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øîåòá â"ì

כל בביטול רשב"י של  כוחו – מלחמה ואיש גיבור 
זה ביום  ובפרט  הגזירות ,

íåéøéàîä ,àåä àøåðå ùåã÷ íåé Y 'øîåòá â"ì'
äìòî íåø àìôåî øåàáààààé"áùø øîà êëå ,

àøãéàá(:àöø åðéæàä æ"øãéà)äøåúä úåãåñ äìéâùë
äîçä úà øöòå åúøéèô íåéá(òå÷ùìî)ááááìéàåä

úåìâì äöøù úåãåñä ìë úà úåìâì øîâ àì ïééãòå
ìòéîì ÷çøúé àì àîåé éàäå' '÷ä øäåæä ïåùìëå .æà

àîåé øàùë àúëåãì(åðúàî íåéä ÷çøúé àìå),àäã

'àîéé÷ éúåùøá àîåé ìë(àåä éìù äæä íåéä ìë),
òôù åðéìò ÷éøäì òé÷ø éøòù ìë íéçúôð äæ íåéáå

,ïëàå .éã éìá ãòìë'á á'ø òô'ù òôùå'é,úåîìåòä
úåáéú éùàøé"áùø(íéâäðîä éîòè).øî åò á â"ì - äùøôä øàá

òåãéåé"áùø ìù åøîàî(ù"ééòå :äî äëåñ)éðà ìåëé'
'ïéãä ïî åìåë íìåòä úà øåèôìââââåøîàå ,

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

(á"çìãîåò àåä åìù àìåìéäã àîåéá äðù ìëáù

קודשא . אש  בלהט אמר בעומר ל"ג ביום  במקוה  טבילתו שבעת זי"ע  מקאליסק  הרה "ק  על הריני ידוע

היום קדושת  עלי Ò‰)מקבל È"·˘¯„ ‡ÏÂÏÈ‰).

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

היום אור נתרבה זה שביום  לזכר רשב"י, האלוקי התנא לכבוד גדולות ובהדלקות נרות, בהדלקת

רשב"י  אז שגילה הגנוז האור הגדול, לאור בטלים  האורות כל  כי ולהראות החמה . שקיעת באיחור

התורה . בסודות

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

לעולם  גיהנם פני שדה רואים לו שהיה ודם בשר למלך דומה, הדבר למה משל  משלו  באוזיבורית, ,

אלא  ממנה הכניסו  ולא וכסחוה , השקוה עדרוה, זבלוה , בשנה, חיטים  כורין בעשרת והשכירוהו  אדם בני

לנו שנתת בשדה  יודע  אתה  המלך אדונינו  לו אמרו זה , מהו  המלך להם  אמר בשנה. חיטים אחד כור

כלום  ממנה הכנסת לא כור שמתחילה אלא ממנה הכנסנו לא מים והשקנוה וכיסחנוה  שזבלנוה ועכשיו 

בלבד. חיטים  שהוא אחד הרע ביצר יודע אתה עולם של ריבונו הקב "ה לפני לומר ישראל עתידים כך 

שנאמר בנו ÂË)מסית ‚˜ ÌÈÏ‰˙)'יצרנו ידע הוא לא כי מדוע ישראל בני על לטענה  מקום כל  שאין והיינו .

מגיעים היו לא היצר, פיתויי כנגד לעמוד – ויגיעתם עבודתם  בלא כי והיראה , התורה במעלות יותר עליתם 

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

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

השקוה, עדרוה, 'זבלוה, למשל בדומה טובים, ובמעשים בתורה  טובות פעולות ופעל  'ישראל ' בכלל עצמו 

יצרם - על להתגבר הצליחו  שלא אלא לעולם וכסחוה '. גיהנום פני יראה לא כזה .אדם

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

ר"ת והוא 'אלקים', תיבת כנגד הוא בעומר Â‰'דיןה ןמ עולםה תא פטורלניא כולי ל"ג 'Ó ˙ÂÈ˙Â‡ ·Â˘Á� Ì‡)

(ÌÈÓÚÙ È�˘שולטנא ולית מינה מתעברין דינין כל  זה ביום כי עלמין.. בכולהו  אחרא

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

דין' ל'עורך היה(ÚÈÂÏ¯)מיד מה  – כהוויתן' 'דברים  בפניו  שיגולל עד הדין עורך בשכירת לו  די לא אך ,

אכן  שהוא רשב"י, אצל  נמי זה  כעין ה 'שופט '. בפני טענותיו  לסדר הדין עורך ביד יהא כך ורק היה , ואיך

שיפעל בקשותינו , כל את לפניו לפרט מוטל  עלינו אך הדין, מן אותנו  לפטור ויכול  ורם גדול  דין' 'עורך

טוב. כל עבורנו



בעומר  ל "ג  - הפרשה áבאר

ìèáîå ,ïéãä ïî íøèåôì ìàøùé éðá ìò áåè õéìîîåúåøéæâä ìë úàããããé"áùø úøòîî ìå÷ä òîùð ïëå .

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

ש 'דבר' וסיפרו רבים(ÙÈ‚Ó‰)העיר אנשים וראה העיר סביבות שמעון ר' סובב העיר. על שולט קשה 

– דליבטיל' גזרנא הכא, ואנא במתא האי 'כל  ואמר רשב"י נענה  חיים, רוח  ללא ÔÎ˙ÈÈ,המוטלים ÍÈ‡‰)

(Ô‡Î È�‡Â ˙ÓÈÈ˜ ‰ÙÈ‚Ó‰˘הממונים למלאכים  ואומרת המכרזת קול בת נשמע  תיכף המגיפה . שתתבטל  גוזרני ,

המגיפה  מבטלעל והוא גזירה גוזר שהקב"ה כאן, נמצא רשב "י כי זה, ממקום היהצאו שעה  באותה  .

מי  ואמר, מאיר רבי נענה דהוה , מאי לו וסיפר מאיר רבי לפני בא זה מעשה  ומשראה  בלוד, חנינא רבי

בין  'ויעמוד ביה  שכתיב ע"ה , רבינו  כמשה הוא אין  האם  רשב"י, של  שבחו  רוב על  לעמוד שיכול  זה הוא

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

המתים , ובין החיים  בין לעמוד לטרוח  הוצרך 'בדיבורו'רבינו הגזירה את  ביטל  רשב"י .ואילו

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

בעומר  ל "ג ביום ואילו  תענית. ויום אבלות נוהגין רבינו משה  פטירת ביום  מדוע מקשים, רבים  והנה ,

וצהלה שמחה  ליום עושים אנו  הרשב"י פטירת יום -‚"Ï· ÂÏÈ‡Â ,˙ÂÎÏ‰ ‰·¯‰ ÂÁÎ˙˘� Â�È·¯ ‰˘Ó ˙¯ÈËÙ· ÈÎ ,˙ÂË˘Ù·)

(Â�Ï ‡Â‰ ‚Á ÌÂÈ ÔÎ ÏÚ ,‡˘È„˜ ‡¯„‡‰ ˙ÂÏ‚˙‰· ÌÏÂÚ‰ ÏÎ ˙‡ È"·˘¯ ¯È‡‰ ¯ÓÂÚ·בזוה"ק דאיתא מה פי על  שביארו  יש ,

(.ÂË ˙ÂÓ˘) ובדיבור מקיים, והקב "ה גוזר היה אלא משאלותיו, שימלאו תענית  מעולם גזר לא שרשב "י

הגזירות  כל  את  מבטל היה ‰')פיו ÌÚ ÏÚÓ ˙ÂÚ¯ ˙Â¯ÈÊ‚ ÏË·Ï È„Î· ˙Â�Ú˙‰Ï ÂÎ¯ˆÂ‰ ,Â�È·¯ ‰˘Ó Û‡Â ÌÈ˜È„ˆ‰ ¯‡˘ Î"‡˘Ó)

ואדרבה הגזירות. על  לעולמים  להתענות הוצרך לא צדיק  אותו כי מתענים, אין שלו ההילולא ביום  לכן

ופדות. עזרה  רבה ישועה  לפעול נזכה  יומא בהאי שמחתנו מתוך

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

רשב"י  התנא הקודשבזכות  בציון ישראל  בני אחינו  שפועלים  ומופתים' 'אותות שומעים  ביומו יום  ודבר ,

וליזיל. ליחשיב רוכלא כי ואטו  יכלו , לא והם  הנייר יכלה  ממש , הטבע מדרך למעלה שהם  ולא בדברים

הלבבות לעורר ששמענו כפי הגדול שבים מטיפה טיפה להביא אלא .באנו

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

החברותא, של זוגתו אליו  התקשרה היה , פסחים  וערבי היום  ויהי הבוקר. באשמורת שעות כמה  יום בכל

שוכב  שהחברותא ראה  בהגיעו  אמורים , דברים במה  לו אמרה ולא – לביתם במהירות שיבוא וביקשתו

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

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

עלי  לחיות חדשים  משני יותר לו  נותרו  שלא מודיעו הוא ובזה  תהיה , לריק אך פעולה וכל השתדלות,

בכל הוסיף , לאחמ "כ נוחם, וטללי אמונה  דיבורי החולה  של  לבו על  לדבר המעשה  בעל  החל אדמות.

החולה פלאות. ותראה עמי, מצטרף  הנך זו בשנה  למירון, בעומר בל "ג וליראות לעלות נוסע  הנני שנה

ל "ג  ביום עלמא בהאי להיות אזכה  עוד אם יודע מי כי תדבר, הבלים  וכי לו , ואמר ממיטתו  בו הביט

הרופאים ... דברי לפי הרי בעומר,

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

להפסיד  מה  לך אין ממילא דהרי עבורך, גם  טיקעט  קונה  הנני לו, ואמר החברותא אל  התקשר הנסיעות

(ÌÈ‡ÙÂ¯‰ ˙�ÚË ÈÙÏ).במירון בעומר ל "ג יום את לחוג הידידים יצאו  ואכן .

כל אין עתה  לו, ואמר החולה אל  פנה קודש שבת בליל מנוחה , במוצאי בעומר ל "ג חל שנה באותה

ונראה סמוך והתיישב החולה נכנס  הקדוש. בציון רבה  בתחינה  ונעתיר יחדיו ניכנס הבה  ב'מערה', דוחק  כך

פנה משסיים גמירא; עד מרישא תהלים ספר כל באמירת ותחנונים  בבכי נפשו את ושפך הקדוש , לציון
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åúçåðî íå÷îì ùà áäìá åúèéî äñðëðù úòá
,úåëìîî æéâøî ,õøàä ùéòøî ùéàä äæ' ïåøéîá

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

äæä íåéá äðùå äðù ìëáù íéøôñá øàåáîå
'íéðéãä ìë íéìèáúîå ,íéâøè÷îä ìë íéè÷ùð'

.é"áùøã åúåëæá

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

ùåã÷ä øäåæá(äéäé äéä íäøáàå ô"ò à"ç úåèîùä)àðîæ
äìéôàå úåëùç åùã÷ éðéòá äàøå é"áùø àöé àãç
,åðá øæòìà éáøì é"áùø øîà .íìåòì úãøåéä äìåãâ
úòë úåùòì ä"á÷ä äöåø äî äàøðå éîò àá
,ìåãâ øäë ìåãâ ãçà êàìî åàöîå åëìä .åîìåòá

úåáäì íéùåìù íéàöåé åéôîåé"áùø åìàù .ùà ìù
ùé äøéæâ - êàìîä åäðò .úåùòì äöåø êðä äî
íìåòá úåéäì íéçøëåî úò ìëáù àøåáä éðôìî

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

åì øåîàå ä"á÷ä ìà àðàòøàá çéëù éàçåé øá
ìà êàìîä äðô .íìåòä äæá àöîð é"áùø éøä -

øîàã äî êî÷ éìâ àîìòã äéøàî' åì øîàå ä"á÷ä
éì øîàù äî êéðôì òåãé àìä - 'éàçåé øá éì
åìåë íìåòä úà áøçäå êì ,ä"á÷ä åì øîà .é"áùø

éàçåé øáá äéá çâùú àìå(éàçåé øá éøáãá çéâùú ìà).
íà é"áùø åì øîà ,åäàø é"áùøå êàìîä øæçùî
úåìòì áåù ìëåú àìù êéìò øåæâà ïðî ÷ìúñú àì
íå÷îì êúåà êéìùà éë ,íéäåáâ éîùá êîå÷îì

ìàæòå àæò åçìùð åá çãéðä"á÷ä ìéôäù íéëàìîä)

:æñ àîåé ,êùåç éøäá úåàìùìùá íéøåù÷ íäå ,õøàì íéîùî

(àæåò ä"ã ,é"ùøáåøåîàå ,íìåò àøåá ìà øåæç ,àìà .
åðì éã ,íé÷éãö íéùåìù íìåòá ïéà íà óà ,åì
áéúëã íìåòä íåé÷ì íé÷éãö íéøùò ìù íúåëæá

(àì íù)ïéà íàå .'íéøùòä øåáòá úéçùà àì'
äøùò ìù íúåëæá éã ,íìåòá íé÷éãö íéøùò åìéôà
'ä øîà äë éë ïáøåçî íìåòä úà ìéöäì íé÷éãö

(áì íù)åìéôà íàå .'äøùòä øåáòá úéçùà àì'
ìáú éãñåî åèåîé àì ,àöîðá ïéà íé÷éãö äøùò

áéúë éëäã ,éðáå éðà - íé÷éãö éðù úåëæáèé íéøáã)

(åèíå÷é íéãò íéðù éô ìò'øáãàìà øáã ïéàå '
áéúëã .íìåò(å âì íéìäú)'øáãá.'åùòð íéîù 'ä

àåä éðàå ãçà ÷éãö åðùé ,íé÷éãö éðù óà ïéà íàå
áéúëå(äë é éìùî).'íìåò ãåñé ÷éãöå'äòù äúåàá

ê÷ìåç äàëæ' äøîàå íéîùä ïî ìå÷ úá äúöé
úàå ,àìéòì øæâ àåä êéøá àùãå÷ã ,ïåòîù éáø

øîúà êìò éàãååá .àúúì ìèáî(èé äî÷ íéìäú)

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

גופו את ומשפתחו להפסיד, מה אין ממילא כי – כלשהו  'ניתוח ' לנסות הרופאים הציעו  לארה"ב משחזרו 

לגמרי, אחר ענין אלא ה 'מחלה ' זה  אין אך ראו , נכונה  - ראו אשר את שאכן, לראות נדהמו  החולה  של

וכלל . כלל מסוכן שאינו 

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

התקשר  השבועות חג בערב  לאו. או ח "ו, עודנה  המחלה האם  שיבדקו בכדי - תבל ברחבי גדולים חולים

ורגליו, בידיו מרטט  החל  החברותא עמו , מדבר בעודו  רב בבכי לבכות והתחיל החברותא אל החולה 

ה'תשובות' חזרו דכעת לתודה', ב'מזמור נתחייבתי עתה זה  כי אנכי בוכה  לעומתו, נענה חברו  אך  בחששו...

