
 

 

 

 

 

  

                              

 

הוא האייקון הילדותי של  ,יום ל"ג בעומר ,האייקון של היום הזה
עים מלעלות בהמונינו לב ובתוכו חץ. ואני אסביר. השנה אנחנו מנו  

רבי שמעון בר יוחאי. אני ממש לא מהחוגגים את ביטול של ן לציו  
החגיגות. אני לא אוהבת את ההתנשאות הזאת על מה שנקרא 

ברכה בפרשת בחוקותי שנקרא השבת היא -"עמָך", מפני שה
. אבל התנאי הוא: ַעְמךָ ה ה' אוהב את. 1" ִוְהִייֶתם ִלי ְלָעם

תֹוְכֶכם" י ב ְ ְכת ִ   2". ְוִהְתַהל ַ

האם אתם אנשי תורת  :השאלה הגדולה של ל"ג בעומר תש"פזו 
ם, הפנימיות, תורת הסוד? האם על אף העובדה שאתם לא ַש 

 אתם יכולים להרגיש בלב שאתם שם? 

היה זוחל בדרכו להר  ,ה"אור החיים" הקדושרבי חיים בן עטר, 
י  "כותב:  הואו 3.קודשהמחרדת  ,מירון על הרצפה ְכת ִ ְוִהְתַהל ַ

תֹוְכֶכם ָאָדם"על דרך אומרו  – "ב ְ ן ב ָ כ ֵּ ִ כל שנה אנשים באז  4".אֶֹהל ש 
כדי להיות שם. אם אתה  מראש,אוהלים ימים רבים במירון נוטים 

 לא שם אתה לא קיים. האם יש לך אוהל בלב? 

תורת הסוד היא היפך כל מה שקורה היום. אם אני לא שם, אני 
 לא קיים. האם אתה מסוגל להיות קיים כשאתה לא שם? 

רבי שמעון בר יוחאי לימד אותנו את הסוד שרבי נחמן קורא לו 
ת "לזרוק קולות". האם אתה מסוגל להיות במקום אחד, ולירו  

 תפילה למקום אחר? 

 
 ".יםקִ ִוְהיִיֶתם ִלי ְלָעם ְוָאנִֹכי ֶאְהיֶה ָלֶכם ֵלאֹלירמיהו ל', כב: " 1
 ויקרא כ"ו, יב.  2
להרה”ק רבי שמואל העליר גאב”ד צפת ת”ו  "כבוד מלכים"פר מובא בס 3

ומעיד אני באמת, כי בילדותי שמעתי פה מרבני ")בנדפס מחדש עמוד לה’(: 

פרו להם, כי הרב הקדוש רבי קשישאי רבני הספרדים, אשר אבותם ראו וס

חיים בן עטר זיע”א היה פעם אחת בהילולא פה עיה”ק צפת ת”ו, וכשעלה 

למירון והגיע לתחתית ההר שעולים משם אל המקדש ירד מהחמור, והיה 

היכן אני " :עולה על ידיו ועל רגליו, וכל הדרך היה גועה כבהמה וצועק

הוא וכל פמליא של  השפל נכנס למקום אש להבת שלהבת, קודשא בריך

ובעת ההילולא היה שמח שמחה  ?"מעלה הכא, וכל נשמות הצדיקים שמה

 ".גדולה
 תהילים ע"ח, ס.רבי חיים בן עטר, "אור החיים" לויקרא כ"א, יא. וגם:  4

יום ל"ג בעומר הוא היום המדכא ביותר ש אנחנו צריכות להבין
םבשנה. רבי עקיבא קם, מפעל חייו איננו,  מֵּ ָ  5.ְוָהָיה ָהעֹוָלם ש 

רה לנקודת ההתחלה. כל כל ההתקדמות שלו חזְ במילים אחרות, 
עכשיו, אומר רבי שמעון, יש לכם ומה שהוא עשה, חזר לאחור. 

אחרי  מתחו אתכם לאחור, לנקודת המוצא,; יכולת של חץ וקשת
לא שם? האם כבר שכבר הייתם שם. האם אתה קיים כשאתה 

 אתה מסוגל לירות חץ של תפילה מכוח בקשה בדם ליבך? 

ש  אין מדורה השנה. אבל  ֲהִגיִגי ִתְבַער אֵּ האם יש בך מדורה  6". ב ַ
 בלב?  

