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השייכות בין נשמת משה  

 רבינו ע"ה לנשמת רשב"י זי"ע 

בספר   חכמיםכתב  קמ(  ,  הקדמה)  סמיכות  דף 

זי"ע  ל כץ  נפתלי  רבי  הובא הגה"ק  בזה"ל, 

במקובלים שמשה בשעת עלייתו זכה לנשמת רבי  

יוחאי, והרמז הוא שבית שב"י ששבה   שמעון בר 

י'וחאי   ב'ן  ש'מעון  נוטריקון  שב"י  נשמת  והשיג, 

שמבארים  ספה"ק  בכמה  וראיתי  עכל"ק, 

ני תרי מלאכין  השייכות והקשר עליון הפלאי בין ה

 קדישין. 

ואענה חלקי בזה לבאר שייכות נשמת משה רעיא  

דברי  בהקדם  זי"ע,  רשב"י  לנשמת  מהימנא 

אמר ריב"ל, בשעה )שבת, דף פח ע"ב, פט ע"א(    ראגמה

לפני  השרת  מלאכי  אמרו  למרום  משה  שעלה 

להן  אמר  בינינו,  אשה  לילוד  מה  רבש"ע  הקב"ה 

לקבל תורה בא, אמרו לפניו חמודה גנוזה שגנוזה  

מאות   תשע  קודם  לך  דורות  וארבעה  ושבעים 

שנברא העולם אתה מבקש ליתנה לבשר ודם וכו',  

וכו',   תשובה  להן  החזיר  למשה  הקב"ה  לו  אמר 

אמר לפניו רבונו של עולם תורה שאתה נותן לי מה  

אנכי ה' אלהיך אשר )שמות, פרק כ, פס' ב(  כתיב בה  

למצרים  להן  אמר  מצרים,  מארץ  הוצאתיך 

השתעבדתם, לפרעה  תהא   ירדתם,  למה  תורה 

אלהים   לך  יהיה  לא  בה,  כתיב  מה  שוב  לכם. 

עבודת   שעובדין  שרויין  אתם  עמים  בין  אחרים, 

השבת  יום  את  זכור  בה,  כתיב  מה  שוב  גלולים. 

לקדשו, כלום אתם עושים מלאכה שאתם צריכין 

שבות. שוב מה כתיב בה, לא תשא, משא ומתן יש  

ואת   אביך  את  כבד  בה,  כתיב  מה  שוב  ביניכם. 

לא   בה,  כתיב  מה  שוב  לכם.  יש  ואם  אב  אמך, 

תרצח לא תנאף לא תגנוב, קנאה יש ביניכם, יצר 

 הרע יש ביניכם, מיד הודו לו להקב"ה וכו'. 

להם  היה  לא  שהמלאכים  אמת  דהן  י"ל,  והנה 

או  כוכבים  עבודת  ביניהם  שאין  כך  על  תשובה 

ביכולתם   עדיין  אך  וכדו',  הרע  יצר  או  קנאה 

ת כי ניתן ליתן להם פנימיות  להשיב תשובה ניצח

התורה והוא תורת הסוד, אשר זה לכאו' שייך גם  

למלאכים, ויש בזה סודות עמוקים ונשגבים כידוע 

 ליודעי חן, ואולי לא שייך ללמדם לבשר ודם.  

לכן הצטרף נשמת רשב"י לנשמת משה רבינו, כי 

וטהרתו  בקדושתו  שהוא  להם  אמר  שמעון  רבי 

יש בני  את  ילמד  תורה  הנוראה  רזין,  רזין  ראל 

ולאחר  התורה,  פנימיות  של  זו  ורוממה  נשגבה 

שיגלה את תלמידיו בתורה זו ויחקק בספר הזוהר 
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הק' אזי ילמדו אותו כל בני ישראל, וכי לא תישכח  

 מפי זרעו.

השייכות בין חג השבועות  
 ליום ל"ג בעומר 

זאת   מתן  עוד  חג  בין  לקשר  נפלא  רמז  מצאתי 

ב דהנה  בעומר,  ל"ג  ליום  מהימנא תורתינו  רעיא 

מונה נ"א מצוות השייכים לכהנים לויים  )פר' בהר(  

וישראלים בעניין עבודת בית המקדש, ומצוה ל"ג 

דבא   ונראה  בשבועות,  מוסף  קרבן  להקריב  הוא 

השייכות בין מספר ל"ג לחג השבועות, שיום לרמז  

קבלת תורת    -ל"ג בעומר הוא בחינת חג מתן תורה  

 הסוד שגילה רשב"י זי"ע ביום קדוש ונשגב זה. 