שנה מידי עלה השנים אותן כשבכל  בשנים, רבות עוד היהודי האריך ואכן למחלה. זכר כל בגופי שאין

דרשב"י. להילולא למירון בשנה 

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

רשב"י. הא' התנא ציון על  קדישא באתרא ובשביה בצרה  הנתונים יהודים של  לבם  מעל שנגולו 



בעומר  ל "ג  - הפרשה ãבאר

'äùòé åéàøé ïåöøäøéæâ øæåâ ä"á÷äù é"áùø ê÷ìç éøùà)

áåúëä êéìòå ,úçúî õøàá äìèáì êçåëá äúàå ,ìòîî íéîùá

('äùòé åéàøé ïåöø' øîåà

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

àúéà'ïøäà úéá'á(.æ÷ :å÷)äðåîà åì ùéù éî
íùë ,é"áùøá ÷åæéç åì ùé é"áùøá
é"áùø àåä é"áùø êë ,ìëì 'ä àåä ú"éùäù

ìëìääääíéúåçôì åìéôà ,ååååéðáî ãçà ìëìù åðééäå .
åì ùé àöîð àåäù áöîå íå÷î äæéàá Y ìàøùé
íà èøôáå .é"áùø ìù åøåàå åçåëî ìåãâ ÷åæéç

- 'ïøäà úéá'ä éøáã úìéçú úà íéé÷éåì ùéù éî

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

.áø òôù

העליה מעלת  – דרשב"י  להילולא  ואיתכנשו עולו
ועידן  זמן  ובכל זה  ביום  הקדוש לציון

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

'ïåòîù éáøã(é"áùøä úçîùá çåîùì åôñàä ,åàåá)ææææ.

ה 'ה . 'טוב בפסוק הידוע  הביאור עפ"י ממליצים  הצרותלכליש שלכל - '(˙ÂÈÚ·‰Â),'ה אל  לפנות טוב

לבוא  טוב ומעוקות, צרות ומיני סוגי לכל – לכל רשב"י אהרן' ה'בית בדברי לבאר מעתה  אמור

קברו על ובמופתים .(‡Â)ולהתפלל באותות ה ' ויושיענו בזכותו להתפלל

המשניותו . בפי' הרמב"ם דברי את לכך שהסמיכו  ‚)יש  ‚ ‰¯Ù)האיש בין וחילוק  מינה נפקא כל שאין

טבל  כך ואחר שנטמא מי ובין נטמא לא מעולם  עליואשר הוזה אשר שזה אלא עוד ולא והזה ,

טהור  שהוא ואמר עליו דן  שהכתוב  בו יש  יתירה נאמר,מעלה לדידן אף רשב"י לכל. – האיר ישראל

פחותים , לשאינם בין לפחותים  בין עליו לכל, העיד  אהרן' שה'בית  – לפחותים יש  יתירה שמעלה אלא

לרשב"י  שייכות  לו .שיש

יוחאי' בר שמעון 'רבי בגמטריא ה '' תושיע  ובהמה 'אדם אמרו �‰)וכבר ·È�¯‡·Ó ÂÎÏÓ ˙ÂÚÂ˘È ÏÈ„‚Ó).

אליו הבורא ואהבת מאד, עד הוא חשוב הוא באשר יהודי כל  כי מצינו  רשב"י של בתורתו  ובאמת

בזוה "ק איתא וכך האהבה , בתוקף היא עת ‰:)בכל  ·"Á)קוב"ה דרחים  רחימותא נשא בני יודעין הוו אלמלי

אבתריה  למירדף ככפיריא שואגין הוו  ˘ÌÈ‚‡Âלישראל, ÂÈ‰ ,Ï‡¯˘ÈÏ '‰ ˙·‰‡ ‰ÏÂ„‚ ‰ÓÎ „Ú Ì„‡‰ È�· ÌÈÚ„ÂÈ ÂÈ‰ ÂÏÈ‡)

(ÂÈ¯Á‡ ÛÂ„¯Ï ¯ÈÙÎÎ.

מחסידי ז. זצ"ל מונד שמחה ר' הגה"ח  את מירון לאת"ק  לקחת שזכה המעשה' מ'בעלי אחד לי סיפר

וויתר  לא שנה תשעים מבן למעלה  בהיותו  ואף בעומר, בל "ג למירון נוסע  שמחה ר' היה  ימיו כל קמאי.

קשה כך כל  הרי שמחה, רבי משנשאל  הארוכה, הדרך בכל  ולתמכו  לעזרו  אברכים  כמה עמו  ובאו  כך, על

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

בין  גדול וחילוק הפרש לך הרי והסביר, שמחה  רבי ענה כך. כל רבה הדרך טורח  כשאין אחר ביום  ליסע 

של לביתו  דהו מאן כשבא העולם , מדרך דהרי בעומר, בל "ג העליה  לבין השנה  בכל  הקדוש לציון העליה

הגביר  מחליט  ואם  וכו ', וכו' שבידו ה'המלצות' את ובודק הגביר מתיישב צדקה, לצרכי להתרימו  ה 'גביר'

מפזר  הינו  בנו, נישואי לסעודת הגביר בהגיע  אך הגונה , נתינה לו  מעניק  הוא הרי היא חשובה  זו בקשה כי

לו . היא  שמחה' 'עת עתה הרי כי המבקשים, של  בטיבם  מעיין ואינו  יד, הפושט לכל  בהרחבה מממונו 

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

הוא  אלא וכדומה, בקשתם נכונה האם בציציותיהם. לבדוק מבלי טוב , וכל ברכות שפע המשתתפים

גבול בלי טובות השפעות  ומשפיע .מעניק



בעומר  ל "ג  - הפרשה äבאר

áúëúáäì ùà íå÷î ìò' åéúåøâàá '÷ä 'ä"ìù'ä
íéãîåì é"áùø ìù øåäèä åðåéö ,úáäìù

,äìåãâ úå÷éáãáå äàøéáå äîéàá øäåæääîë éë
íù åòøàé íéñéðççççäîéàá øäåæä ãåîìì íéëéøö éë ,

אחד  סיפר וכך לבו, שמחת ביום  רשב"י של קורתו  בצל  להסתופף  הרוצים לכל יש מיוחדת סייעתא

שלושה עוד היו ועמו ההילולא, ביום מירון קדישא לאתרא ברכבו  נסע תשע"ג שבשנת החבורה , מבני

מירונה, העולה  ההר מעלה לפני עד שבהגיעם  למירון, ברכבם הבאים של דרכם כידוע , ובחור. אברכים

לאוטובוסים ועולים  מרכבם  הם הקדוש(·‡ÒÚÒ)יוצאים לציון העם  המון את המובילים ¯˘Â˙מיוחדים  ÔÈ‡Â)

(˘ÓÓ ÌÈ„ÈÁÈÏ Ì‡ ÈÎ ¯‰‰ ‰ÏÚÓ· ÈË¯Ù ·Î¯ ÌÚ Ò�Î‰Ï ˙Â�ÂËÏ˘‰ ÌÚËÓ להשאיר הוצרכו  בו  המקום אותו  אל  בהגיעם  .

לוויתו לבני הבחור אמר עינים... שמירת מחמת עבורו  ראויים הדרכים אין כי הבחור ראה רכבם, את

הועילו לא כאן. נשאר והריהו  שכזו , לרגל  עליה על 'מוותר' רשב"י בוודאי כי – עמם  לילך מסכים  שאינו

אבה לא ישאוהו והם ברע מראות עניו את שיעצום  לו הציעו כאשר ואף האברכים, של הפצרותיהם כל

הווה . וכך להם , לשמוע

לחזור  והחלו הרכב, אל  האברכים חזרו מספר שעות ל 'בעלאחר ואמר הבחור  פנה  אז או  לביתם,

השער את לעבור נא נסה ממך, בבקשה אלו(ÌÂÒÁÓ)העגלה ' דברים – הקדוש  הציון עד ליסע  נוכל  אולי

שלא  לשמור גדר, שער בכל עומדים רבים ממונים  שהרי עיקר', כל טעם בהם  שאין 'דברים  להדיא היו

שלא  לבחור להראות בכדי ורק  אך – לנסות החליט האברך אבל  לעבור, מיוחדת רשות לו שאין מי יעבור

באותו עסוק היה  הדרך, את וחסם  במקום שעמד 'שומר' אותו פלא, זה ראו  אך רצונותיו . כל  לו יועילו

את  מיד פתח  ועולה, מצפצף  לפניו אשר הרכב את ובשמעו דהו , מאן עם בטעלעפאן חשובה  בשיחה  זמן

- להיכנס  להם  נתנו וכולם  מהשומרים , ששה  פני על  ועברו  המשיכו  וכך לעבור, רשות לו ונתן השער

הקדוש ... הציון עד ברכבם  והגיעו שעלו עד הטבע , מדרך למעלה 

נזכרו מעלה. של בקדושה אליו  לעלות החפצים  לכל מסייע  רשב"י כמה עד החבורה בני בראות

רשב"י משום  חנינא רבי אמר - ההילולא בעל  של  Ï‚:)במאמרו  ˙ÂÎ¯·) אוצר אלא בעולמו להקב"ה  לו 'אין

שמים '. יראת של

מלפני  היהודי, ענה  במירון, בעומר ל "ג את לחוג נוסע  הוא מתי ירושלים  מבני אחד את פעם  שאלו 

קרובי. של הנישואין כשמחת טאנץ ', ה'מצוה  אחר עד פנים' ה'קבלת

ומכאובו,ח. בנגעו  איש איש  – בסבלם  המסובלים ישראל  בני מאחינו אחד לכל  הקריאה  תצא מכאן

ותלאותיו צרותיו  מרוב כי לו  נראה  אם  אף  ובגשם, רגליו ברוח מתחת נשמטת כשלהקרקע וכבר

הימים  קורות בספרי שהביאו  למה  ישמע הסבל, ÂÚÂ„)כח  ,‡È˜ „ÂÓÚ ÔÂ¯ÈÓ ÚÒÓ)יוסף רבי בשם נורא מעשה 

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

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

˙ÂÁ˙ÙÓ‰Â ,ÌÈÏ¯ÚÂ ÌÈÏ‡ÚÓ˘È ¯ÈÚ· ÌÈ·˘ÂÈ‰ ·Â¯Â ÔÂ¯ÈÓ· ÌÈ¯„ ÌÈ„Â‰È ËÚÓ ÈÎ ‰ÏÈÏÂ ÌÂÈ ¯Â‚Ò ÔÂÈˆ‰ ÔÈ�· ‰È‰ Ì‰‰ ÌÈ�ÓÊ‰ ¯Â‡È˙‰ ÈÙÏ ÔÎ˘)

(‰Ê ¯Â·Ú 'ÂÏ ÚÈ‚Ó˘ ‰Ó ÂÏ ÌÈ�˙Â�'˘ ¯Á‡Ï Á˙ÂÙÂ ‡· ‰È‰˘ ˙Ùˆ· ¯„‰ ˘Ó˘ Ïˆ‡ ÂÈ‰,שמעון רבי שמעון, 'רבי – כולם  וצעקו ,

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

פתחך', מאליה פתח הדלת  נפתחה להםומיד  היה ולא ניצלו , ונשיהם ביתם בני וגם לפנים , כולם והלכו  ,

הוא ועכשיו כלל . ביותר.(¯˘·"È)היזק  מאד בעיניהם חשוב

שני רעש ÂÏÒÎ)כשהיה 'Â·)כבפעם ז "ל רשב"י של לבנין וישמעאלים וערלים  יהודים כולם, ברחו 

כולם  ראו לשם קרוב וכשבאו -הראשונה, אדם כמו באוויר וקפץ למעלה, והתנשא הגביה כולו שהבנין

והיו  לחצאין , חלקים, לשני התחלקה הבנין של שמלמעלה והכיפה למטה, ומלמעלה למעלה מלמטה

לשנים  'רבי פתוחים וצעקו  כולם ופתחו  מאד, ונתחלחלו עליהם  גדולה חרדה  נפלה זאת שראו  ,.כיוון
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äçîù áìä çåîùì ë"çàå ,äìåãâ úå÷áãáå äàøéáå
õôç äìàá éë ,úåáöòå úåìáà íåù àìå úåéðçåø

,é"áùøäñåðîå ÷åãá àåäåíéøãð íéøãåð ë"çàå ,
'úåìôú íéììôúîå úåáãðå'ïîàðä ïåéö øîåù' õáå÷á ñôãð)

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

(ç"ôù úðùá åòñî úåøâà ä"ìùä é"úë ú÷úòäî ÷úòåäå.