ימים שכל מפעל חייו של רבי  ( 32) אנחנו אחרי שברון לב. ל"ב 
הלב, זה האייקון שמסמל אהבה. בתוך עקיבא קורס. חץ בתוך 

אתם מסוגלים לירות חץ למרחוק, מבלי שתהיו  ,שברון הלב הזה
 ת הזו, אתם אנשי תורת הסוד. שם? אם יש בכם המסוגלו  

זה מהלך מופלא. רבי שמעון הוא זה שייסד את השיטה של 
מתוך המערה הוא שולח מסרים  .קשירת פתק לרגליה של יונה

והם, בדמעות, קוראים את הפתקים שהוא לחבריו ותלמידיו 
שולח להם, כותבים פתק חדש, קושרים לרגל של יונה ושולחים 

אור שנמצא  – "זוהר" מה פירושאליו חזרה. יוני הדואר של הזוהר. 
זו רים אותו, מפזרים אותו עד למקום רחוק ממש. במקום אחד וזו  

 הר.ת של זו  מסוגלו  

יואומר "יעקב מתפלל, מברך את בניו  ת ִ ְ ְבַקש  י ו  ַחְרב ִ וחז"ל  7."ב ְ
זה לא מתוחכם. אתה מול הקורבן ונועץ בו את  –מבארים: "חרב" 

את זה אנחנו עושים בכל שנה בעליה  אז מה החוכמה? החרב

 
למד תורה בילדותו ' :אומר קיבאעבי רתלמוד בבלי, יבמות סב, ע"ב: " 5

תורה בזקנותו היו לו תלמידים בילדותו יהיו לו תלמידים בזקנותו  ילמוד

אמרו שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו  ,וגו' "בבקר זרע את זרעך"שנא' 

לו לרבי עקיבא מגבת עד אנטיפרס וכולן מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו 

אצל רבותינו שבדרום  קיבאעבי והיה העולם שמם עד שבא ר. כבוד זה לזה

ור' יהודה ור' יוסי ורבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע  אירמבי נאה להם רוש

 ".והם הם העמידו תורה אותה שעה תנא כולם מתו מפסח ועד עצרת
 תהילים ל"ט, ד.  6
 . כב ,ח"בראשית מ 7



 

 

למירון. את נמצאת במקום ומתפללת במקום, בציון של הצדיק. 
 מהר"ל קורא לזה "קנה שריפה", ירייה של תותח. 

י" ת ִ ְ ְבַקש  בבקשתי. כשאתה לא  8'בבעותי', מבאר האונקלוס: –" ו 
נמצא במקום עצמו ואז העוצמה היא לא של כלי הנשק, כי אם 

 של הרצון הפנימי האדיר.  ,של המבקשת

רואה כל מיני מבצעים מצולמים ברשתות אני שואלת את אני כש
עצמי: האם היא היתה עושה את זה אלמלא המצלמה וההפצה? 

בכל שנה אנחנו להבדיל, ב, אבל הפנימיות איפה? שזה זרז לטו  
ת במירון. זה נפלא, וזה חיצוני. אבל השנה יש לנו יכולת לחוו  

קולות מהמקום שבו פנימיות. להיות אשת סוד אמיתית. לזרוק 
אבל באמת, בדם  –ח צ אנחנו נמצאים למקום אחר. מי שרוצה לנ

ממש להיות נערה מאוהבת, מתגעגעת, כשם שהתגעגעו  !ליבך
תלמידי רבי שמעון אליו, בכל העוצמה של הבקשה של זו שאיננה 

 האם כשאתה לא שם, אתה קיים? ; שם אבל מאמינה שה' קיים

בעולם נסתר. וכל כך הרבה רצונות אנחנו יורים תפילה. מאמינים 
מכל כך הרבה מקומות בארץ ובעולם יגיעו לשם כמו חץ שלוח, 
ואולי עם הרבה יותר רצון וגעגוע מאי פעם. אני חושבת שהשנה 

ֹוָנה . everולה ביותר דהצפיפות במירון תהיה הג י  ֶבר כ ַ י אֵּ ן ל ִ ִמי ִית ֶ
ָֹנה כ  ְ ָפה ְוֶאש  שוכנת בביתך את אישה עם כשאת )גם( האם  9. ָאעו 

 זו תורת הזוהר כולה על רגל אחת.  ?מעוף

 ד. ד. שנזכה לעו  ד. שנזכה להו  שנזכה לסו  

 

 
 אונקלוס, שם.  8
 תהילים נ"ה, ז.  9
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