מרגלא  היה  ל"ג,  למספר  זה,  רמז  וכעי"ז 

ד זצ"ל  בפומיה  מו"ח  רבי  דברי  כ"ק  הרה"ק 

, שכתב בספרו עטרת ישועה  ע"ייהושע מדז'יקוב ז

וז"ל, טעם למנהגן של    ומר, ד"ה טעם()מועדים, ל"ג בע

בל"ג   ישראל  ובארץ  שנים,  ג'  בני  לגלח  ישראל 

בעומר הלולא דרשב"י על הציון הקדוש, מהפסוק  

לג( פסוק  יג,  פרק  גדולה,    )ויקרא,  ג'  כתוב  'והתגלח' 

אז   שנים  ג'  ונעשה  הילד  שנתגדל  בעת  כי  לרמוז 

צריך לגלחו, והפסוק הזה הוא פסוק ל"ג, להורות 

חין אותו ביום ל"ג בעומר, והוא מקור טהור  שמגל

 למנהגן של ישראל, עכ"ל. 

לימד וגילה שכל יהודי  רשב"י  
ויהודי יכול להתרומם ולהתחזק  

 ע"י לימוד התורה 

ובהמשך לזה אפשר להוסיף, שנתינת התורה היה  

נורא   עד למאודמעמד  ע"ה  ומרומם  רבינו  , משה 

וה, ומשם למד ולימד  עלה להר סיני גבוה מעל גב

את התורה לבני ישראל, עם הכנה מרובה שלושה 

ובקולות  וכו',  מדעתו  אחד  יום  והוסיף  ימים 

וברקים, ולמותר לציין המעמד הנורא של 'קבלת 

 התורה'.

ואילו תורת הסוד שלמד רבי שמעון בר יוחאי, היה  

הזה   כהיום  ]ואף  מערה  בתוך  עמוק    - עמוק 

מא  -בפקיעין   לרדת  מדריגות  צריכים  כדי בות 

מונח   היה  גופו  כל  קדישא[,  מערה  לאותה  להגיע 

בתוך הקרקע והיה מכוסה בעפר, וכך היה במשך  

שנים עשר שנים, והרי זה מבהיל על הרעיון, אלא  

רשב"י רצה להשפיע ולהזריח בלב כל יהודי באשר 

למטה   שנמצא  יהודי  שאף  דורות,  לדורי  הוא 

ימצאנה,  ,  למטה מי  עמוק  איום עמוק  ממצב  גם 

שם יושפע עליו אור התורה והקדושה  שנמצא בו  

 ותחזירנו למוטב. 

לקבוע  וזה אפשר וראוי על ידי לימוד הזוהר הק',  

אף    -  הלימוד בספר קדוש זהעצם  בו חוק קבוע, ו

מרומם את נפש האדם    - באמירת המילים גרידא  

  מעלה.למעלה ל

חיזוק בענין לימוד זוהר הק'  
 ביום השבת 

ה ללימוד  יותר  והזמן  בשבת  ראוי  הוא  זוה"ק, 

ל שמצינו  וכפי  הדורות  קודש,  דעת  הגאון  חוות 

וז"ל, גם בכל  )אות ג(  בצוואתו לבניו  שציוה כן  זי"ע  

   .שבת תקבעו ללמוד שיעור בזוהר הקדוש, עכ"ל

להחיד"אעי'  ו קדמות  יא(    מדבר  אות  ק,  )מערכת 

יש  החול  שבימות  האריז"ל  גורי  בשם  שכתב 

בהגהות   ושם  קבלה,  ובשבת  הלכה,  פאת  ללמוד 

ובין הדברים   זצ"ל  מו"חכ"ק  האריך בזה    קדמה

בהגהותיו   היעב"ץ  לדברי  ע"א(  )גיטיןציין  ס  דף   ,

בדינין  שכתב   אלא  החול  בימות  מעיינין  היו  ולא 

והלכות   בדינין  עוסקין  היו  לא  ובשבת  והלכות, 

דתקיפי למגמרינהו, אלא בדברי קבלה שקדושת  

מ הנעלמה,  היום  בחכמה  ולהבין  להשכיל  סייעת 

  .עכ"ל היעב"ץ

וכן נהגו הרבה חסידים ואנשי מעשה, שקבעו חוק 

השבת,   ביום  זוה"ק  אצלכן  ולימוד  כ"ק    ראיתי 
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  כ"ק מו"ח זצ"ל נהג בקביעות  וכן    ,אאמו"ר זצ"ל

   .זי"ע הגה"ק משאץנצטוה מפי זקינו כי כן 

כ"ק של  הליכות משה    והנה כשהבאתי את הספר

זצ"ל מנוער    מו"ח  נפשו  הגאון  המקובל  לידיד 

שליט"א, עיין בו,    יעקב מאיר שכטערהצדיק רבי  

שם  ו מש"כ  יג(ראה  סעי'  טז,  יום    )פרק  בבוקר  כי 

השבת קודם התפילה נהג רבינו זצ"ל לומר פרקי 

 תהלים, ולמד זוהר הק' דף אחר דף. 

