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ג "החיזוק הנפלא שימליץ טוב בעדנו בעת נבקש רחמים בל

  !ע"בעומר בזכות התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זי
בעיר המרכזי בעת מעמד ההדלקה  ,ג בעומר"אשתקד בל: אמר הכותב

הסביר  ,ע"לכבודו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיפתח תקוה 

לדברי הגמרא הסבר מחזק ונפלא  א"ממישקולץ שליטר "ק מרן אדמו"כ

ירמיה משם רבי שמעון בן יוחאי יכול אני לפטור ' אמר ר") :סוכה מה(

וגם  לכל יהודי ויש בו הדרכה ודרך חיים ."את כל העולם כולו מן הדין

  :שימליץ טוב בעדנו י"שעמה נוכל לגשת ולבקש מרשב זכות

 כול רבי שמעון בר יוחאייובאיזה אופן צריך להבין איך  ,לכאורהד

  ?כל אחד מן הדין לפטור

) .בסוטה מ(בגמרא : עוד מאמר בשם רבי שמעון בר יוחאי וישנד, אלא

ה לישראל "אמר להן הקב ,יוחנן משם רבי שמעון בר יוחאי' אמר ר"

 "אתם נמסרין בידם ש שחרית וערבית אי"קיימתם אלא ק אפילו לא

   .)בידם של האויבים בשעת מלחמה(

 קראתםש ולא "ק קיימתםמדוע נאמר בלשון  ,יך להביןולכאורה צר

  ?ש"ק

אמונה  –דקריאת שמע הוא קבלת עול מלכות שמים  ,והנראה לומר

התקיף , המשגיח על כל הברואים, שהוא המנהיג האחד והיחידה "קבהב

ובעל הכוחות כולם אשר לו הכח והממשלה בעליונים ובתחתונים 

ולא רק  ,בכל מצב שהואהאמין וזאת על כל אחד ל. לעשות בהם כרצונו

 האדםאלא גם כשנראה ל ,ורגוע אצל האדם מסתדרמאיר וכשהכל 

להאמין  הוא צריך, ועומד הוא בחושך גדול שהעניינים לא מסתדרים

   .ורק בידו ובכוחו להושיעו, והכל ממנו, משגיחו ומנהיגוה "שהקב

: )'ג, ב"תהלים צ(ה "את שאמר דוד המלך עצדיקים וכפי שמסבירים 

שהכל  "בבוקר חסדך"שלא רק  ,"להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות"

אלא גם כשבבחינת  ,צריך להאמין בבורא עולם, בבחינת בוקר וחסדים

שהא עשה את החושך  ה"להאמין בהקב ,בלילות גם אז אמונתך בלילות

   !שבו אני נמצא והוא ברגע אחד יכול להאיר את הכל

ברכות (ל "על מחז) ויצאפרשת ( ע"זי" שפת אמת"הק בעל "הרהוכדברי 

כל שלא אמר אמת ויציב שחרית ואמת ואמונה ערבית לא יצא ") .ב"י

 ,קריאת שמעהאדם שאפילו כשקרא , ל רצו ללמדנו"דחז ".ידי חובתו

 ,את המשמעות של קבלת עול מלכות שמים הכניס בליבואם לא אבל 

דהיינו  "ערבית"ו בבחינת "שאפילו שח ,"אמת ואמונה ערבית"דהיינו 

שהכל  להיות מאמין באמונה שלימהאז צריך גם , שהכל חשוך אצלו

ולא רק  .ה יכול ברגע אחד להוציא אותך מהחשכות"והקב ,מאתו יתברך

טוב ויפה אז  כשהכל בבחינת שחרית, דהיינו" אמת ויציב שחרית"

  .כי חסר לו באמונה השלימה, לא יצא ידי חובתואז עדיין  ,להאמין

ש "קאלא  קיימתםאפילו לא " :אמר רבי שמעון בר יוחאיוזה מה ש

וליישם  "לקיים"אלא , "לומר"אין זה מספיק רק דהיינו  ,"שחרית וערבית

בין במצב של  בבורא כל העולמים את האמונהולחקוק בלב למעשה 

  .אז אין אתם נמסרין בידם, ערביתמצב של בובין  שחרית

יכול " :רבי שמעון בר יוחאי המאמר השני שלגם נבין את  ,ועל פי זה

' ט הק"הבעששהרי ידועים דברי  ".הדיןאני לפטור את כל העולם מן 

 :ע"ק מפולנאה זי"להרה "תולדות יעקב יוסף"המובאים בספר  ע"זי

צריך לדעת שאפילו כשהוא  שאדם –סגולה נפלאה להמתקת הדינים 

ה מסתיר פניו ממנו "ונראה לו שהקב, ו"הסתר פנים חחושך ובמצב של 

  ועל . זה מאיתו יתברך "ההסתר פנים"כי גם , ה עמו"גם אז הקב ,ושכחו

  

