãé ìò ìåòôì ,äëøáìå äáåèì

.úåòåùéä ìëå äñðøô ,äëøá

êëå÷"äåæá àúéà(à ,àñ÷ á"ç)

àøáå àúééøåàá ìëúñà' ä"á÷äù

éãåäéå éãåäé ìë éîð êëå ,'àîìò
- 'àîìò íéé÷îå àúééøåàá ìëúñéà'
äøåúá ÷ñåòå 'ìëúñî' àåäù äòùá
,åìéú ìò íìåòä úà ãéîòî àåä éøä

åúåëæá ãîåò íìåòä ìëåàñàñàñàñ.

åîëò"éæ 'ïøäà úéá'ä ÷"äøä øîàù
äìéôúä çñåð ìòåðééç íä éë

åðéîé êøåàåàéä äùåã÷ä äøåúä íà Y
íäáå' éæà .ãéîú äá ÷ñåòå åúåéç øå÷î

äâäðãåîéì éãé ìò - 'äìéìå íîåé
àåä äùòð äøåúäâéäðîíà ,íìåòä

êåôäé äöøé íàå ,íåéì äìéì êåôäé äöøé
äìéìì íåéãåîò èò é"åàá õáå÷á íâ àáåî)

(ä äøòäá å"ë÷.

,òãéåúà àåöîì øúåé ù÷áéù ìëëù
äá äìòúéå äìòé êë ,äøåúä
äðåé åðéáø øàáî êëå .øúåéå øúåé

(éìùîì øåàéáá)áåúëä úà(ã á éìùî)íà
,äðùôçú íéðåîèîëå óñëë äðù÷áú
íé÷åìà úòãå 'ä úàøé ïéáú æà

àöîúøçà ùåôéçì ïåéîãä úðååëå .

חכם  התלמיד של כהנאתו הוא  הוא הבא בעולם הנאתו שכל נמצא העולם. בזה

עלמא . בהאי

בגמרא סא. איתא הנה לסביבתו, ואוי לו אוי תורה בלא  ËÓ:)לאידך, ÌÈ¯„�) יהודה שרבי

הוצרך לכן הראש לכאב לו גרם והיין יין', כוסות  'ארבע פסחים בלילי שותה היה

עצרת ועד מפסח צדעיו את ¯‡˘Â)לחגור È·‡Î ˙‡ ÍÎ˘Ï) הפורים ביום וכי שאלו, רבים ,

היין  דייקא מדוע  ה... ועד מפורים צדעיו חוגר שהיה מצאנו לא  והרי יין, שתה לא

ואמר  מכאביו, שנתרפא בעצרת  לו אירע  מה ועוד הראש, כאב לו גרם שבפסח

לחירות ממצרים יצאו ישראל בני כי צחות, בדרך זצ"ל צדקה יהודה רבי הגה"צ
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éî åîë ,øîåì ,íéðåîèîäå óñëä
åà éðåìô úéáá ïåîèî ùéù åì åøîàù
åãéá ãçà òâøáå ,úàæ äò÷áá
úòéâéá äçøéè ììë ùéâøé àì ,øùòúäì
äøåúá ÷åñòé êë ,íäéøçà ùåôéçä
éìáî äøåúä úå÷ùçå úáäà êåúî
úàøé ïéáé äæáå ,äçøéèá ìîò ùéâøäì

íé÷åìà úòã àöîéå 'äáñáñáñáñ.

äæáåùøãîä éøáã úà åøàéáé÷øô)

(à"ô à"øãïá øæòéìà éáøá äùòî
àì äðù ç"ë ïá äéäù ãòù ñåð÷øåä
äéäå ,úåà úøåö òãé àìå äðù àìå àø÷
.åéáà ìöà äãùä úãåáòá åîåé ìë ÷ñåò
åáø÷á åáì øòá éë äëåá äéä úòä ìëáå
ãò ,äøåúá ÷åñòì ìéëùäìå ïéáäì
åì øîàå ,àéáðä åäéìà åéìà äìâðù

שאין  חורין' 'בן אדם ואכן השבועות , חג עד התורה את קבלו לא  עדיין אולם עולם

ישורנה מי תוצאותיו כי גדול ראש' 'כאב  הוא עליו התורה עול ‰ÁÒÙ)לו ‚Á ‰„Â‰È ÏÂ˜).

עזותסב. רוחות  הוריק"ן, סענד"י שמה ונקרא בארה"ב  'סערה' פרצה שנים כמה לפני

באחד  אירע  פלא דבר והנה בדרכם... להם שהפריע מי כל והרסו שיברו אלו

חמש  - בתים כעשרה ובו זמן באותו שנבנה ברחוב  – ליעקוואד בעיר הרחובות 

הסערה  ובהגיע נוי, ועצי אילנות  ניטעו שבה חצר בית כל ולפני צד, בכל בתים

לפליטה, הכל נשאר מהם ובכמה האילנות  נעקרו מהחצרות בחלק הרוח, הבדילה

ייעקרו  ימין שבצד שאילנות  כגון מסוים סדר עפ"י הדבר אירע  לא כי לפלא, ויהי

להיפך . או לא  חקירותוהשאר לאחר לא , וזה נעקר זה מיוחד סדר כל מבלי אלא  ..