לקשר  ווארט נפלא  רבי יעקב מאיר שליט"א    אמרו

השבת, ביום  ותהלים  זוה"ק  אמירת  איתא   ענין 

נ  הרה"קמ זי"ע    חמןרבי  )ליקוטי מוהר"ן  מברסלב 

מי שרוצה לזכות לתשובה יהא רגיל  תנינא, תורה עג(  

מסוגל   תהלים  אמירת  כי  תהלים,  באמירת 

 לתשובה. 

תשובה,  של  זמן  הוא  השבת  יום  כי  נודע,  והרי 

האלוקי   התנא  זי"עכמ"ש  קיח   רשב"י  דף  )שבת, 

אלמלי משמרין ישראל שתי שבתות כהלכתן   ע"ב(

ביום   תשובה  עושים  שכאשר  נמצא  נגאלים,  מיד 

נפלא   ולפ"ז  הגאולה,  את  מקרב  זה  הרי  השבת 

ההנהגה לומר תהלים ביום השבת דייקא, כי ע"י  

 ת תהלים יתעורר לתשובה ביום השבת.  אמיר

דהרי   בשבת,  הק'  זוהר  לימוד  לענין  הדבר  והוא 

נשא(  )זוה"ק  באיתא   מן  פר'  יפקון  דא  בספרא  כי 

גלותא, הרי שזה ג"כ סגולה לקירוב הגאולה, וכן  

זהו סגולה לתשובה, כמו שמצינו שנהגו חסידים  

כדי   אלול  בחודש  זוה"ק  ללמוד  מעשה  ואנשי 

לתשוב כו"כ  להתעורר  ויש  המעשים,  ותיקון  ה 

 ראיות שלימוד הזוהר הוא סגולה לתשובה.  

משה   שרבי  לראות  נהנה  הנני  מאוד  מה  כן,  ועל 

אמירת  והן  זוה"ק  לימוד  הן  שניהם,  קיים  זצ"ל 

השבת  -תהלים   יום  הגרי"מ  בעצם  עכ"ד   ,

   שליט"א.

הענין של רשב"י זיע"א שנגלה  
דווקא בדורות האחרונים ע"י  

 האר"י הק' ז"ל 

גילה את    האר"י הק' זיע"אהלום נודע שאדונינו  

הת של  הגדול  זיע"א, אורו  רשב"י  האלוקי  נא 

ובכלל   שמעון  ר'  של  בענינו  ההתעסקות  ועיקר 

השנים  במאות  בעיקר  הוא  הק'  הזוהר  בספר 

 האחרונות. 

נתגלה   לא  למה  ושאולים,  תמהים  הרבה  ובאמת 

האור הבהיר של ספר הזוה"ק בדורות הקודמים 

האריז"ל  בתקופת  דייקא  למה  ביהמ"ק,  כבזמן 

 נתגלה אור גדול זה. 

ה דברי  בהקדם  היא,  לכך  התשובה  רמב"ם אלא 

שכתב שאם החמה היה קצת קרוב לכדור הארץ  

מיד היינו נשרפים ח"ו, הוא הדבר כלפי הזוה"ק,  

אם היה מתגלה בדורות הקודמים שהיו בחינה של  

שאין לנו   הגר"א ז"לוכדמובא בדברי  -'דור שלם' 

  - שמץ של השגה ביהודי שאכל קדשים בזמן הבית  

שבי הטמון  היה  הגדול  האור  מחמת  הכלים  רת 

קדישא   בזוה"ק, ספרא  האי  נגלה  דווקא  לכן 

דעה,   מדור  מתרחקים  שאנו  יתום,  דור  לדורינו 

לגאולה  ומתקרבים  שני,  בית  חורבן  של  הדור 

ר'  הקדוש  והתנא  הזוה"ק  מאיר  לכן  המקווה, 

בעקבתא   בה  נלך  הדרך  את  להאיר  שמעון 

 דמשיחא.

דלקת 'מדורת אש' |  הטעם לה 
שטעמו    רבינו זצ"ל דברי  

משום 'כל הלומד תורה בסתר  
מכריזין עליו בגלוי' | נראה  
לבאר שעיקר המהות של ל"ג  

בעומר הוא 'פלאם פייער' ]אש  
 מתלקחת[ |  
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אש   מקודםזכינו  הנה  ו המדורת  את  להדליק 

זילכבוד   רשב"י  האלוקי  בזה ע"התנא  וקיימנו   ,

ר. ואמנם נאמרו בזה  'מנהג ישראל תורה' מדור דו

הרבה טעמים עפ"י נגלה ועפ"י נסתר בספה"ק, יש  

דאיתא   לדבר  זכר  משום  כן  שעושים  שכתבו 

שבשעה שיצא רשב"י מהמערה כל מקום שהסתכל 

מדברי   לזה  סמך  שהביאו  ויש  נשרף.  היה  בעיניו 

היתה  המערה  בתוך  שמעון  ר'  שכשלמד  הזוה"ק 

 אש מתלקחת מסביבו.  