ïëååáúëîá ò"éæ 'àøåðèøáî äéãáåò åðéáø' áúë
åéçàì,úéðùä úøâà úìéçú 'ïåéö éëøã' åøôñá àáåä)

(ù"ééòúåáéáñä ìëî íéàá åúúéî íåé øééà ç"éá
...úåìåãâ úå÷åáà ïé÷éìãîååã÷ôð úåø÷ò äáøäù

åàôøúð íéìåçåèèèèíå÷îì åáãðúäù äáãðå øãðá
.àåää

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

יחדיו נתחברה חלקים לשני שנחלקה מעלה  של הכיפה מקומו. על  הבנין ועמד הרעש , שקט הארץ,

כללכבראשונה  היזק היה ובפנים,ולא בחוץ  הבנין, בזה  הגדול הנס  ראו לשם  שבאו  והאנשים  .(Â˜„·Â)אם

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

ואם  הטבע', ל 'דרכי שעבוד  כלל  אין  רשב"י האלוקי התנא מנוחת מקום – הלז שבמקום למדים נמצינו

תפרוץ שבוודאי בו, להתפלל  הבאים לכל כ "ש  הוא, העולם מטבע למעלה הציון  שעל  הבנין  מציאות  כל

שם  יארעו ניסים כמה כי – די בלי עד וברכות  ישועות  מיני בכל ויוושעו הטבע, לגדרי מחוץ .ישועתם

המעשה ט . מבעל ששמעתי נורא סיפור ושמעו ‡¯‰"·)עמדו  È¯„Ó)במחלה ביתו  נוות חלתה תשנ"ז  בשנת ,

כי  הרופאים שהחליטו  עד שנים , עשרה כחמש במשך ומרים קשים ייסורים וסבלה ב'כבד', קשה

אחר 'כבד' בתוכה להשתיל  ‰ÏÂÁ‰)חייבים ÛÂ‚· Â˙Â‡ ÌÈÏ˙Â˘Â ,Â˙˙ÈÓ ¯Á‡ „ÈÓ ÈÂ‚Ó „·Î ÌÈÁ˜ÂÏ˘ Â�ÈÈ‰)שבאותו אלא ,

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

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

עבור  מרובים שמים  רחמי ומעורר ועונה  עת בכל  צדיקים  קברי על משתטח  היה  ואף  הלב, את הסועדים 

ידידו . משפחת

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

מירון באת"ק שבתו לשבות ידידו  את הבעל  Ï"‚שלח ÌÂÈ ÈÎ ,'ÛÂ¯ÙÈÂ‡ ˙·˘' Ì˘· ˙‡Ê‰ ˙·˘‰ ˙‡ ‰·ÈÁ· Â�ÈÎ˘ ˘È)

(·˘ÁÈÈ ‰¯Â˙Ï ‰ÈÏÚ ˙·˘Î ÂÈ�ÙÏ˘ ˙·˘ Î"‡Â ,ÔÈ‡Â˘È� ˙ÁÓ˘ ÔÂ˘ÏÓ ,‡ÏÂÏÈ‰ ‡Â‰ ¯ÓÂÚ·לרפואתה רחמים שערי שם  שיקרע

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

עקסידענ"ט אירע מירון באת"ק כמים  תפילות שפך שהלה  זמן ובאותו תפילתו , לקול  ה ' (˙‡�Â˙וישמע 

(ÌÈÎ¯„אחרים גויים שני שהיו  עקא דא אך הנ"ל, לחולה  ומתאים ראוי היה ש 'כבדו ' גוי אז ונהרג יארק, בניו 

המתינו הם שאף יארק  ניו את (È�ÙÏ‰)ברחבי להשיג ניסו החולים בית מהנהלת כבד'. ל 'השתלת רב זמן

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

לניתוח הרופאים  אותו Ú"Ï)הכינו ÌÈÁÂ˙È�‰ ÏÎÓ ‰˘˜‰ ‡Â‰ ‰Ê ÁÂ˙È� ÚÂ„ÈÎ),המיועד החדר אל  הלה  משקרב אך .

לביתו . ושב בו , וחזר מאימה מרתת החל

השבת יום  בעצם  להתקשר מיהר החולים בבית שנכח בראהן ד"ר המפורסם �Ù˘)הרופא ÁÂ˜ÈÙ ÈÓÚËÓ)

כבד  כי ברשימותיו ומצא חיפש  הרב ל'כבד', הזקוק  ישראל  בני מאחינו אחד יש  אולי – הרבנים לאחד

לו עונים  היו  לא הטבע  דרך פי על והנה  המשפחה, בני אל  להתקשר הרב מיהר  זו, לחולנית מתאים  זה

מ 'ב  הוא כי שראו לטלפון רק עונים  היו  לא כי קודש , השבת יום  בעצם הטלפון המיוחד על החולים ' ית

נודע(ÔË‰�Ó)שבמאנהעטען וכך גמורה , בטעות הטלפון את הפעוטות אחד הרים  הרב משהתקשר כעת אך ,

החולה . חיי את להציל ההזדמנות על  ליהודי

לנס . ויהי השלימה . בבריאות רגליה, על מהלכת והחלה  החולה , עמדה כבר זו , שבת שאחרי שני ביום
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éîå÷"úàì äìò åîöòáù ò"éæ ì"æéøàäë ìåãâ åðì
ò"éæ ìàèéåå ç"øäåî ù"åîë úðéåöîä ïåéö

'úåðååëä øòù'á(øîåòì â"ì ïéðò 'å øòù),âäðî ïéðò
øá÷ ìò øîåòá â"ì íåéá úëìì ìàøùé åâäðù
ïåøéî øéòá íéøåá÷ øùà øæòìà éáøå é"áùøä

íù íéçîùå íéìëåàå ,òãåðëéøåîì éúéàø éðàå ,
ìëå àåä øîåòá â"ì íåéá úçà íòô íù êìäù ì"æ
ìù íéðåùàøä íéîé äùìù íù áùéå åúéá éùðà
éì ãéòä ù"éâàù ïúðåé ø"ääå ...àåää òåáùä
ãåîìì åìöà éðà éúëìäù íãå÷ äðåùàøä äðùáù

,ì"æ éøåî íòìë íò íù ïè÷ä åðá íò êìäù
'òåãéä âäðîë' åùàø úà åçìéâ íùå ,åúéá éùðàéééé,

äçîùå äúùî íåé íù äùòå.

áúëã"áàâ ì"÷åöæ øéìòä ìàåîù éáø ïåàâä
'íéëìî ãåáë' åøôñá å"úôö ÷"äéòãóåñá)

(øôñäéðáøî äô éúòîù éúåãìéá éë éðà ãéòàå
åøôéñå åàø íúåáà øùà íéãøôñä éðáø éàùéù÷

øèò ïá íééç 'ø ÷"äøä éë íäì(íééçä øåà'ä)ò"éæ
,úôö ÷"äéòô àìåìéäá íòô äéäïåøéîì äìòùëå

,'ùã÷îä' ìà íùî íéìåòù øää úéúçúì òéâäå
ìëå ,åéìâø ìòå åéãé ìò äìåò äéäå øåîçäî ãøé
ìôùä éðà ïëéä Y ÷òåöå äîäáë äòåâ äéä êøãä
àéìîô ìëå ä"áå÷ ,úáäìù úáäì íå÷îì ñðëð
úòáå .äîù íé÷éãöä úåîùð ìëå ,àëä äìòî ìù

äìåãâ äçîù çîù äéä àìåìéää.

áúëå'íéãéñç úðùî'áíãøèùîàá ì"åé ,äìéôú øåãéñ)

(æ-â à"ô øééà ùãåç ,ã"ë÷ú úðùáå÷ñôù éôì
äùéîç æà êîñå ,äæ íåéá úåîìî ò"ø éãéîìú
...é"áùøä íäéðéáå ,äøåú äàöé íäîù íéãéîìú

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

äìåãâàéàéàéàéçìâîù äðåùàøä íòô àåä íà ù"ëå ,
...äååöî àåäù ,úåàôä çéðîå åðá ùàø

בגמראי . שהביאו ממעשה צדיקים ביארו  זה  למנהג נחמד ÊÈ.)טעם  ‰ÏÈÚÓ) המלכות גזרה  אחת 'פעם

קומי  וסיפר איסטרובלי בן ראובן רבי הלך בניהם , את ימולו  ושלא השבת, את ישמרו שלא גזירה,

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

להם  אמר הגזירות, את בחכמתו לבטל ¯‡Ô·Â)עמהם יעני.(¯' לו אמרו יעשיר, או יעני אויב לו שיש מי

להם ואמר חזר הגזירה. ובטלו אמרת, טוב אמרו  שיענו , כדי בשבת מלאכה יעשו  לא כן, אם להם , אמר

ויכחישו, ימים  לשמונה בניהם ימולו  כן אם  להם  אמר יכחיש , לו  אמרו יבריא, או יכחיש אויב לו  שיש מי

ביטל ובערמה  בא ש 'יהודי' המלכות הכירה זמן אחר המילה . על  הגזירה  ותבטל  אמרת טוב לו אמרו

הגזרות, ויבטל ילך מי החכמים , אמרו לקדמותם, הגזירות כל את החזירו  שכן מכיוון הגזירות, ילךאת

בנסים  מלומד  שהוא יוחאי בן שמעון  תמליון'ר' 'בן לקראתו יצא ,(ÌÏ‡˘Â ,ÍÎ ÂÓ˘˘ אבוא (˘„, רצונכם

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

דקיסר בברתיה  על  הוא קדים  מקום , מכל  הנס  יבא אחת, פעם Ò�Î�Âלא ,Ì˘Ï È"·˘¯ ÚÈ‚‰ Ì¯Ë „˘‰ ÌÈ„˜‰)

(¯ÒÈ˜‰ Ï˘ Â˙·Ï יצא רשב"י לו שקרא מכיוון צא', תמליון בן צא, תמליון 'בן - רשב"י אמר לשם בהגיעו ,

שיוכלו כדי המלכות לגנזי אותם הכניסו נפשכם , תאווה  אשר ככל  בקשו המלך, להם  אמר לו , והלך השד

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

וקרעוה . נטלוה  זו ,

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

מתוך  השערות גזיזת שהרי במירון, ישראל  לילדי 'חלאקה ' עושים  לדבר, זכר כיהודי... לו  עמדו שערותיו

בנ"י, לשאינם בנ"י שבין היכר סימן היא היא פאת' תקיפו  ב'לא שנעשה הזהירות הגדול לנס זכר בזה ויש

ההם  בימים רשב "י של .בכוחו

דבר יא . כידוע  בשמחתם, ושמח ציונו  על העולים לקראת יוצא ובעצמו בכבודו  רשב"י התנא ואף
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,ììëáåøäåæá é"áùøä åðéðåãà áúëù äî òåãé
ùåã÷ä(.çì àá)÷åñôä ìò(âë ãì úåîù)

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

é"áùø é÷åìàä àðúä ìù åðåéöì äéìòá ïãéãìáéáéáéáé.

áúëì"øäîä(÷ìç ÷øôáå ä"ã ç"ëô ìàøùé çöð),
ùâô éåì ïá òùåäé éáø ,÷ìç ÷øôá àúéà

úøòî çúô ìò ãîåò àåäùë àéáðä åäéìàá(úøåá÷)

...é"áùøíìåòá úåîå÷î ùé éë ,÷ôñ ïéàù òã
øúåéá úé÷åìà äùåã÷ øáãì íéãçåéîâéâéâéâéèøôáå ,

ïîèð é"áùøù äøòîääéäù ÷ôñ ïéàå ,äæì éåàø
....äøòîá íéîòô äîë é"áùø ùåã÷äì äìâð åäéìà

ì"ëòãéãéãéãé.