  
  

שבתוך ההסתרה נמצא  ,ההכרה וההבנהיס האדם בלבבו את שיכנ, ידי זה

  !ממנו ההסתרה ויתבטל אז נמתק כל הדינים, ה"הקב

שאם לא תשמרו את , בתוכחה) ח"י, א"דברים ל(יתברך ' וזה מה שאומר ה

אני יסתיר מעם ישראל שלא ידעו שגם  ,"ואנכי הסתר הסתיר פני", מצוותי

היו מתבטלים  ,ו יודעים ומאמינים בזאתהי כי לוּ , בהסתר פנים אני נמצא עמם

  .ד"עכת. מעליהם כל הדינים

ילד  את נכדופעם ראה ש, ע"זי 'זיבוזעברוך ממ ק רבי"הרהעל וכפי שמסופר 

, שחקתי עם חברי במחבואים" :ענהו" ?מה לך בוכה: "שאלו, ממרר בבכי קטן

והם  של חברי לפתע הוסחה דעתם ,התחבאתי במקום נפלא וחיכיתי שימצאוני

   "...ואני מחכה ומחכה והם אינם מחפשים אחרי, פתחו במשחק אחר

ה "הרי זוהי טענתו של הקב: "התאנח ואמר, התחיל הרבי לבכות עם נכדו

ואני מחכה ומחכה ואתם אינכם , התחבאתי בפניכם כדי שתגלוני: כלפינו

  ...!"מחפשים אותי כלל

יכול אני לפטור את כל העולם מן " :וזה מה שאמר רבי שמעון בר יוחאי

ש "ק אלא קיימתםשאפילו לא "אומר ש ,דרבי שמעון בר יוחאי לשיטתו ,"הדין

להאמין , כלומר, לקיים ולהחדיר את האמונה בלבדהיינו  ,"שחרית וערבית

 ,בין שהוא בחינת שחרית ובין שהוא בחינת ערבית ,ה בכל מצב שהוא"בהקב

אי אתם נמסרים " ו"אף במצב של הסתרת פנים ח אמיתיתולהתחזק באמונה 

מכיוון שמקבלים עליהם  ,"מן הדין יכול אני לפטור את כל העולם"ז "ועי ".בידם

ה "שהוא אמונה בהקב, להבין את המהות של קריאת שמעאת ההוראה שלי 

 וכך הם מהפכים וממתיקים את, ה"ושגם בתוך ההסתרה נמצא הקב בכל מצב

  .נפטרים מן הדין ועל ידי זה, ל"הדינים לרחמים מרובים כנ

  

ג בעומר "ליום בכל ימות השנה ובפרט ב, נפלאה לכל יהודיוזהו חיזוק והדרכה 

להתחזק , שיום זה מסוגל לישועות רבות כידוע, י"ביומא דהילולא דרשב

יהיה לנו הפתחון  ,ובזכותו, 'י הק"רשב בדרכיו ובהוראתיו של התנא האלוקי

כי הרי התחזקנו , שימליץ טוב בעדנו, פה לבקש ממנו בעת שנעלה על ציונו

ובזכות , מונה אמיתית בבורא עולםעול מלכות שמים ואלקבל עלינו בדרכיו 

   !אמן כן יהי רצון, יפטור אותנו ואת כל העולם מן הדין הז

  