מ שמעתי  נפלא  מו"חוטעם  שהרי זצ"ל    כ"ק 

שנה  י"ג  במשך  בסתר  תורה  למד  זיע"א  רשב"י 

מוחבא בתוך מערה, וזכה שנתקיים בו 'כל הלומד  

שביום   בגלוי'  עליו  מכרזת  תורתו  בסתר  תורה 

חוצות   בקריות  משואות  משיאין  שלו  ההילולא 

, והביא  ע"ובזה מכריזים על גדלותו של רשב"י זי

עליו'  מכרזת  'תורתו  של  שהענין  ראיה  מכאן 

לאחר   גם  ה  פטירתומתקיים  והשל  תלמיד צדיק 

  חכם הממית עצמו באהלה של תורה.

יקים מדורה  אך חשבתי להוסיף טעם לדבר, שמדל

משום שכל המהות של יום ל"ג בעומר  הוא 'פלאם  

 פייער' ]אש מתלקחת[.  

כל הענין של ר' שמעון, כל הענין של הוד שבהוד,  

'אש  זה  הכל  עקיבא,   רבי  תלמידי  של  הענין  כל 

מתלקחת'. איך בוער האש, זאת אין אנו יודעים,  

אמרנו אחכמה והיא רחוקה מאיתנו, אך כל אחד  

יודע שצריך לפחד    -שאינו 'חכם' גדול    אפילו אחד   -

מאש, כשבוערת אש יודעים שמשהו מתרחש. וכמו  

ועינוי',   'יום תשובה  הוא  יום הקדוש  שהענין של 

 כך הענין של ל"ג בעומר הוא 'יום של אש'.    

ספירת 'הוד שבהוד' | יבואר  
ד'הוד' הוא שורש הדינים אך  

רשב"י הפך את הדין לרחמים |  
מעצבות    מידת הדין נובע 

ורשב"י מטהר אותנו מקליפה  

זו | 'כי לא תשכח מפי זרעו'  
ס"ת 'יוחאי' | גילוי זה מתגלה  

 ביום ל"ג בעומר 

שבהוד'.  'הוד  הוא  בעומר  ל"ג  של  הספירה  הנה 

מידת  הוא  'הוד'  שספירת  קבלה  בספרי  ומבואר 

שזה  הרי  שבהוד'  'הוד  כשסופרים  וא"כ  הדין, 

יום גיסא,  מאידך  אך  הדינים.  בעומר    תוקף  ל"ג 

ואתכנשו  אתי  עולו  כמ"ש  דהילולא,  יומא  הוא 

שמחה  משמעותו  ו'הילולא'  דרשב"י,  להילולא 

'הוד   מהו  אהדדי,  סתרי  לכאורה  וא"כ  ואורה. 

 שבהוד', מידת הדין או הילולא ושמחה.

הסוד   הדברים.  הן  דהן  בזה,  הפשט  נראה  אלא 

הגדול של התנא האלוקי רשב"י זיע"א הוא להפוך 

הדין בשורשו   מידת  הדין  את  להמתיק  לרחמים, 

)עי' שער הכוונות, ספירת העומר, דף פו ע"ד, ודף פז ע"א.  

וע"ע בספה"ק מאור ושמש, רמזי ל"ג בעומר ד"ה ויאמר.  

רעט( דף  חת"ס  בובדרשות  וכמ"ש  מה  גמ'  ,  דף  )סוכה, 

יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין,  ע"ב(  

ל הדין  את  המתיק  שמעון  שר'  רחמים,  משום 

'כל  הפסוק  את  עצום  באור  האיר  הגדול  ובכוחו 

היום דוה' והפכו ל'הוד', דהיינו מלישנא בישא של  

שאנו  והיום  'הוד',  של  קדישא  ללישנא  'דוה' 

מידת   ביותר  מתגבר  שבהוד'  'הוד  סופרים 

הרחמים בזכותו של האי תנא קדישא, ובזכות זה  

 נעשה יום קדוש זה ל'הילולא דר' שמעון'. 

אלא ובאמת   לרחמים,  הדין  את  מהפכים  איך 

ממידת   נובע  הדין'  ש'מידת  בספה"ק  מבואר 

העצבות, דע"י שהאדם נכנס לעצבות ומרה שחורה 

נעשים קליפות רח"ל וזה מרחיקו מהקב"ה ח"ו,  

וזהו קליפת הדין. ור' שמעון בכוחו הגדול מקדש 

ומטהר כל יהודי באשר הוא מהקליפות הנוראות  

הדין, ומעלה אותנו בכוחו  שמשרים עליו את מידת  

 הנורא למידת הרחמים. 