קדוש  ביום  לפעול  בידינו – בעדינו טוב ימליץ הוא 
ונצורות גדולות זה

åðéöîìåòôì ìâåñî äæ íåéù åðéúåáø ìù ïúøåúá
ùé ìëì' Y úåòåùé éðéî ìë åá,'øéàä ìàø

זי"ע  משינאווע הרה"ק  שסיפר ·‡¯‰"˜)המעשה  Â¯Â˜È· ˙Ú· ÚÓ˘˘) בחצר ותלמידיו האריז"ל  רקד אחת שפעם

שהזקן  האר"י גילה הריקודים ואחר ומעלה , משכמו גבוה  זקן איזה  עמהם  ורקד בעומר ל "ג ביום הק' הציון

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

בשנה',יב. פעמים 'שלש  הקודש  ציון על להשתטח  ועולים  כפשוטה, זו  מימרא לקיים  נהגו  רבים כי ידוע

ופשטיה . נהרא ונהרא

עוסקים רשב"י, ציון אצל  מקשיבים  חברים  בהיות המחבר, אמר ספרו, בהקדמת ה 'חרדים' כתב וכה 

טהורות אמרות לפקידה...באמרותיו ומפקידה לעת  מעת  בשנה פעמים כדרכנו

בסוטהיג. שאמרו כמו  צדיקים , של קברם על לפעול אפשר ישועות כמה ולמד שהוסיף(È„.)צא כפי

הב"ח  ‡)בהגהות ˙Â‡) לפני וידוע  שגלוי מפני ודם, בשר מעיני משה  של קברו  נסתתר מה 'מפני

מארצם, ישראל את ולהגלות ליחרב ביהמ "ק שעתיד באותה הקב"ה, משה של לקבורתו יבואו שמא

בעדנו  בתפילה עמוד רבינו, משה לו, ויאמרו למשה, ויתחננו בבכיה ויעמדו ומבטלשעה משה  ועומד ,

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

קבורת מקום את להסתיר הוצרך  ולכן  מכך הקב"ה חשש שהרי ריקם, שבה שאינה הצדיק של קברו

מגיעים  הדברים היכן עד  ראה רבינו... .משה

קוויטלעךיד. לקבל  אבה  לא הי"ד זי"ע מקארלין אלימלך אברהם רבי ¯ÌÈÓÁ)הרה "ק ˙˘˜·· ˙Â‡˜˙Ù)בהיותו

היה הוא ביתו. ובעד בעדו בעצמו  לבקש אחד לכל אפשר כאן אומר והיה רשב"י, התנא ציון על

אחר, קדוש ' 'מקום לשום  יסעו  לא – במירון הקודש  ציון על  ההשתטחות שלאחר במירוןאומר כי

הרי  צרותיו, משא את הוא נושא שעדיין  בהרגשה האדם יוצא ואם הצרות , חבילת  כל את משאירים

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

זי"ע . מלעלוב

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

יסע שהנ"ל  ברירה בלית הוחלט  כל, אין ולרש  הנישואין מועד משקרב תשע "ו, חשון לחודש  החתונה  זמן

תשע"ו . של הדין בימי לזכות להם שתעמוד צדקה  במצוות ישראל  בני אחינו לזכות לארה "ב אלול  בחודש 

בחודש ובגשמיות ברוחניות בנסיונות דרכים בצידי להתגלגל שיצטרך מאד עליו  עגמה  האברך של נפשו 

שם הרשב"י לציון פעמיו החיש  ע "כ העבודה, ועל  התורה  על ב'אלול ' כדרכו  לשבת במקום זה נשגב

אלול ... בחודש  בדרכים לנדוד כלל  יצטרך שלא דליבא מעומקא התפלל

שטיבל ' ל 'קאווע  נכנס  תהלים לומר וסיים לבו מועקת שפרק ˜Ù‰)אחר ¯„Á)והנה הקדוש , הציון שבחצר
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íùâá ïä çåøá ïä åáöîá ãçå ãç ìëåèåèåèåèèøôáå .
.éðåæîå ééç éðá ,äìà ùìùáééçàéáîù åîë Y

ò"éæ ùèà÷ðåîî ÷"äøäøééà ùãåç éøîàî øëùùé øòù)

(é úåà éðéò ìâ øîàîàéøèîéâá 'éàçåé ïá ïåòîù' éë
'íéúî äéçî'æèæèæèæè.

,ãåòåïååëîá íéìåò 'éàçåé øá ïåòîù' úåáéúù
'åéúàôøå' øôñîë÷"äøäì äçîùå äøåà)

(æñ äøòä é"áùøã àìåìéäá àáåä ,ë óã áéðøàáîåæ àìå .
õéøà÷î ñçðô éáø ÷"äøä øîàù åîë àìà ,ãáìá

ò"éæ(àìø úåà íìùä ñçðô éøîà)øúåéá ìâåñî äæ íåéù

'שלום ברכת אחר ממנו , שמע  ןלא ראהו לא ועידנים  עידן שזה  בארה"ב הדר נעוריו ידיד עם  שם  נפגש

'בראך' בפני כי לבו את וגילה וכו' פרנסתו למצב ידידו שאלו שלום' עליכם  – ˜˘‰)עליכם ·ˆÓ גדול(˘·¯,

טשעק  לו  וכתב הלה  הוציא מיד עומד, את (ˆ'È˜)הוא והציל  שסייע סכום  דאלער... אלפי עשרת סך על 

לארה"ב ליסע הוצרך ולא גלות, מגזירת ניצול  ואף  ·�Â˙ÚÈÒ,האברך, ‰ÊÓ ¯˙ÂÈ ÁÈÂÂ¯Ó ‰È‰ ‡Ï ‡ÏÈÓÓ˘ ÛÈÒÂÓ Í¯·‡‰)

˘ ÒÈË¯Î‰ ÈÓ„ ˙‡ Ì‚ ÁÈÂÂ¯‰ Ô‡ÎÂ(˙‡Ê ‰‡ˆÂ‰ Â�ÓÓ ‰Ú�Ó�.

רבי טו . כי הגון, זיווג למציאת מסוגל  זה  שיום לחסידיו  נזר' ה'אבני שאמר מה  ידוע הזיווגים , בענין וגם 

לזיווגו ... שממתין כמי 'לחוץ' לנו  ומי – הלחוצים ' 'הציל שמעון

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

ההורים עיני והיו זה, 'פרק' על 'סיום' הקרוב בזמן יערוך הלה כי נראה היה  לא ועדיין ועידנים, עידן זה

לפני  שיח  לשפוך מירון לאת"ק  המשפחה אם נסעה בעומר ל "ג ביום  להושיע , ידם לאל ואין וכלות, רואות

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

בפל ' האב עם הרשב"י (Ô‡ÙÏÚÒ)האם  אצל  הבטיחה זה בנם  הולדת שטרם  נזכרה לאחרונה כי אמרה, וכה  ,

שמעון – בישראל  שמו את יקראו טוב למזל  בן להם  ויוולד הבורא יעזרם ÊÏ˘"˜שכאשר ‰ÚÂ„È‰ ‰ÏÂ‚ÒÎ)

(‰ 'ÂÓÚ È"·˘¯„ ÔÈÁ·˘'· ‰‡·Â‰Âבישראל שמו  ונקרא מליבם, הדבר נשתכח  השמחה עת בהגיע  מה ומשום ,

הזיווג... את המעכב הוא זה  ענין אם יודע ומי 'זעליג',

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

את  כעת זה  מוסיפים הם שהרי שם ותאמר זו , הבטחה תזכיר במירון הקודש  בהיכל  המלך לפני האם

ב'קריאת  מיותר רעש לעורר שלא וכדי זעליג', 'שמעון בישראל שמו  יקרא ומעתה לבנם, 'שמעון' השם 

ÊÎ‰)שם' ·ˆÓ· ¯ÂÁ·· Ë¯Ù·) יעמוד' – הגבאי יקראהו  ושם  לתורה' ב'עליה  הבחור יעלה הבעל"ט  בשבת כן על ,

זעליג... שמעון הבחור את יברך הוא שבירך... 'מי מכן לאחר יעשה  ואף בן...', זעליג שמעון הבחור

שפכה דמעות כמה להוסיף  למותר כשאך האם , עשתה  וכך בשלום, מקומו על הענין יבוא ובזה  בעבור...',

עליהם . וירחם ה ' שיחוס הקדוש, בציון כמים 

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

'זעליג', ששמו  המתפללים אחד ניגש התפילה  אחר מיד ב"ר...', זעליג שמעון הבחור 'יעמוד – הגבאי

בלבד, 'זעליג' ששמו ידעתי מעולם  זעליג', שמעון הבחור 'יעמוד לבחור קראת מדוע הגבאי את ושאל 

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

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

החסיד יהודה  רבי  צוואת על מקפידים הננו  והרי זעליג, – כשמי שמו  כי חשבתי להשתדך (Î‚)עתה  שלא

לקחת  לי מתאים אין כן, אם שמו, 'שמעון' אף  אלא כשמי אינו  שמו אם  אבל החתן, כשם החותן כששם

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

זי"ע טז. מרגליות זעליג אשר רבי הגה "צ שסיפר מה „¯˘·"È)ידוע  ‡ÏÂÏÈ‰) בל "ג זר, ולא ראו שעיניו מה

רבות  שנים  לאחר לה  שנולד בן - עמה הקטן ובנה  למירון אחת אשה  שהגיעה תרפ"ג, שנת בעומר

בשמחת  ראשו פאת לגזוז מירונה  יביאוהו לבן יזכו  שאם  ובעלה  היא והבטיחו לישועה, ציפיה של מאד
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äàåôø úç÷ì êéøöù éîå äàåôøä ïééðò åá øøåòì
ãâðë ïååëî 'úåàåôø àøåá' éë ,øîåòá â"ìá ìéçúé

'ãåä'(à ÷øô ù"÷ øòù ç"òøô).øîåòá â"ì íåé ïë íàå
àåáì ìâåñî àåä éøä 'ãåäáù ãåä' úøéôñ àåäù

äàåôøä úéìëú'ìæéæéæéæé.

éðáò"éæ ùèà÷ðåîî ÷"äøä -(áë úåà íù)àéáî
ò"éæ 'äîìù íù'ä ÷"äøä åðé÷æã äéîùî
êë ìò øéúòé àîéé÷å àéç àòøæá ã÷ôéäì äöåøäù
,'äàåôø' ììëá ììëð äæ ïéðò éë ,'åðéàôø' úëøáá
ìò ù÷áì ìâåñî 'ãåä' úðéçá àåäù äæ íåéáå

קיימו, כן הבטיחו כאשר טוב. למזל בן להם נולד השנה  ולתקופת נענתה  תפילתם  ואכן ה 'חאלאקע ',

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

דמהימנותא  בצילא שבתם לשבות נשארו העם  ורוב בשבת, שישי ביום  בעומר ל "ג היה  שנה באותה  והנה 

לפתע נשמע - היום לחצות סמוך האחרון במנין מוסף הרא"ז שהתפלל  בעת השב"ק  ביום  רשב"י, אצל 

הנוראה הח"ר מחלת אחזה  פרק  באותו  כי – לציון מעל הבנויים הקטנים החדרים  מאחד גדול  רעש קול 

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

הציון, על 'הסגר' לעשות מצפת"ו הממשלה  מטעם  שם שהיו הרופאים  וציוו  ומת'. ירוק הארץ  על  מונח 

החלו נוראות ושאגות בא, ואין יוצא אין ננעלו  השערים בה, אחרים  לדבק מסוכנת זו  מחלה היתה כי

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

אינו הראשונה תגלחתו  על  אותו שהביאה  והיחידי הראשון שבנה  שמת, הילד מאם  בכי קול נשמע כולם

אם קמה  לפתע  צער, מרוב – קידוש לעשות יכול שהיה מהנמצאים  איש היה ולא שמחתה . לתוגה ונהפך

הציון  שעל  לביה"כ  למטה  עמו וירדה  ידיה על המת בנה  את נטלה חיל , כאשת מותניה וחגרה הילד

צווחה, מר ובקול ה'הקדוש , לי נתן  אשר היחידי בני את הלום הבאתי הנה שמעון ... רבי שמעון , רבי

שמחת ואת  שמחתי את תשבית  נא אל הראשונה, תגלחתו על אליך  להביאו נדרי וקיימתי בזכותך,

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

שהבאתיו  כמו ובריא חי לפני ותחזירו ריקם, פני תחזיר ואל  תביישיני שאל ממך ואנא שהוא, כמו

בארץ שופטים וצדיקים ה' יש כי הכל וידעו בעולם, ושמך שמים שם ויתקדש לפניך , ולסגולהאתמול .

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

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

ברכת ובירכו הקהל כל  ועמדו החי, הילד את לראות  באו הקהל וכל המת , הילד מתחיית גדול רעש שם

המתים'... המערה'מחיה שערי את ופתחו  הגדול הנס את לראות השתאו  הגויים  השלטון אנשי  ואפילו

הבאים . לכל לרווחה 

שיעשה לו  המליצו והרופאים  בגרונו , ויסורים כאבים  פעם  שסבל  עצמו, על  סיפר מרגליות הגרא"ז אף 

באמצע הקדוש , הציון על 'תהלים ' וגמר למירון נסע ע"כ  מאד, מכך חשש הוא אולם  הגרון, על ניתוח

ושוב  בגרונו , תקועים שהיו הפסולת כל  יצאו ועמו  דם להקיא לו  גרם אשר חזק  שיעול אותו  תקף  אמירתו

ניתוח . עוד לעשות צריך היה  לא

אם כאותה  יפסיק , ולא - ויתפלל  ויזעק  הקדוש, בציון אדם יעמוד שאם  ספק, כל שאין אמרו , באמת

רבי  יצטרך אם  אפילו  ישועות, מיני בכל  לבו משאלות כל  יפעל  בנה . חיי על לרחמים שצווחה  רחמנית

הטבע, מערכות כל את עבורו לשדד במרומים היושב אצל לפעול אם שמעון כאותה לבקש שעליו אלא

היחיד ... בנה חיי על  המבקשת

ש 'מרון'יז. אומר היה זי"ע צדק' ה 'צמח  È')הרה "ק ‡ÏÏ)ר"ת ÌÂÈ,רחמןו אמןנ ופא ר לךמ הוא ÌÂÈ‰ ÁÂÏ)

(ÈÂÏÓ˘Ó ‰ÓÏ˘ ÌÁÏ‰ Ì˘· È"·˘¯„ ‡ÏÂÏÈ‰.