  ורפרשת אמ
הם במכל אלה כי משחתם  להיכםו את לחם אבירלא תקר ן נכבומיד 

  )כה .ככ(צו לכם רם לא יבמום 

לא תקריבו לו בעל , נכרי שהביא קרבן ביד כהן להקריבו לשמים: י"שר סבירמ

  . לכפר עליכם -״כי משחתם בהם מום לא ירצו לכם״ , מום

דהרי הם מביאים קרבן , לכפר עליהם: דהיה צריך לומר, ולכאורה הלשון תמוה

  ? בשביל עצמם
היה זה כאשר כידוע ! פשט נשגבע "זי ד מבעלזא"ק מהרי"הרהאלא הסביר 

. גיעים אליו מידי יום אנשים עם פתקאות ובהם בקשות לישועות וכיו״בהיו מ

יותר קל לי לתרץ רמב״ם חמור וקשה מאשר לקבל פתקא : פעם אף הפטיר(

, פעם אחת נכנס הגבאי והודיעו שמחכים בחוץ שני אנשיםו!...). אחת מיהודי

לו את ואמר . שיכניס קודם כל את הגוי: השיב לו הרבי. ולהבדיל גוי, יהודי

וראוי , כל יהודי שיכנס אחריו כדאי, כי כלפי הגוי הבא בתחילה, טעמו

  ...חשוב הוא מאותו הגוי, כי איך שלא יהיה ערכו ומצבו הרוחני, להיוושע

:) ראש השנה כג(את דברי הגמרא ע "יטש זירממעז ק"הרהוכמו שפירש 

, ללבנהשכידוע ישראל מונין , ״מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנה״

עולה  ,ויהודי בכל מצב שפל ח״ו שעומד בו, ואומות העולם מונין לחמה

  אלו  -וזה ״מעולם לא ראתה חמה״  .במדרגתו וחשיבותו כלפי אומות העולם



  

 

  

פגם ביהודי  -״פגימתה של לבנה״ , אומות העולם שמונין לחמה

כי תמיד היהודי לגבי הגוי הרבה הרבה יותר , מישראל שמונין ללבנה

   !חשוב

לטובת ישראל שקרבנותיהם , וזה היה כל ענין קבלת הקרבנות מעכו״ם

יתקבלו לרצון לפני אדון כל בבחינת מעולם לא ראתה חמה פגימתה של 

  . לבנה

הקרבנות של  ,הנ״ל ל פי ההסברדע: ועפ״ז יובן היטב הפשט בפסוק זה

משא״כ אם יקבלו , נכרים המתקבלים לרצון הם לטובתינו לכפר עלינו

לא יהיה מה שימליץ  ,רבנות בעלי מומין שאינן ראוין להקרבהמהם ק

כפר ולא ״ל, ״לכפר עליכם״: ולכן דייק רש״י ואמר .ויכפר טוב בעדנו

רבנם בכדי שע״י כך הם יכפרו עלינו כי אנחנו צריכים את ק, "עליהם

  ...כפי הנ״ל

  

המוציא אתכם מארץ  .מקדשכם' אני הונקדשתי בתוך בני ישראל 

 )ג–לב, כב( 'מצרים להיות לכם לאלוקים אני ה

שכל , על מנת למות וכשהוא מוסר עצמו ימסור. מסור עצמך וקדש שמי

   ).י"רש( 'אין עושין לו נס וכו, המוסר עצמו על מנת הנס
ובפרוש אמרו זכרונם לברכה . שנצטוינו לקדש את השם": וכתב החינוך

ר וכי שלש מצות הם שחיב האדם שיהרג ואל יעב, )א, סנהדרין עד(

, כל ענין שלה, כלומר. והם עבודה זרה וכל אביזרהא, בהם לעולם

, עריות וכל אביזרהאוכן גלוי . לנו מכח הלאוין המיחדין בהאסור ה

יהרג  ,ד עבודה זרה או נהרגךושאם יאמרו לו לאדם עב .ושפיכות דמים

אף על פי , בו תמים באמונתו ביראת השםיואף על פי של, ואל יעבדה

כן נצטוה שיהרג ואל יעשה המעשה הרע ההוא ולא יתן מקום אל 

   ."בשםב שהוא כפר והמעביר לחש

, על מנת כן הוצאתי אתכם מארץ מצרים" :)אמור ח ו(ולשון ספרא 

כלומר . שנאמר ונקדשתי בתוך בני ישראל. שתקדישו את שמי ברבים

   ."שנמסר נפשנו למות על קיום מצות הדת

ד בוראו ומי שאינו וידוע כי האדם לא נברא רק לעב, שרש מצוה זו"

והרי בני אדם ימסרו , טובדת אדוניו איננו עבד ומוסר גופו על עב

מר על מצות מלך מלכי המלכים הקדוש וקל וח, נפשותם על אדוניהם

   ."ברוך הוא

•   

 :שני סיפורים נשגבים על אנשים שמסרו נפשם על קידוש השם
: מובא ע"ק רבי אברהם מפוריסוב זי"להרה" זכותא דאברהם"בספר 