מים מקור לרווחתם התקינו שבעליהם האילנות  כי החוקרים העלו (Â¯ËÓÓ˙)ובדיקות

הדבר, וביאור נעקרו, לא  כסדר מים להם היה שלא ואלו נעקרו עת  בכל להשקותם

אחר  ולחפש בעצמם לתור הוצרכו מאליהם אותם משקין היו שלא האילנות  כי

ולרוחב האדמה בעומק  שרשיו ולשלח להעמיק  כזה עץ של ומדרכו לגדילתם, 'מים'

עוקרתו  אינה שבאה סערה רוח כל וממילא  מים, למקור שמגיע עד השדה צדדי

ללא מים לקבל שהורגלו אלו אבל השדה... לרוחב ופרושים עמוקים ששרשיו אחרי

גדולה  אחת  סערה רוח בהגיע  וממילא , וכלל, כלל שרשיהם העמיקו לא  טורח כל

אם  ואברך , בחור לכל ייאמר כיו"ב, לאבדון... השורש עם יחד נעקרו מהרגיל מעט

מתוך צרכו כדי מים לו שאין אילן כאותו – בקושי לך  בא הלימוד כי רואה הינך 

יותר  שהעמיקו שרשים כאותם היא בתורה שתתייגע  היגיעה אותה הרי מנוחה,

בעסק איתן תשאר אתה אף עזה... סערה רוח כל כנגד עמוד' ש'יכלו עד יותר

אולם  בגשם, או ברוח בעולם הנושבות  זרות רוחות  מיני כל כנגד – והעבודה התורה

ליפול  מסוכן ג"כ הריהו בנקל התורה עסק  לו בא ומצבו כישרונותיו שמצד זה

זרות . מרוחות
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íéìùåøéì äìòéå åéáà úéá úà áåæòéù
.éàëæ ïá ïðçåé éáø ìöà äøåú ãåîìì
.íåø éîùì ãò äìòúäå äìò íù ïëàå
åçìù àì òåãî øåàéá êéøö äøåàëìå
úà äìéçú åãîìì àéáðä åäéìà úà
ù"éø÷ ë"îçàìå ,á"àä úåéúåà
úà íéãîìîù êøãë ,'åëå 'åëå æ"îäëøáå
ãåîìì ãéî åäåçìù òåãî ,óèä
ìù íúáéùé íå÷î ,æ"áéø ìù åúáéùéá
àéîù ïî åàø øùàë àìà .äøåú éìåãâ
úìåç åùôð'ù ãò åúå÷å÷úùä ìãåâ úà
éøáã ìò åîöò áéòøäù 'äøåúä úáäà
äæë 'ïåöø'á ,íù øàåëîä ìëë äøåú
,äøåúá úåìòìå çéìöäì çèáåî åäéøä
ïëå ,úåàìôðå íéñéð åì åòøàé éàãååáå

æ"áéø åì øîàçéø äìòù íùë ,éðá

äøåú é÷åç çéø äìòé êë ,éðôìî êéôî
íéîùì êéôî.

íééñðååðì ãåîòúù äìéôúå äëøáá
,é"áùøä 'àä àðúä úåëæ
åðøäèì ,â"åøá åðúáéúðå åðëøã øéàäì
ïîçøä áà ,äðåéìòä êúùåã÷á åðùã÷ìå
åúøåú ,éàçåé øáã àìåìéäá åðìå÷ òîù
õéìîé àåä åðéðéò úøéàî àéä åðì ïâî
ìòá ÷"äøä íùá òåãéëå .åðéãòá áåè
íòô øîàù ò"éæ áåæàìáî '÷éãöì éáö'ä
äëæð éúî úòãì øùôà éà' øîåòá â"ìá
äæù éì äàøð ìáà ,äîéìùä äìåàâì
ñ'çéùî æéà ñàã ,øîåòá â"ìá äéäé
àåä ïëìå ,ãàî é÷ðå êëåæî íåéä éë ,âàè

'úåáâùðå úåìåãâì ãòåéîâñâñâñâñçéùá àáåä)

(æîø 'ò á"ç íéð÷æ.

להשתקעסג. עין' ה'בית  בעל זי"ע מאווריטש דוב  אברהם רבי הרה"ק נסע בטרם

ציוה  אשר זי"ע, מטשערנאביל מרדכי רבי מהרה"ק להיפרד הלך ישראל בארץ

פלגי  ויוריד שיבכה פירוש, שמעון', רבי פאר אויגען די אויס-וויינען זיך  'זאלסט עליו

ואח"כ  בקרוב, הישועה פעמי ולהחיש המשיח לימות  להביא  רשב"י אצל דמעות 

ומפציר  המערה אל עולה היה ישראל לארץ  עולה הוא  היה שאילו ואמר, הוסיף

לגאולה. זוכים שהיו עד  רקיע חלוני ובוקע  בתפילה

ומשיחים  ומכאובו, נגעו על איש איש כמים' נכחך  שופכים ש'לב  הגם הכי ומשום

מקום  מכל יוחאי, בר אדוננו בזכות  שיוושעו במירון שבשמים אבינו לפני לחשם צקון

ומעומק הגלות, בשנות  באפר המגוללת  השכינה וצער הגלות  מן דעת  להסיח אסור

בא כי לחננה עת  כי ציון תרחם תקום "אתה בבקשה ולהרבות  להתחנן חייבים הלב

בב "א . עולם, בשמחת  להיגאל אנחנו ומוכרחים הקיצין כל כלו שכבר מועד",


	עטיפה באר הפרשה  קטן
	עמוד כל הזכויות לשה''ק
	Page 1

	60-61 1
	5-אמור'לג' 2-61