והוא  תש"ט  בשנת שהיה מעשה  מעלה של  ירושלים  מזקני שליט"א אייזנבאך נתנאל  ר' הרה"ח  מספר
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אם כי בירושלים  מגוריהם  לשכונת הצופים  מהר לנסוע  יכולים  היהודים  היו  לא ההם  בימים לה , עד

וא  ומיוחדות, שמורות מהישמעאליםבשיירות אחד ירה הימים  באחד שבועות, לב' אחת רק  היה  זה  ף

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

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

רק כראוי. שיירה  להם  הייתה  לא כי צדק', 'שערי החולים בית אל להביאו  דרך היתה לא אך הבחור,

הרפואה . לבית הבחור הוכנס ימים, שבועיים כמעט כעבור

ואין  ומסוכן, נורא באופן רגלו נזדהמה שעבר הרב הזמן שמחמת ומיד תיכף  קבעו  שבדקוהו  הרופאים

בעומר, לל "ג ונראה סמוך היה  זה  מעשה חייו . את לכה"פ  יצילו  ובכך רגלו, את לכרות אם  כי אחרת ברירה 

רשב"י  של הקדוש  לציונו  - 'לרגל ' לעלות ברצונו כי לסובביו , הבחור אמר קדישא ההילולא יום  בהתקרב

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

היה לא זה שבחור ובפרט מאד, עד וקשה ארוכה למירון הדרך היתה  ההם בימים  כי מהמציאות, היא

לא  הבחור אך חלילה , וחוזר מירון ועד מירושלים  בשכיבה  ישאוהו  והיאך לשכב, אם כי לשבת ביכולתו

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

ציון  עבר אל  פניהם  את ושמו  למיניהם , רטיות בהרבה עטופה  כשרגלו  המשא ברכב והשכיבוהו  החולים ,

הובילוהו הבחור את הורידו  שמה בהגיעם  מירון, באת"ק  עצמם מצאו  הדרך תלאות אחרי האלוקי. התנא

זעק , וכה  לבו, מקירות להתפלל  תיכף  החל והבחור הקדוש, הציון לפני לי עד נא פעל אנא, שמעון , 'רבי

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

אבותי'... ובית משפחתי מכל ושארית  שם יעמוד ולא רגלי, את  יכרתו אם בישראל בית שכב אבנה כה

לרקידה הציון לחצר ויצאו החלונות אחד על שוכב החברים  אותו הניחו גמרו  אחר נוראות. ובכה הבחור

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

לך  מה בו, וגער 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

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

מקוננת  הנוראה שהמחלה ראו  לבם  למגינת אך וקשים , שונים בטיפולים בו לטפל החלו  הרופאים רח "ל,

שאין  והודו נתייאשו  הרופאים  לטובה , עליו משפיעות הרפואות אין וכמעט ביותר, קשה  באופן בגופו 

האב  ידידי פנו ימים  כמה כעבור המשפחה... בני כל לבות עם האב לב נשבר ולהושיעו. לרפאותו בידם 

עשו  עכשיו  עד - ואמרו  נעשה הרופאים אליו מעתה  לעשות, שבידם בכוחנואנו מה  שיש  מה כיהודים

לרפואתו בתפילה  שמים  שערי לקרוע  מירון לאת"ק בצוותא לעלות מידידיו  כמנין ונתאספו לעשות,

הילד. של השלימה 

עד  החלש הילד את ואף  הקודש במסע  להשתתף  ברצוני אני אף  ואמר האב אליהם  פנה  נסיעתם טרם

להפסיד מה  אין שממילא - עבים בסדינים מכוסה עמי אקח  ‰„¯ÌÈÎ)מאד ÈÏÂËÏË· ÂÈÈÁ ˙�ÎÒ È·‚Ï). זו מנסיעה 

תהלים פרקי לומר והתחילו  הציון, אצל  ספסל על  הילד את השכיבו  מירון באת"ק המלך לפני בבואם

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

יותר  תפילותיהם וגברו  המתפללים של לבבם  נקרע  בכיותיו  שלנוכח  כמובן הפוגות, מאין ובכה מיסוריו

את  פעמיים  שגמרו  עד להתפלל הוסיפו וכך רשב"י, הא' התנא בזכות הקב"ה לפני ובזעקה בתחינה  ויותר

גמירא. ועד מרישא התהלים  ספר

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

לו נתנו מיד ואכן, בוורידיו, מזון תחלופי ע"י אם כי הפה  דרך שתה  ולא הילד אכל  לא רב זמן מזה 

שוב לבדוק  האב הציע הביתה  משחזרו  קימעא, להתחזק  והתחיל  הרופא לשתות הרופא, אצל הילד את
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'úåàåôø àøåá' éë ,úåàåôø(øöåé úëøáá)ãâðë àåä
,ãåää úãéîúéìëúá äàåôø àåä 'ãåäáù ãåä'å

úåìåâñî úåø÷ò úãé÷ô óàù àöîð ,úåîéìùä
äæä ìåãâä íåéäçéçéçéçé.

éðåæîò"éæ 'øôåñ í"úç'ä ìù åéøáãî åðãîì Y
åéúåáåùúá(â"ìø ã"åé)ùøãîá åøîà äðä éë ,

(åðéðôì åðéà äæ ùøãî),íéøöîî ìàøùé éðá úàöáù
,íåé 'ì êùîì åðåæéð äðîîå ,äöî úøøç íîò åç÷ì
íåéá éäéå ,íçì àìá íéîé úùåìù øáãîá åëìä æàå
ä"á÷ä ìçä ,øîåòá â"ì Y øééà ç"é íåéá ,éùéìùä
'øôåñ íúç'ä íééñîå .íéîùä ïî íçì øéèîäì

áåè øëæ äæì úåùòì éåàøåéðåæîä ïééðò óà ïë íàå .
.äáø àîåé éàäá ùéä"á÷ä øéèîä äæ íåéá éøäù

íéîùä ïî íçìèéèéèéèé.

àúéàò"éæ 'øæòìà úçðî'ä ÷"äøäî,øëùùé øòù)

(ä úåà éðéò ìâ øîàî ,øééààúéàã àä ìò
(:æé úåëî)ïåòîù éáøë äéîéà àãéìéã àáø øîà'

é"ùøáå .'ãìú àì àì éàå ,ãìú(àãéìéã ä"ã)ìë
éáøë àäéù ïåöø éäé íéîçø ù÷áú úãìåé åîàù

ïåòîùêë ìë éëå ,íéðáåî íéøáãä ïéà åèåùô éôìå .
íåøì äìòúéå ìãâé åðáù ù÷áì ùéà ìë ãéá

.é"áùøë úåâøãîä

øàáîå,'øæòìà úçðî'äåçåë øéãàå ìåãâ ïëà éë
,øîåòá â"ì íåé - àùéã÷ àîåé éàä ìù
éë ,é"áùøë íéðá ìò ììôúäìå ù÷áì åðéãéáù ãò

äæ íåéá íåøî éîùá úìá÷úî äìéôú ìëïðàå .
.úãìåéá à÷éã íéøåîà íéøáãä ïéàù ,øîàðå éðòð
ãéá ùé åéúåðáå åéðá úåùôð ìòå åîöò ìò óà àìà
,ïåòîù éáøë úåéäì Y ìåòôì ãçàå ãçà ìë

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

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

כליל . נתרפא ובסוף משענתו ,

במדרש יח. ‡)איתא בעלה(˘‰˘"¯ עם שנים  עשר ששהתה בצידון אחת באשה מעשה  אידי, רבי אמר

רשב"י, להם  אמר מזה . זה  להתגרש רצוננו לו, ואמרו  רשב"י, לפני והאשה  הבעל באו ילדה , ולא

מתפרשים אתם אין כך ובמשתה במאכל לזה זה  שנזדווגתם כשם  ומשתה .(�ÌÈ„¯Ù)חייכם , מאכל מתוך אלא

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

לבית  ולכי אותו וטלי בבית לי שיש  טוב חפץ  כל  - ראי בתי, לה , אמר עליו , דעתו שנתישבה  כיון מדאי,

אותו וקחו  במטה שאוהו להם  ואמרה ולשפחותיה , לעבדיה  רמזה  שישן לאחר היא, עשתה  מה  אביך.

אמרה נתון, אני היכן בתי לה, אמר היין, כשפג משינתו האיש  ניעור הלילה  בחצי אבא. לבית והוליכוהו

בביתי  שיש  טוב חפץ 'כל בערב לי אמרת כך ולא - לו  אמרה אביך, בבית לי מה  לה  אמר אבא, בבית ליה

ו רשב"י, אצל להם הלכו ממך. יותר בעולם טוב חפץ  לי אין אביך', לבית ולכי אותו והתפללטלי עמד

ונפקדו  ללמדך,עליהם עקרות. פוקדים צדיקים אף  עקרות פוקד הקב"ה וחומר,מה קל דברים והרי ,

המחכים ישראל  נפקדו, ממך טוב בעולם חפץ לי אין כמותו  לבו "ד שאמר מכיוון ודם בשר אם ומה 

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

זי"ע יט . ישראל ' ה'ישמח  מהרה"ק  ·')איתא Ë·˘ „"È Ï‡¯˘È Ï˘ Ô¯Â‡Ó),'הילולא' נקרא הצדיק  פטירת שיום 

את  קורין שבחתונה וכמו  'חתונתו ', יום ארמי בלשון שהוא הילולא' כ 'בי לצדיק  הוא היום יאותו כי

החתן לפני הכלה הכתובה  כלפי התחייבויותיו את  ולהזכירו הצדיקלהודיעו של  דהילולא ביומא כן כמו ,

עכ"ל . בצילו . שחסו  האנשים  כלפי התחייבותו את מזכירים 

לומר, יש מחופתו ,שבהילולא עפ"י היוצא כחתן הוא הרי המשתתפים דרשב"י לכל בידו כתובה' ו'שטר

כתובבשמחתו  ובכתובתו הלב, בקירוב הן מקום בקירוב ליכי'הן יתיכי ואפרנס ואיזון  אפלח (‡ÔÂÊ'ואנא

(Ò�¯Ù‡Â, מרובה בהרחבה הצטרכויותינו וכל ומזוני חיי בני לנו להשפיע עצמו כמחייב הוא .והרי
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äàøéå äøåúá úåìòúäì íéðåðçúå äìéôúá äáøéùë
ìëä åëæé äæáå ,äáåèå äðåëð äãéî ìëå ,äøåäè

.ç"åé ìëî äùåã÷ã úçð úååøì

ïëå'÷éãö éøô'á áåúëë ,'úåéðçåø'á(à øîåòá â"ì)

ë"ò äøåúä úåøåà åìâúð äæä íåéáå úåéäù
,ãòåî åäåàø÷äøåú øåàì úåëæì ãçà ìë ãéáå

íåéá åá ô"òáù.

ãåò'úîà úôù'ä ÷"äøäì åðéöî(á"ðøú øåîà)

ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä íùáäæ íåéù
'íéîù úàøé' úåð÷ì ìâåñî÷åãö éáø ÷"äøä áúë .

ò"éæ ïäëä(æë÷ ÷éãöä ú÷ãö)øäåæá åøîàù äî éë
ùåã÷ä(.èë÷ äøù ééç)øúåéá ìåãâä àèåçä óàù

àãç àòâøá àãç àúòùá' éøä ,äáåùúá áåùé íà
'úåâøãîä ìëì äëåæíðåá 'ø éáøä íùá éúòîùå

ä"ò é"áùø úòéâéî àåä äæ øáã éë ,ì"æ.