בספה"ק   שכתבו  מוהר"ןוכפי  דברי וב  ליקוטי 

מפי    יחזקאל תישכח  לא  'כי  הפסוק  של  שהס"ת 
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זרעו' הוא השם 'יוחאי', הוא ניהו אביו של התנא 

קדישא. והנה רש"י הק' בפירושו על הפסוק 'כי לא  

השי"ת  שאמר  שביום  כותב  זרעו'  מפי  תישכח 

ביום 'ואנוכ בו  ההוא'  ביום  פני  אסתיר  הסתר  י 

 נאמר הפסוק 'כי לא תישכח מפי זרעו'. 

נכנס  יהודי  שכאשר  שאמרנו,  כפי  הדבר  וביאור 

רח"ל   בזה  'הסתרה',  של  בחינה  ומר"ש,  לעצבות 

בו ביום נאמר 'כי    -נכנס לשערי הקליפות והדינים,  

יוחאי   זרעו של  זרעו' דהיינו מפי  לא תישכח מפי 

ל הפסוק[, משום שר' שמעון מכניס ]שזה הס"ת ש

וצרות  הקשיים  מול  להתמודד  יהודי  בכל  כוח 

מתחזקים   שאנו  וע"י  רח"ל,  אותו  הפוקדות 

באמונה וביטחון אנו זוכים להיכנס לשערי רחמים  

 ורצון ועי"ז זוכים לראות ישועת ה' עין בעין.  

זה   למידת    -וגילוי  הדין  מידת  להפוך  שאפשר 

הד את  ולהמתיק  בשורשו,  הרחמים,  מתגלה    -ין 

ביום ל"ג בעומר, ובו ביום מסוגל ביותר להמשיך  

והן   דשמיא  במילי  הן  טובות  והשפעות  ישועות 

 במילי דעלמא, כיד ה' הטובה.

ו  ביאור פלוגתת רשב"י וחבירי 
אם עתידה תורה שתשתכח  
מישראל | יבואר דר' שמעון  
לקח על עצמו לדאוג שלא  

תשתכח תורה | ר"ש היה עמוד  
הזיכרון | לפ"ז יבואר הטעמים  
של 'חלאקה' 'זריקת חץ וקשת'  

 'מדורת אש' 

וז"ל, ת"ר כשנכנסו  )שבת, דף קלח ע"ב(    גמראאיתא ב

תורה  עתידה  אמרו  שביבנה  לכרם  רבותינו 

אל וכו' תניא רבי שמעון בר יוחאי  שתשתכח מישר

אומר חס ושלום שתשתכח תורה מישראל שנאמר  

כי לא תשכח מפי זרעו. ולכאורה תמוה מאוד דהרי 

ישבו שם כל חכמי ישראל ומעיני כולם נעלם פסוק 

זה מהתוה"ק מלבד ר' שמעון שהזכיר להם זאת,  

 אתמהה.

התנאים   שכל  ברור  זה  דהנה  בזה,  הביאור  אלא 

ב הק' הקדושים  התורה  כל  לפניהם  נגלה  וודאי 

וסודותיה, אלא חכמי ישראל שבאותו הדור ישבו  

דור,   מדור  התורה  העברת  על  ודנו  בצוותא 

וכשהביטו אל הדורות הבאים וראו למול עיניהם 

כלל   על  לעבור  שעתידים  הנוראות  הצרות  את 

מלמנות  יכלו  ולא  והזמן  הכתב  וילאה  ישראל, 

עמי את  שפקדו  הנוראות  משך הצרות  בימי  נו 

הדורות, ורק בדור האחרון עם המלחמה הנוראה  

]מלחמת העולם השניה[ שנשארו שנים ממשפחה  

ה"י,   מעיר  שעפ"י    -ואחד  החכמים  וגמרו  ונמנו 

מישראל,   שתשתכח  תורה  עתידה  הטבע  דרך 

יוכלו להחזיק בה לזמן ארוך מחמת  משום שלא 

 קושי השיעבוד והגלות. 

א הן  ואמר,  שמעון  ר'  קם  דרך  מיד  שעפ"י  מנם 

אני   אך  מישראל,  שתשתכח  תורה  עתידה  הטבע 

ש'לא   והעצום  הגדול  העול  את  עצמי  על  לוקח 

הנוראות  הגלויות  בכל  ואף  זרעו',  מפי  תישכח 

קיימת   התורה  תהא  ה"י  האכזריות  והשחיטות 

שתשתכח  וח"ו  ועוז,  שאת  ביתר  ישראל  בכלל 

 התורה מלומדיה והוגיה בטהרה.