àøîàúîõéùôàøî éáö éìúôð éáø ÷"äøä íùá
íéòåãéä øäåæä éøáã ìò äù÷äù ò"éæ

éðù çñô - øééà ã"é íåé ìòàðîéäî àéòø ,êúåìòäá)

(:áð÷ â"çéîçîì ìéëé àìã ïàî ìë æéøë àæåøë'
éòøú ïåìòðé àìã ãò éîçéå éúéé àúéðåøèîéî ìë)

íéîéä åìàá àåáì ìåëé ,'ä ïåãàä éðô úà úåàøéìå àåáì äöåøù

(íéøòùä úà åìòðé íøèá åúåàøì,æéøëà æåøë éúîéà ,
äòáù ãò ïîúî àäã àðééðú àçøéì øùò äòáøàá

éòøú ïåìòðé äàìäìå ïàëî ïéçéúô ïéòøú ïéîåéæåøë)

,íéøòùä íéçåúô ïééãò íéîé 'æ ãòå æàîå ,øééà ã"é íåéá àöåé äæ

(íéøòùä åìà åìòðé ïëî øçàìåúö÷ äøåàëìå .'ë"ò ,
íéøòùä úà íéøéàùî ïéà òåãî øåàéá êéøö

.ìàøùé úéá åîò úèéìôì äçååøì íéçåúô,àìà
àìéîîå ,'øîåòá â"ì' àåä åììä íéîé 'æ óåñáù
éë Y íéçåúô íéøòùä úà øéàùäì êøåö ìë ïéà

î ìë åìòô óàå ,ìàøùé éðá ìë åñðëð øáëúåìàù
ïîæä àåä æà éøäù ,øîåòá â"ì íåéá äáåèì íáì

éòáã éàî ìë ìåòôì øùôàùëëëë.

íåéäå,íøåâ åîöòúåìòì äëåæ åðéàù éî óàå
íå÷î ìëî ,ïåøéî àùéã÷ àøúàá úåàøéìå
ùåã÷å ìåãâ éë ,àöîðù íå÷î ìëî ìåòôì åãéá ùé
åðéúòååù òåîùìå åðéúìéôú ìá÷ì åðéðåãàì íåéä

עלכ. השתטחותו בעת ויהי מירון. לאת"ק פעם  שנסע  שבארה"ב, בנ.י. הדר אחד עשיר על  שמעתי

החובות  על ליבו מר את שופך הלה  והיה לו, בסמוך שעמד היהודי תפילות באזניו  נכנסו  הקדוש הציון

גדולה ישועה  הבורא לו  ישלח  דרשב"י שבזכותא והתחנן וביקש  צווארו, עד בהם  שקוע שהוא האדירים

מגשמים כך וכי באמרו, הלז, העשיר בעיני חן מצאה לא זו  תפילה  ותקילין, טבין דאלער אלף חמישים –

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

מעות... על  הרשב"י אצל לדבר – זילותא כזאת אבל  ‰È�Ú)ניחא, Ï˘ Â·ÏÏ ÔÈ·‰ ‡Ï ÂÏ ·ÂËÂ ¯È˘Ú Â˙Â‡ ÈÎ) ובתוך ,

את  הוציא ל'קוויטלעך' המיוחד במקום נבר זה , שבור עני ולחנך 'לסדר' היאך רעיון איזה  בליבו  הגה כך

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

(˜'Èˆ),דאלער אלף חמישים סך הטשעק על  את וישלח יוחאי', בר שמעון 'רבי יחתום החתימה ובמקום

כזו  ב'חתימה' טשעק עם לעשות מה לו יהיה לא שכמובן – היהודי של ויבין לביתו 'יתחנך' הלה  אך ,

את  הלה הוציא לביתו  בחזרו  מיד ואכן, הרשב"י, של הקדוש  ציונו  ליד כאלו חולין עניני לדבר אין כי

דעתו ... נחה ובזה לפועל, זממו

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

הוציא  מי זו , 'הוצאה' של לפישרה ירד לא והכנסותיו הוצאותיו אחר וחקר שפשפש  כמה ותקילין,

סכומים משלם הוא הרי מסחרו בקשרי עמם  עומד הוא אשר האנשים שלכל בפרט כזה, סך מחשבונו 

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

וחתם שכח  ורוגזה בהלה ומרוב ופלוני, פלוני אל  שלח עצמו  שהוא הטשעק זהו  כי הוא רואה והנה זה,
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é"áùøã àúåëæá'àøãéà'á é"áùø øîàù åîëå ,
Y àåä åúåùøá äæ íåéùéúåùøá àîåé ìë àäã

àîéé÷(ìéòì àáåä ,:à"öø åðéæàä 'øô)íå÷î ìëáå ,
åîëå ,é"áùø ìù åîåéá ìàøùé éðá íééåøù íìåòáù

úà øåèôì éðà ìåëé øîà åîöò àåäùíìåòä ìë
åìöà àöîðá åðéàù éî óà - ïéãä ïî(:äî äëåñ),

åøîà ãåò(:àð íéçñô)êåîñì ïåòîù éáø àåä éàãë'
'åéðôá àìù ïéá åéðôá ïéáàëàëàëàëéùåã÷ íé÷éãö äáøäå .

דרשב"י  בזכותא ב'תמימות' שביקש העני תפילת כי העשיר ראה  אז או  ידו', 'חתימת את דידו בשיגרא

לבו, משאלת למלא ממעל השליח  היה שהוא אלא עוד ולא בשלימות, נענתה – דאלער אלף  חמישים

וכדו '... דרכים  טלטולי בלא לביתו , אחת בפעם הסכום כל  את אליו ושלח

אחת עשירה  באשה מעשה  זי"ע  שמואל ' ה 'דברי הרה "ק ·ÔÂ¯ÈÓסיפר Â˙Â¯ÈÚˆ· ˘"·„‰ Ï˘ Â¯Â˜È· ˙Ú· ‰È‰˘)

(¯ÓÂÚ· ‚"Ï·בסחורה מלאה  ים בלב אניה  שלחה כי עליה  טוב שימליץ  מרשב"י לבקש  הרשב"י לציון שבאה  ,

מבקשת  עניה אשה  קול שמעה  הציון, אל בגישתה במסחרה. ותרוויח  בשלום הכל  שיעבור וביקשה יקרה,

נצרכת, הינך מעות לכמה  בשאלה  העשירה  אליה  פנתה  בנותיה... שתי לנישואי ומעות טפיה  לפי לחם 

הציון  אל הסתובב ובזה צרכה, ככל  לה  ונתנה הסכום כל את מכיסה העשירה  הוציאה  מיד וכך, כך ענתה

בשמים ותפעל  כן.... גם לי עזור אנא, לבה , משאלות כל  פעלה  האשה  זאת הנה  שמעון, 'רבי ואמרה ,

הגדול '. בים  השטה הספינה ועל  נכסי על עליונה  שמירה  לי שיהיה ממעל 

הצדקה בזכות אלוקי ענני לאמר, פנתה לא עשירה אותה כי בדבריו , מפליא שמואל ' ה 'דברי והיה 

פני  להחזיר רשב"י יוכל לא כי לה , תעמוד הרשב"י שזכות ביקשה באמונתה  אלא עתה , שעשיתי הגדולה

ריקם ‡˙·Ô�Â)שואליו ÌÈ�˜ÊÓ).

מראזוואדאוו כא . משה  רבי הרה "ק ıÈ˘Ù‡¯Óזי"ע (¯Â„ÂÂÊÂ·)על  ˜"‰¯‰ Ï˘ Â„Î�Â Ú"ÈÊ ·Â˜ÈÊ„Ó ¯ÊÚÈÏ‡ È·¯ ˜"‰¯‰ Ï˘ Â�·)

(Ú"ÈÊלכל אומר והיה הטבע . מדרך למעלה  הרבה ומופתים אותות כמחולל  נודע  ששמו  מספרים 

ביום אליו שיבוא שהוא, עניין בכל  או  קיימא של  בזרע  בפרנסה , אם גופא, בבריות אם לישועה , הזקוקים

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

של כוחו בא -ובשרי לעומר ולקיים  להתפלל  המסוגל היום  הוא ואז 'רשב"י', חי ר"ת קל  אל כי ירננו ,

התפילה . מקבל הקב"ה  אז

אומר, היה בעומר הוא ל "ג  מאשר יותר טוב זמן  כולה השנה בכל לנטות אין  ערב צללי ובהתקרב .

אומר, ל "גהיה יום מאתנו יפרד ולא תשקע, שלא בשיניים החמה את תופס הייתי בידי כח היה לו

לעולמים ˜Ï‡)בעומר 'ÓÚ ÔÈ‡Ó ‰ÓÎÁ‰).

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

מדזיקוב  הרה "ק היה שכבר בשנים  זה והיה  בעומר. ל"ג שלפני בימים  זי"ע מדזיקוב אליעזר רבי הרה "ק -

בישר  הדברים  בתוך הראוי, הכבוד בכל  אותו ואירח  מגדרו יצא הגדול  האורח  של  לכבודו אך מאד, חלוש

חלוש אמנם כי מדזיקוב הרה"ק  לו אמר ימים , כמה  בעירו להשאר עתיד הוא כי למחותנו חיים ' ה 'דברי

ל "ג  ביום שולחן אערוך דמר לכבודו  אבל החסידים , קהל בקרב שולחנו  את מלערוך פסק  וכבר מאד הוא

שתוכלו הקד' עבודתכם אחר מוכנים תהיו מתי לי שתאמרו  מחותן, – ממכם אבקש  זאת אבל בעומר,

ועדיין  המדוברת השעה  בהגיע  בצהריים, שתיים  בשעה  מוכן יהיה  כי חיים ' ה 'דברי לו  אמר לשולחני, לבוא

הרבי  כי להודיעו  חיים הדברי של  לאכסניא מהחסידים אחד הלך חיים ', ה 'דברי של  לבואו  זכר כל אין

של משמשיו אל  פנה האכסניא לבית החסיד משהגיע שהבטיח , כפי לסעודה  שיבוא עליו  ממתין מדזיקוב

הרבי  שכן להכנס, יראים אנו – המשמשים  לו אמרו  רבו, לסעודת רבם  את להביא שיכנסו  מצאנז הרה"ק 

נסוג  הדברים פני את שהבין המשמש  אליו... היכנס בכך רצונך אם  שעות, וכמה כמה  ומסוגר סגור כבר

מדזיקוב. הרה "ק בית אל  וחזר ויראה , מפחד



בעומר  ל "ג  - הפרשה åèבאר

éàäá úåøåöðå úåìåãâ åìòô äìåâä úåöøàáù ïåéìò
íå÷îî úåàñøô ÷"ú íé÷åçø åéäù óà ìò ,àîåé

úáäìù úáäì ùàáëáëáëáë.

èøôáå,ñ"ùá íéøæåôîä é"áùø éøîàî åãîìé íà
íéé÷îë àåä éøä äæá éë '÷ä øäåæá åà

ùîî ïåéöä ìò úåçèúùä'ñî áì äîùé íéðéò øåàî)

(úáù

ההדלקה – יוחאי  דבר בהילולא  ושמחה  אורה 
ההילולא בעת  הרבה והשמחה

ö"äâäò"éæ úåéìâøî âéìòæ øùà éáøàìåìéä)

(é"áùøã÷"äåæäî äëåøàá àéáîåðéæàä)

(:åöø æ"øãéàé"áùø ìù åúééååì øãñ úàé"áùøã åçåë)

(ù"ééòå 'ã úëøòîúà ìàøùé úéá ååéìù äòùáã ,
äëåîñä 'éøôéö' øôëä ãéì åøáò ,é"áùøã åúèéî
øåáòì äèéîä éàùåðì åçéðä àì 'éøôéö' éðáå .ïåøéîì
.íìöà øåá÷ äéäé é"áùøù åöøå øçàî ,íîå÷îî
éðáå ,àñéâ ãçî íäéãéá úåì÷îå éøôéö éðá åãîò
úà íéöåø íäù àñéâ êãéàî åçååöå åãîò ïåøéî
øéååàá äèéîä äîîåøúä éëäå éëäãà .íìöà é"áùø
äîöòá äèéîä äëìäå ,äéúåáéáñ äëçì ùàå
äúöé äòù äúåàá .ïåøéî ÷"úàá äúçåðî íå÷îì
éáøã àìåìéäì åùðëúàå åúàå åìåò' äøîàå ìå÷ úá

,âéìòæ øùà éáø áúåëå .'ïåòîù- ÷ôñ ìë àììù
ïåéö ìò ùéù äìåãâä äçîùä úà åðúåàøá
â"ì ìëá äæä íåéä íöò ãòù ïì àøéøá ,ùãå÷ä

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

ל 'דברי  משה ר' ויאמר נפתחה , והדלת מצאנז, הרה "ק של חדרו  דלת על משה  ר' דפק  פועם בלב אב',

סגר  והדלת – פנימה  הכניסו  דבריו , את מצאנז הרה"ק  כשמוע  לבואכם . מצפה הקדוש אבי - חיים'

יצאו ארוכה  שעה לאחר והנה . הנה  בחדר המהלכים פסיעות קול  אם כי חוצה , קולם  נשמע  ולא אחריהם ,

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

בעומר ל "ג יום של  הגדול  הסוד שורש את מצאנז  הרה "ק לי הסביר שעה  ˆÁ)באותה ,¯ÊÚÈÏ‡ ˜˘Ó„).

החשמ"לכב. זרם  את מעבירים שמשמם  גדול בניין ועיר ארץ בכל  מעמידים  שבעולם , בנוהג נא ראה 

(˜"È¯Ë˜ÏÚ)המקבלים יש לעומתו לו , וחשכה  הבנין לאותו  ממש  בסמוך אדם שיעמוד אפשר והנה 

ועבותות ב'חוטים' זרם  לאותו התחברו  הללו  כי ביניהם , וההפרש מאד, גדול במרחק  אף  Ï"Ó˘Á)'אורה ' ÈËÂÁ)

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

מרחקים ... למרחק דרשב"י וכוחו  זכותו  לו 

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

יהודי  היה  מהאסורים  אחד שהוא. עניין איזה מחמת האסורים, בבית ושלמים  יראים יהודים  וכמה  כמה 

רצה משנתפס  עתה  גם  מירון, לאת"ק  בעומר בל"ג וק"ו  השנה  ימות במשך לפעם מפעם לעלות שנהג

גבולות  את מלצאת בעדו  עיכב כבר השלטון אך הגזירה, לביטול רחמים לבקש  למירון לארה"ק  מיד ליסע 

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

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

למירון ליסע יוכל ולא האסורים  בית בכבלי נתון הוא הרי זו  בשנה ועתה דרשב"י, ˘Ìבצילא ÌÂ·È˘Â‰ ÈÎ)

(ÍÂ¯‡ ÔÓÊÏ לי ברור אך לרשב"י, ליסע  יכול  אינך זו  בשנה  אכן נחמה, דרך לו ואמר הבנים  אחד נענה  .

ואיטלולא. כחוכא נראים  דיבוריו והיו  אליך, יבוא בוא שרשב"י

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

מדמעות. שבת באותו רטובים היו  האסורים  בית קירות כל  ה 'יושב' זאת שהגדיר וכפי דרשב"י, בצילו

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

בעדינו טוב ימליץ הוא עינינו ... מאירת היא לנו ... מגן תורתו יוחאי... בר ושוררו האש  לשונות סביב לרקוד
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,éãåäé ìë ìù åáìá ìå÷ úá äúåà úñðëð øîåòá
åùã÷ úçåðî íå÷îì ïéùðëúîå ïéìåò úåéäì
íåéá 'ä ïåãàä éðô úçîùá çåîùìå ,é"áùøã

åúçîùâëâëâëâë.

êëò"éæ 'øëùùé éðá'ä ÷"äøä áúåë)øééà ùãåç

(â úåà â øîàîúîà éùðàî åðì úîàúð øùà'
àìù àéä é"áùø ïåéö ìò äæä íåéá äçîùä øùà

áéúëã ,òáèë(è âé éìùî)'çîùé íé÷éãö øåà'ãëãëãëãë.

òåãéíééç åðéáø ø"äåîî àúéàã äî íñøåôîå
ìàèéåå(øîåòì â"ì ïéðò 'å ùåøã úåðååëä øòù)

øîåì äéä åëøãù ò"éæ éåìä íäøáà 'øää ãéòäù
'ïåéö éìáà úà íçð' äçðîä úìéôúá íåé ìëá
øîåòá â"ì íåéá óàå .íéìùåøé ìò åìáàúäá
.'íçð' åúìéôúá øîà é"áùøä ïåéö ìò íúåäùá
åì øîà 'äøùò äðåîù' úìéôú øîâù øçàì

úà õé÷äá äàø éë ì"æéøàäåøá÷ ìò ãîåò é"áùø
úéáùî àåä òåãî äæ åãéîìúì ìàùéù åì øîàå
ãáåëî äæ íåéá íçð øîåàå äìåãâä åúçîù úà

(ò"ì åéðô ìò úî åéðáî ãçàå íéîé ùãåç øáò àìå)ììëîå .
åðàùë é"áùø éðôì ùé äçîù äîë ,ïä òîùð åàì

ìåãâä åîåéá íéçîùäëäëäëäë.

לביתם, משוחררים הם  הרי השריפה עקב כי השלטון מטעם  להם  הודיעו  היום  למחרת יוחאי'. בר אדוננו

בשמחה, לרקוד משואה להם והביא האסורים , בית תוככי אל הגיע שמעון שרבי בלבד זו  שלא הכל  וראו

השביה . מן הוציאם זאת גם  אף אלא

נראית כג. היאך ישראל , ארץ מבני מחסידיו  אחד את פעם שאל מרוז'ין שהרה "ק המעשה  דבר ידוע 

רבו  בפני החסיד תיאר במירון, בעומר ל"ג ביום למערה ההילולא ומחוץ  יוהכ"פ, – המערה שבפנים

תורה  שמחת דבריו .– את הרוז'ינער הפליא ומאד ,

מפלטישאןכד. מהרי"ל כתב ˙¯Ï"‚)וכן ˙�˘· Ï"ÂÈ ,Ï"È¯‰Ó ˙"Â˘ Â¯ÙÒ Á˙Ù·) בעומר בל"ג להיות ג"כ זכיתי 'אני

שהוא במירון, ומי זאת ... שראה מי אשרי השמחה, גודל  הכתב  על  להעלות  יכול אני אין  ורעי אחי

היום  בזה ושמחה משתה שיהיה שרוצה הרשב"י בכח היא שהשמחה בחוש  מרגיש .במירון

להביט מבלי במירון, שם  הנמצאים ישראל בני כל - אלו  עם אלו  ומפזזים רוקדים  האיך נחזי, ואנן

רשב"י. של  בשמחתו  שמחים  וכולם אהובים  כולם אלא, חברו, של מהותו  על  אחד

שקטו ולא נחו  לא הבוקר אור 'עד תרכ"ז , בשנת במירון ההילולא את רוזאניס אברהם רבי מתאר וכך

כזה . שאחריו  הלילה וכל הוא היום  כל תחתיהם , באו ואחרים  לנוח  הלכו אלה ויהי ושמחה צהלה  מרוב

למיניהם שונים  ושעה רגע  בכל השמחות המראות ולהראותך בפרטות להודיעך כבד עול  עלי אעמיס ולא

מימיו  שמחה ראה לא זו שמחה ראה שלא מי מפהוכל  אלה  עוז, ברוב יתנו קול ידובקו, באחיו  איש  ...

נחשב  שריפה אבק  עוז . בכל ומכרכרים מפזזים כפיים  יספקו  ואלה  ישתו אלה  ישירו, ואלה כאיילים דוגלים 

לבבי, בקירות אז  הרגשתי אשר השמחה לנגדך אשוה  לך, אדמה מה  אל  ידעתי לא שכבר לאין, דימיתי

בעיני  הזה המראה נפלאת ירושלים בתוככי השואבה בית  בשמחת  רואה והנני לישראל המשיח .בא

השניםכה . שבאחת סיפר זי"ע  מזוועהיל שלומק'ע  רבי הרה"ק  של  משמשו זצ"ל  ראטה אליהו  רבי הגה"צ

אליהו לר' ואמר הנסיעה  קודם  שלומקע רבי נענה בעומר, ל"ג לפני למירון הקדוש רבו של  בנסיעתו 

לו הודיע רגעים  כמה  לאחר לו. יודיע לנסיעה הכן ויעמדו הנוסעים כל  יבואו  וכאשר מעט , לנום שברצונו 

שלומק'ע רבי של  והכסת הכר שכל אליהו ר' הבחין לחדר בהיכנסו לנסיעה , הכן עומדים שהקהל ר"א

תנומתו ... הייתה  מה  הבין וכבר עיניו, מדמעות כלות עד ספוגים 

הרכב, גבי על  שלומק'ע  רבי משעלה  ·ÂÈÎ)מיד ÏÎ ˙‡ ·ÊÚ)היוש כל  את לעורר ב'שמחה 'החל להיות בים

להפסיק לו והורה זה, ביום מתענה  שהוא ב'הרגישו ' אליהו, רבי אל הסתובב הנסיעה  כדי תוך ב'שמחה'.

בו '. ונשמחה  נגילה היום ו'זה שמחה, יום הוא לרשב"י שנוסעים  ביום  כי תיכף , תעניתו  את
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áúë'ì"éøäî ú"åù'á(ã÷ ïîñ ,úåùãçä)øáã ìò
ìåëàì åì øåñàù éî úåãåà åäåìàùù äìàù

äåöî úãåòñá ÷ø åúéáì õåç(øãðù øãð úîçî),
äåöî úãåòñ áùçð äî ìàåùä ìàùå.

áéùäåäðäðä ìë' ì"æç åøîà éë ì"éøäîä
'äðéëùä åéæî äðäð åìéàë ç"ú úãåòñî

(.ãñ úåëøá),äåöî úãåòñ éîð øîåòá â"ì êëìéä
éåä.é"áùøä úãåòñ àéä éøäù øîåìë .

óàåäáøé ïåøéî ÷"úàì úåìòì äëåæ åðéàù éî
äçîùáíåéä ãåáëì'à"ãéç'ä áúëù åîëå

(âëø úåà òáöàá äøåî)é"áùø ãåáëì äçîùá äáøé'
,åìù àìåìéää íåé àåä éë ,ò"éæåðåöøù òãåðå

'äæ íåéá åçîùéù(ïåøéî ÷"úàá à÷ååã øáåãîä ïéàå)ùéå

äøùò éá øîåòì â"ì ìéìá ãåîéì úåùòì âäðù éî
àèåæ àøãéàå øäåæá íéøæåôîä é"áùø éçáù ãåîìì

.äôé âäðî àåäå

,ïëàåìàøùé úåöåôú ìëá åâäð úåøåãä ìëá
ú÷ìãäá ,äæ íåéá äìäöå äáø äçîù

íéâäåð åéä óàå ,øåà ìù úåàåùî(úåîå÷î äîëá)

àø÷éì íôøåùì ,ùàä éëëåú ìà íéãâá êéìùäì
ø ÷"äâä øáéç êë ìòå ,é"áùøãøéìòä ìàåîù éá

äá ,'íéëìî ãåáë' åøåáéç úà úôö ìù äáø ò"éæ
'÷ä 'íééçä øåà'ä ìù ùãå÷á åâäðî äéä ïëù ïééöî

ãåòå ò"éæåëåëåëåë.

ïëå'áúë óìà' øôñá àáåä(ãôøú úåà)ãéâä ãåò'
(á"åú úôö ÷"äéòî ïàîèéì ìéãðòî ä"åî)øåàäù

ללמוד  רבים נהגו בהם העומר בימי הרמה . בישיבתו  יום בכל שיעור למסור נוהג היה זי"ע  סופר' ה 'חתם 

דף יום כל בשיעורו  לומד החת"ס  היה יום , בכל דף - דפים  מט  בהם שיש 'שבועות' או  'סוטה' מסכת

'לד' דף  את למדו בעומר ל "ג ביום שבועות. ממסכת ·)אחד Û„· ˜¯ ˙ÂÏÈÁ˙Ó Ò"˘‰ ˙Â˙ÎÒÓ È¯‰˘)דף באותו  ,

במערבא' עליה  מחכו שמעון, '...רבי הדברים בתוך ÓÈÓ¯‡)איתא ‰˙Â‡ ÏÚ Ï‡¯˘È ı¯‡· ÌÈ˜ÁÂ˘ ÂÈ‰)החתם נענה .

ישראל . בארץ ושמחים שוחקים זה שביום במערבא' עליה  'מחכו  אומר ההילולא בעל רשב"י ואמר סופר

הציוןכו . גג על ה 'הדלקה ' בגדולת מדבר היה זי"ע מסאדיגורא האדה "ז ˜�‰הרה"ק  Ú"ÈÊ ÔÈ'ÊÂ¯Ó ˜"‰¯‰ ÂÈ·‡˘)

(ÂÈ¯Á‡ ÂÚ¯ÊÏÂ ÂÏ ‰˜Ï„‰‰ ˙ÂÎÊ ההדלקה .‡˙ בעת תיקון להם יש נשמות אלף ששמונים  אומר והיה ,

אאדמו "ר  כ"ק  נהג אף וכך לראשם, שמעל  ה 'כיפה' את היקוד אש אל להשליך שנהגו מהצדיקים יש 

בידערמאן  דוד רבי הרה "ק בימי עיה "ק בירושלים  שהיה מעשה זי"ע. מרדכי משה רבי הרה "ק ואביו זי"ע

משליך  היה הרף שללא היה  משגיונותיו ואחד ל "ע, עליו דעתו  שנטרפה ירושלים מבני בחור זי"ע , מלעלוב

אחדים בימים ויהי בנו , של מצבו  מר את בפניו ותינה  דוד'ל ר' אצל  אביו  נכנס ראשו . מעל ה'כיפה ' את

של לאביו  קרא מירון, בואכה הארוכה  בדרך בשיירות לצאת דוד'ל  ר' של  זמנו בהגיע  הפסח , חג לאחר

מזה נוראות בבושות מרורות האב סבל הדרך כל  משך בנו. עם  יחד לשיירתו  שיצטרף לו  ואמר הבחור,

וכהנה אחריו, לחפש  צריכים והיו  ונעלם , בורח הבחור היה  הדרך אם  על  שעשו 'הפסקה' שבכל הבן,

למירון. ומוצלחת טובה בשעה  הגיעו  שבעזהשי"ת עד וכהנה .