ז זיע"א  רשב"י  התורה  ודייקא  את  להנחיל  כה 

לשעה ולדורות משום שהיה היפך השכחה, וכמ"ש 

עצמו   את  זוכר  שהוא  עצמו  על  אמר  שמעון  שר' 

בהיותו במוח דאבוה, וכיון שהיה 'עמוד הזיכרון' 

הכניס והחדיר את זיכרון התורה בכל דור ודור עד  

דורינו אנו, ונמצא שאם אנו זוכים בשנה זו ללמוד  

תורה   בדברי  תנא ולהתייגע  דהאי  בזכותו  הר"ז 

 קדישא. 

שעושים   למנהג  לשבח  טעם  ליתן  אפשר  ולפ"ז 

הקדוש,   בציונו  דרשב"י  הילולא  ביום  'חלאקה' 

זוכה   והאב  שנים  שלוש  נעשה  שכשהילד  משום 
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בנו   את  האב  נוטל  מיד  תורה,  ללמדו  להתחיל 

לציונו של ר' שמעון להודות לו ל כך, משום שרק  

ו ללמוד תורה מתוך בזכותו אנו זוכים בדורינו אנ

 שמחה וחיות דקדושה. 

נוהגים במנהג 'חץ וקשת',  ואפשר להוסיף, שלכן 

דהענין של הקשת הוא, שכל כמה שמושכים את  

ה'קשת' כלפי פנים כך ה'חץ' נזרק למרחק רב, וכך  

ועשה   פעל  הגדול  שבכוחו  שמעון,  ר'  אצל  היה 

למשוך מלעילא את סודות התורה הנוראים וע"י  

 לדורות עולם.  -ורה הק' למרחק רב  כך נשמרת הת

זה,  ביום  משואות  שמשיאין  הענין  גם  וזה 

זאת   ומשליכים  קטן  גפרור  מדליקים  דמתחילה 

ועצומה   גדולה  אש  נעשה  ועי"ז  המדורה  לתוך 

התנא   אצל  היה  הדבר  והוא  למרחקים.  שנראה 

האלוקי רשב"י, שהניח את היסודות לאש התורה 

והאור הגדול    והדליק, ובזכות פועלו העצום האש

 נמשך לדורות הבאים. 

של   לכבודו  המדורה  את  להדליק  שזכינו  וב"ה 

התנא האלוקי, ולהסב לסעודה של מצוה, ובוודאי 

ישועה  בדבר  להיוושע  בעדינו  תאיר  זו  שזכות 

 ורחמים.

  זקיה"ק תוקף קדושת היום מפי  
| הענין של נסיעה    ע " מצאנז זי 

למירון ביום ל"ג בעומר | 'מה  
המקום הזה' | סיפור נס  נורא  

מאמה של מלכות הרבנית ע"ה  
 | 'לאוקמי שכינתא מגלותא' 

וכפי שאמרנו שכבר האריכו בספה"ק בגודל מעלת 

ש וידוע  זה,  הקדושיום  זי  מרן  זקיני    ע "מצאנז 

הרה"ק גילה את הסוד של יום ל"ג בעומר לנכדו  

, שהתבטא 'שום יום ע"רבי משה מראזוואדוב זי

כמו   לי  טוב  לא  ל"ג בשנה  הזה  הקדוש  ביום 

ש  מובא  ועוד  אברהם  בעומר'.  רבי  הרה"ק 

היה טובל בצפרא דיום ל"ג בעומר   ע"מקאליסק זי

היום',   קדושת  עלי  מקבל  'הרינו  בלהט  ואמר 

 והדברים נוראים. 

לנסוע  החבורה  מבני  אחד  כל  מתעתד  מסתמא 

הקדוש.   הציון  את  לפקוד  מירון  קדישא  לאתרא 

לבחו אמורה  מילתי  כל  היקרים ]ראשית  רים 

שיחיו, להיזהר ללכת רק בדרך מהדרין, ולהשתדל 

להסתובב   ולא  והחצר  הציון  במתחם  רק  לשהות 

בזה.   הענין  למבין  ודי  שמסביב,  המתחמים  בכל 

לחפש   מה  אין  ובעה"ב  לאברכים  שגם  ובאמת 

והחצר,   הקדוש  הציון  מלבד  המקומות  בשאר 

ובוודאי שעיקר מעיין הישועות ביום נשגב זה הוא  

 קר בציון הקדוש ובחצר הסמוך אליו[. בעי

ובוודאי מי שזוכה להיות על הציון הקדוש ולעורר  

רחמי שמים על הכלל והפרט הוא דבר גדול מאוד,  

ענין מנהג שנהגו ישראל שער הכוונות  וכדאיתא ב

ללכת ביום ל"ג בעומר על קברי רשב"י ור"א בנו  

ושותין  ואוכלין  כנודע,  מירון  בעיר  קבורין  אשר 

ין שם, אני ראיתי למורי ]האר"י[ ז"ל שהלך ושמח

אנשי  וכל  הוא  בעומר  ל"ג  ביום  אחת  פעם  לשם 

ביתו וישב שם ג' ימים ראשונים של השבוע ההוא,  

ובספר   מי )מסכת אייר(    משנת חסידיםע"כ.  כתב, 

 שדר בארץ ישראל מצוה לעלות לקבר רשב"י. 

מש"כ   את  לזכור  צריך  שמואל  אך  רבי  הגאון 

שמרנא )ספר כבוד מלכים(  ה של צפת  רבהעליר זצ"ל  

ההר   לתחתית  בהגיעו  זיע"א  הק'  החיים  האור 

מירון ירד מהחמור והיה עולה על ידיו ועל רגליו 

וכל הדרך היה גועה וצועק 'היכן אני השפל נכנס  

למקום אש להבת שלהבת קוב"ה וכל פמליא של 

מעלה הכא' והדברים מבהילים מה נורא המקום 

 הקדוש הזה.

ודעת בכל הארץ שהמקום מסוגל לכל מיני וזאת מ

זר  ולא  ראו  ועיני  טובות,  והשפעות  ישועות 

כשהתרחשה צרה חמורה ה"י אצל אחד מצאצאי  

, ונסעה אז אמי מורתי הרבנית  כ"ק אאמו"ר זצ"ל
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בעומר   ל"ג  ביום  לציוה"ק במירון  ע"ה  הצדקנית 

כששפתותיה  המדורה  תוך  אל  שמן  ושפכה 

דמעו ושפכה  בתפילה  הצרה  מרחשין  על  כמים  ת 

שניחתה על המשפחה, וממש נתערבו דמעותיה עם 

כלעומת   הצרה  עברה  שלמחרת  וביום  השמן... 

ובטוחני  גדול.  לפלא  ויהי  עוד,  ייזכר  ולא  שבאה 

שבאמתחת כל אחד מהיושבים כאן עובדא של נס 

 שנתרחש באתרא קדישא מירון.

שנזכה   להתפלל  אחד  לכל  הראוי  מן  ואמנם 

מע שכינתא  ישראל.  לאוקמי  לגאולת  ונזכה  פרא, 

שבשנות נעוריו כ"ק מו"ח הגה"צ זצ"ל  ושמעתי מ

עם   יחד  במירון  זריהן  היה  חי  יעקב  רבי  הגה"ק 

וצדיק,   זיע"א גאון קדוש  רב העיר טבריה שהיה 

ומיד   כתפיים,  על  ונשאוהו  מופלג  זקן  היה  וכבר 

ואמר  הקדושות  ידיו  הניח  הציון  על  כשהגיע 

מגלותא,   שכינתא  שכינתא 'לאוקמי  לאוקמי 

רשב"י   אמר  וכבר  המקום...  את  ויצא  מגלותא' 

 .עצמו בספרא דא יפקון מן גלותא'

עובדא מופלאה מיהודי יקר  
שהשיג כל צורכי החתונה  

בזכות אמונה תמימה ובכוחו  
הגדול של רשב"י זי"ע |  

ניילון שהתמלאה  - השקית 
 במירון... 

ם במעשה מופלא במעלת סגולת ל"ג בעומר אסייו

וטהורה,  ו פשוטה  אמונה  של  כוחה    מה גודל 

ר'  הרה"ח  ידידנו  המעשה',  מ'בעל  ששמעתי 

שכונתינו  אב תושבי  מיקירי  שליט"א  וולס  רהם 

אמונה   בעל  והוא  צדקה,  בצורכי  העוסק  הק', 

עובדא  הוי  בדידיה  אשר  מופלג,  באופן  וביטחון 

 דלהלן:

בתי   את  להשיא  זכיתי  תשע"ג  שנת  סיון  בחודש 

לגשת  בכדי  רב  להון  זקוק  שהייתי  וכמובן  תחי', 

כשר   יהודי  כל  וכמו  וברוגע,   בשלוה  לחתונה 

י להשי"ת והאמנתי בלב שלם שימציא לי התפללת

 כל צורכי החתונה בשלימות הראוי'.

החתונה,  לפני  כחודש  תשע"ג,  בעומר  ל"ג  ביום 

בעומר,   ל"ג  בערב  מירון  קדישא  לאתרא  נסעתי 

לציון   בהגיעי  ריקה.  ניילון  שקית  עמי  ונטלתי 

השני'ה   וביד  הציון,  על  אחת  יד  הנחתי  הקדוש, 

וסיי 'תהלים',  ספר  ועד החזקתי  מרישא  מתי 

כשסיימתי,   שעות.  כמה  במשך  בעמידה,  גמירא 

כופפתי ראשי על הציון, ואמרתי בהאי לישנא: ר'  

שמעון!, אני צריך לחתן את בתי בעוד חודש ימים,  

שקית  עמי  הבאתי  הנה  גדולים.  נסים  צריך  ואני 

כלה',   הכנסת  'מעות  אאסוף  בתוכה  אשר  ניילון 

ובטוח שיתמלא ואני מאמין בלב שלם, והנני סמוך  

בה כדי צורכי כל החתונה, וכבר עכשיו אני מודה  

להגיע   שאוכל  השי"ת  יושיעינו  שבזכותך  לך 

 בשלוה לשמחת החתונה של בתי תחי'.