את  הכיפה , ואת כובעו  את ראשו  מעל  והוריד הבחור אל דוד'ל ר' ניגש  הציון, גג על  ההדלקה  בעת

הבחור  הניח זה ברגע והנה, האש. לשונות תוככי אל  השליך הכיפה את ואילו למטה, השליך הכובע

קאפל ' א קאפל  'א לצעוק  והתחיל ראשו על  ידו  ¯‡˘È)את ˙ÂÒÎÏ ‰ÙÈÎ ÈÏ Â·‰)בראותם העם, כל וישתוממו ,

כאחד  דיבור איזה  מפיו שמעו שלא ועידנים עידן זה  כי אליו , חזרה ודעתו אחר לאיש  נהפך הבחור כי

לי  הבו שזעק  – תיקן בדבר בו  הכיפה, את תמיד שזרק – שקלקל בדבר שבו  אלא עוד ולא הישוב, מן

הכיפה . את

שלו... ושגיונותיו 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
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øîåòá â"ì ìéì ìë äëá '÷ä íééçää÷ìãä úòá
,àìåìéäãìà ùâà êéàä ,åøîàá ÷åçøî ãîòå

'÷ä úåáàä úåîùð íéãîåò íù øùà ìôøòä
íäîò íéùåã÷ä ìëå á÷òéå ÷çöé íäøáàæëæëæëæë.

ובממונו בגופו חסד גמילות - האיר  ישראל לכל
רשב "י במשנת 

àúéà÷"äåæá(.çéø éçéå)ìù åãéîìú ÷çöé éáø ,
éë åì øîàå äãåäé éáø ìà ñðëð é"áùø
åëìä íùî ...úåîì äèåð àåäù åîöò ìò ùéâøî
êàìî éë ïåòîù éáø àøéå ,ïåòîù éáø ìà íäéðù
'ø ìù åãéá ù"ø æçà ,÷çöé 'ø éðôì ã÷øî úååîä
äðä ñðëäì ìéâøù éî ìëù øæåâ éðéøä øîàå ,÷çöé
,ñðëé àì Y ñðëäì ìéâø åðéàù éîå ,ñðëé úò ìëá
.ñðëé àì ïàë ìéâø åðéàù úåîä êàìîù ,øîåìë
øàùð úååîä êàìîå ,äãåäé 'øå ÷çöé 'ø åñðëð
úà äàø øáë íà ÷çöé 'ø úà ù"ø ìàù .õåçáî
åãéá ïéà øáë äàø íà éë ,ïåéìòä íìåòäî åéáà

åòéùåäìïééðò øåøéáì íéôøù íúåà éãéá øåñî äéä äæ ïîéñ)

(äæá ÷ñò ïãéãì ïéàå ,äúéîäàì ïééãòù ,÷çöé 'ø ïòéå ,
÷çöé 'øì ,øîàå ,íéîùì ù"ø äðô ,åéáà úà äàø
åìù íééðéòä 'æî ãç àåä éë íìåòá ïàë êéøö éððä

(àøãéàäî)÷çöé éáø øàùé ïëàù íéîùä ïî äðòðå ,
êøèöé é"áùø ìù åúå÷ìúñä íåéá êà ,íééçä ïéá

÷çöé 'ø úà åîò àéáäìçëçëçëçëåéáàå ,÷çöé 'ø íãøð .
úàø÷ì ïëåî äéä øáë ìëäù ,åì øôéñå ,åéìà äìâð

àåäå ,ïåéìòä íìåòì åúééìò(åéáà)äìòî éùåã÷ ìëå
ïè÷ øòö ÷øå .åéðô úà ìá÷ì âç íåéë íéðëåî åéä
äøåú ãîìì ÷çöé éáø äëæé àìù ìò åáìá ãåò äéä

.íéòåãéå íé÷éúò íéøáãäå .ïè÷ä åðáì

÷"äøä÷"äåæá øçà íå÷îî äàøä ò"éæ ïàøååàñî
(.àñ çìùá)áéúë êëå ,äùòîä êùîä úà

ùâôå êøãá êìäî ÷çöé éáø äéä úçà íòô ,íù
ìëåàù äáãð éì áä' ,éðòä åäù÷áéå ,ãçà éðò åá
éáø åäðò ,'éúéá éðá úåùôðå éùôð úà äá úåéçäì
ìëåú äîå ,äòîä úéöçî àìà éãé úçú ïéà ,÷çöé
,äòî éöç éãé úçú óà ,éðòä åì øîà .äá úåð÷ì
øáã åá äð÷àå ,éì ïúúù úéöçîä íò äúåà óøöà
éöç úà ÷çöé éáø åì ïúð .ùôðä úà áéùäì äî
÷çöé éáøì åàøä àåää äìéìá .åãéáù äòîä
åöøå ,ìåãâä íéä úà øáåò àåäù êéà ,íåìçá
èéùåî é"áùø éë àåä äàåø äðäå ,åëåúì åëéìùäì
ïéà êà ,íéðåãéæä íéîä ïî åàéöåäì Y åìéöäì åãé
,÷çöé 'ø ìù åéãéì íééã úåáåø÷ é"áùø ìù åéãé
,åùôð úà äéçä íåéä åúåàáù éðòä òéâî ...æàå

é"áùø éãé íò ÷çöé 'ø éãé úà øáçîåìù íøåáéçë)

(úåòîä éàöç éúùúà ìéöäì é"áùø éãéá äìò æàå ,
åúðùî ÷çöé éáø íéëùäùî .íééçì úååîî ÷çöé 'ø
äòø íåéá ìã ìà ìéëùî éøùà' ÷åñôä åéôá ìôð

''ä åäèìîé(á àî íéìäú)èëèëèëèë.åúìöäù óàù åðééäå

ההילולאכז. סדר כל  את מירון' ב'מסע נפלא באופן מתאר ראבין ˙¯Á"Ó)הרמ "מ אז(˘�˙ נוכח שהיה 

המדליקים נגשו  אז התנא, לכבוד - לתוכו  ויצוק קנה  כ"א זית שמן גם  וז"ל . כתב, דבריו  ובסוף  במירון,

(ÔÂÈˆ‰ ‚‚ ÏÚ ‰˜Ï„‰‰ וכל(‡˙ השמן . אגן  אל  וישליכו  בשמן, משוחה  מטפחת וידליקו לב, וטוב שמחה ברגש 

לאור. מקווים עומדים , צופיות בעינים  - הלהב,העומדים כעלות  אש, שביב  בצאת  הראשונה ברגע ויהי

והשמחה  הרנה לקול הארץ ותבקע העם  הנהייתהוירונו אוזן לשמע  לי סיפרו לא ואבותי ראיתי לא ,

הדלקתו כמוהו. על תתנוסס רשב"י האלוקי התנא נשמת כי הקדושה ארצנו יושבי ביד הוא .ומקובל 

זכות  עליהם יגן כי בעדם ותחנתי בקשתי התפללתי, ואוהבי... קרובי שמות רשימת גליון את לקחתי אז 

הקדוש ונפשם התנא בגופם והצלחה בשפע נרם .להאיר

מערבנא כח. דאנא בבית, נמצא יצחק ר' אם שיראה  לבנו אמר מהעולם, רשב"י שנסתלק  לפני הווה, וכך

העליון לעולם עמי להביאו לשמים  ערבתי שאנכי פי' ¯ÊÙ:)ליה , Â�ÈÊ‡‰ '¯Ù ,‡ËÂÊ ‡¯„È‡).

קטנהכט . נבואה  זה  הרי פיו  לתוך פסוק לו ונפל שהמשכים חז"ל , �‰:)ואמרו ˙ÂÎ¯·).
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äìöä éãéì àá àì íå÷î ìëî ,é"áùø é"ò äúééä
éðòä íò äùòù ä÷ãöä éãòìáî åæ.

êëå÷"äåæá ùøåôî àúéà(.ã÷ úéùàøá)àúòùá
ùð øáì äéì íéçø ä"áå÷ãúà áäåà ä"á÷äùë)

(íãàäàðøåã äéì øãùî(äðúî åéðôì çìåù àåä éøä),
äéá éëæéã ïéâá àðëñî åäéà ,ïàîå,éðòä àéä äðúîäå)

(ä÷ãö úååöî íéé÷ì é"ò äëåæù.

äîá÷éãö úåçøà ãåîìì åðéìò ,íéøåîà íéøáã
åéëøã ìëá úëìì ,åìù àìåìéäã àîåéá
äìéëà íéðúåðù àøã øùëàå ,ãñçå ä÷ãö äùòîá
ïåéöá óôåúñäì íéìåòì äòáù éãë äéúùå

é"áùøäììììíéøáãä ïë .çáåùî äæ éøä äáøîä ìëå ,
åøáç ìù åôåâå åãåáë ìò ãçà ìë ñåçéù íéøåîà

.÷çãä åæ õçìä úòùá

ììëáåàìù 'åéúåãéî ìò øéáòîä' ïééðò àåä äæ
àìà ,íééôà úçà äðî åøáçì íãà áéùé

÷"äåæá àúéàãëå ,äòø úçú äáåè ìåîâéùãç øäåæ)

(.áì óã úéùàøá 'øô ,à êøë,ïåòîù éáø äìçùëù
éîùì Y ïåòîù éáø äìòúäå äìò åáù íåéä òéâäå

,åéãéîìúî ãåòå øéàé ïá ñçðô éáø åéìà åñðëð .íåø
éúá äùåìù íðùé äìòîìù ,ïåòîù éáø íäì øîàå

â"ë ìù ïéã úéá àåä ãçàä .íéðéãïéøãäðñä úîâåã)

(äðè÷ãçàå íéòáù ìù ïéã úéá àåä éðùäïéòë)

(úéæâä úëùìá äìåãâä ïéøãäðñää"á÷ä àåä éùéìùäå ,
Y äëåæù éî ìëå .ïãå áùåéä åîöòáå åãåáëá
åäéøä æàå ,ä"á÷ä ìöà ïåãéð úåéäì åúåà íéñéðëî
ïéãä éúá øàùá éë ,éàëæ åìåë úàöì úåàãååá ïåãéð
åîù êøáúé ä"éåä ìöà ìáà ,íéëæîå íéáééçî ùé
,åãåáë àìî íéîçøå ãñç ,øåîâ áåè àåä ìëä

éë' áéúëãëêîò'äçéìñäàìàìàìàìøòù' øåàéáá øàéáå .
,'êìîääëåæä àåä ,åéúåãéî ìò øéáòîäùåðéãù

úéá éðôì àìå åîöòá íéëìîä éëìî êìî éðôì êøòé
ïãò ïâì øúìàì ïåãéð àåä àìéîîå ,åðéãáìáìáìáì.

ø"äéúåëæ åðì ãåîòúù ,íéîùáù åðéáà éðôìî
åðúáéúðå åðëøã øéàäì ,é"áùøä 'àä àðúä
,éàçåé øáã àìåìéäá åðìå÷ òîù ïîçøä áà ,â"åøá
áåè õéìîé àåä åðéðéò úøéàî àéä åðì ïâî åúøåú

.åðéãòá

וביותר ל. השנה , כל  במשך במירון התבשיל בית את מנהל  ז"ל  לבל יונה  הרה "ח היה קדמונים בימים 

כל הקדוש , לציון להעולים ומשקה  מאכל ומחלק ממש  היום  כל עומד שהיה בעומר ל "ג הגדול  ביום

כיום בעומר ל"ג יום  היה  הגרא"ז  אצל  יונה. ר' של עבודתו אחר עוקב זי"ע מרגליות הגרא"ז  היה  היום 

לאחמ"כ לבן, בגדי עוטה  כשהוא האידרא את לומד היה הבוקר אור עד הלילה  מחצות ממש, הכיפורים 

הקודש עבודת אחר עוקב יונה  ר' היה לאידך, וכו'. בריקודים , היום בעבודת וממשיך ה'נץ ', עם  התפלל

אין  רבה  כי ובטרדתו ומשתה , מאכל בעניני היום  כל עוסק  שהוא על  בקרבו נחמץ לבו והיה הגרא"ז , של

ובמתינות. בכוונה  אחת תפילה אפילו להתפלל  בידו

זוכים אתם קדוש, רבי באמרו, לבו , את בפניו  ושפך רא"ז אל  ניגש בנפשו, עוז  יונה ר' הרהיב הערב לקראת

לתפילת  דקות כעשר רק  לי נותרו ועתה היום , כל ידי את משחיר אני ואילו בעומר' 'ל "ג של חפניים  במלא

עמך  לעשות אני רוצה אבל  בעומר', 'ל "ג יש לי אכן, רא"ז , לו אמר תהלים . מעט לומר דקות עשר ועוד מנחה ,

בחלוקת  נא המשך דקות, עשר משך תהלים  לומר במקום אבל  יכול, איני המנחה  מתפילת אותך לפטור 'עסק ',

שלי... בעומר הל "ג כל  את לך אתן הללו  דקות בעשר עבודתך ותמורת והשתי', ÔÂ¯ÈÓ)האוכל  È¯Ú˘ ¯ÙÒ).

אותנולא . שידון מבקשים שאנו ולעילא', 'לעילא הדין בימי הקדיש בנוסח אמרינן כן שעל  למעלה וביארו,

הראשון דין לטובה .ולמעלה מבית אותנו ידון בעצמו  הקב"ה  אלא השני. הדין מבית

מחיהלב. שהדבר ועידוד, חיזוק של  דיבור טוב, דיבור ליהודי לומר בפיו , חסד הגמילות הוא וביותר

ווערטער' גוטע  רוטל  'ח "י לתת של  זו וסגולה  ממש , Â„ÈÚÂ„)נפשות ˜ÂÊÈÁ È¯·„),ומנוסה בדוק  היא הרי

ישכיל חכם  מאד.פיהו לב מאד הרבה שכרו כי ,
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