ואכלתי  משקה  קצת  שתיתי  לדבר,  כשסיימתי 

שכתוב   החיצוני  לשער  מתחת  ונעמדתי  קימעא, 

עד   שם  ועמדתי  זרעו',  מפי  תישכח  לא  'כי  עליו 

ילה עם השקית, ולמחרתו של יום  השעה אחת בל

 עמדתי שם במשך כמה שעות.

בקשר  השקית  את  קשרתי  בעומר,  ל"ג  במוצאי 

איתן ואמיץ, ולא בדקתי את תכולתו ולא היה לי  

שמץ של מושג כמה כסף יש שם, אך הייתי בטוח  

במאה אחוז שיש שם כל צורכי החתונה, כי הרי זה 

 מה שביקשתי מר' שמעון...

לביתי, השקית    כשבאתי  את  בזהירות  הנחתי 

בארון העליון, ומכאן ואילך לא היה לי שום דאגה  

 מהחתונה הקריבה ובאה. 

השטריימל   את  שלבשתי  אחר  החתונה,  ביום 

והבעקטיטשע, עליתי אל הארון ונטלתי משם את  

שקל  לא  אף  לקחתי  לא  מזה  ויותר  ה'שקית'... 



 נתיבות אדם  דרשות 

 [ט ] 
 

לאולמי  ונסעתי  צ'קים...  פנקס  לא  וכמובן  אחד 

 שם נערכה שמת הנישואין.'תמיר' 

לשלם  צריך  והייתי  החתונה,  שמחת  כשנגמרה 

מתוכה  ושילמתי  ה'שקית',  את  פתחתי  לכולם, 

ל'הסעות'  ל'בדחן'  ל'צלם'  ל'קייטרינג'  ל'אולם' 

ב'שכירות'   חלקי  וכן  החתונה,  צורכי  ולשאר 

התשלומים,   כל  ובכלות  שנה.  חצי  למשך  הדירה 

מיהרתי הבחנתי שנשארו כספים בתוך השקית, ו

שלושת אלפים ₪  לאחי שיחי' ושלושת    -לחלקם  

נישואי  קודם  שעמדו  שיחי'  לגיסי   ₪ אלפים 

שאני  שמעון  לר'  שהבטחתי  משום  צאצאיהם, 

רציתי  ולא  כלה'  'הכנסת  לצורך  הכסף  את  צריך 

המעשה  ע"כ  אחרים...  לדברים  בזה  להשתמש 

 המופלא שסיפר לי הרב ר' אברהם וולס שיחי'. 

בדרכו לאתרא קדישא מירון, עף והוסיף לספר, ש

שנסע   והיות  לרכב,  מחוץ  ]קאפעליטש[  כובעו 

בכביש מהיר לא היה סיפק בידו לעצור ולקחת את 

כובעו, אך שם ביטחונו בה' שימציא לו כובע אחר  

במירון, ואמר על כל קאפיטל 'מזמור לתודה' ]וכך  

שיוצא  פעם  שבכל  הנ"ל,  אברהם  ר'  של  מנהגו 

לתודה', וכן בשובו בשלום    לנסיעה אומר 'מזמור

טוב   מנהג  זה  ואכן  לתודה',  'מזמור  אומר  לביתו 

וראוי, והרבה עשו כן ועלה בידם ישועות והשפעות 

 גדולות[.

בבואו למירון, פנה לדרך 'מהדרין' והתחיל לעלות  

בהר, והנה הוא רואה צועד למולו את הרה"ח ר' 

דוד קלצקין שליט"א מעיה"ק ירושלים, ולפליאתו  

לה הוא מבחין שר' דוד אוחז בידו כובע ]אותו הגדו

סוג כמו שלובש ר' אברהם[ בנוסף לכובע שלובש  

'וכי   אותו:  ושואל  אליו  ניגש  אברהם  ר'  בראשו. 

למה צריך שני כובעים'?! וענה לו, שהיות שבשנה  

לכן  הכובע,  לו  נאבד  הריקודים  באמצע  שעברה 

  לקח עמו כובע נוסף לשעת הדחק...

ופדות   לגאולתינו  ממש  בקרוב  שנזכה  ויה"ר 

נפשינו, וכ"א יפעל ברוחניות ובגשמיות, בני חיים 

 ומזוני רויחי ברחמים וחסדים אמן.

 