דיבר פעם אחת  ה"מליובאוויטש זצלה" צמח צדק"ק בעל ה"שהגה

 –עבר הקיסר הרוסי , כי פעם אחת: וסיפר', מגודל מעלת קידוש ה

ניקולאי הראשון בין חיילותיו ופתאום העמיד עצמו אצל חייל אחד והוא 

הביט עליו הקיסר הרבה והתחיל לדבר עם החייל ונשא חן , היה יהודי

 סימן לו הקיסר .בעיניו התשובות שהשיב לו על כל שאלה ששאל אותו

תהיה נחשב בני , אם תמיר דתך: "לסור עימו הצידה ולחש לו על אוזנו

  "...סריתיובן הק

ומזה דן , החייל היהודי הזה מרוב השתוממות לא השיב לו כלום ושתק

ותיכף ומיד ציווה הקיסר להכניסו ללימודים , הקיסר שהוא מסכים

  .וחשובים שרים גדוליםהעמיד לפניו משמשים הגבוהים כראוי לבן מלך ו

, בלילה הראשון כשהלך לישון בחדרו נדדה שנתו ולא היה יכול לישון

לכן היה לו תמיד אף , דו הסתופף בצל קודש ליובאוויטשוכאשר שמעו

ועתה , בדרך ואף בעת שהיה חייל את הספר הקדוש התניא לעיין בו

פתח את חבילתו והוציא את ספר התניא שהיה  כשלא היה יכול לישון

: ד בדברי התניא"ונפתח לו בדיוק בפרק י. תו לעיין בולו באמתח

אפילו קל , אהבה מוסתרת בלב כללות ישראל שנקראו אוהבי שמו"

  ."שבקלים יכול למסור נפשו על קידוש שמו

. נתעורר בו כוח גדול והחליט תיכף בדעתו לחזור בו, כשראה זאת

ען כי בבוקר באו אליו שני שרים גבוהים והוליכו אותו אל הקיסר י

הקיסר אמר שהוא צריך כעת ללכת לחנוך בית עבודה זרה חדשה 

לכן זוהי ההזדמנות שיבוא עמו החייל היהודי ושם ימיר את דתו , שלהם

  .רחמנא ליצלן

ומזה ומזה , תפשהו הקיסר בידו האחת והקיסרית בידו השניה והוליכוהו

, ובדרך כשעברו על הגשר, היו עומדים שרים גבוהים בהידור רב

  ...עצמו מידם וקפץ אל המים ונטבע תאום ניתק אתפ

נעשה רעש גדול בשמים  ופסקו בבית דין של מעלה שיעמדו מלאכים 

ואת הרב הקדוש בעל , מעוטרים מכל הצדדים וכך יובילהו לגן עדן

, שירקוד כנגדו עם ספר התניא, ע ציוו בבית דין של מעלה"זי" תניא"ה

  ...שהביאוהו לגן עדן וכן עשה בעל התניא ורקד עמו עד

•   

עוד סיפור נשגב ונורא על מסירות נפש של יהודי למען כבודו ואחדותו 

זכותא "מתוך הספר  ע"ק מפוריסוב זי"הרהשסיפר  ה"של הקב

  :  "דאברהם

  

  

היתה לו התנגדות גדולה מבני עדתו  ע"ק רבי שמעלקא מניקלשבורג זי"הגה

פעם . מתנגדים לדרך החסידותשם על התנהגותו בחסידות היות שהיו כולם 

וחתמו , ל ממשמרתו"ק הנ"אחת עשו אסיפה גדולה והחליטו להסיר את הגה

  .ד"ק אב"כולם על הכתב ונתנו את הכתב לשמש העיר שימסור אותו להגה

את  ושאל בתמימות, ישר ותמים במעשיו הטובים, אותו שמש היה איש צדיק

א הרבנות דפה עיר ואמרו לו כי על כס, ראשי הקהל על סיבת הדבר

ועתה , ישבו מדור דור גאוני עולם ולא התנהגו בדרך החסידות ,ניקלשבורג

הרב דפה הנהגותיו הם בדרך החסידות ולכן אין ברצוננו שישב על כסא 

ד הוא צדיק "תדעו שרבנו הרב אב": אז קפץ השמש ואמר. הרבנות הזאת

ואספר . קדוש הוא לכן עצתי שתהיו זהירים בכבודו ובתורתו כי, יסוד עולם

אתם יודעים היטב כי עבודתי לדפוק לפני עלות השחר בפתחי בני העיר : לכם

, ובכל יום כשאני מגיע לבית רבנו הרב דפה, לעוררם לקום לעבודת הבורא

הנני נכנס לביתו על איזה רגעים ותמיד אני מוצא שהוא יושב ולומד ועל ידו 

מי הוא האיש שלומד , נו הרבופעם שאלתי את רב, יושב איש שאיני מכירו

  ..."והשיב לי כי זה הוא אליהו הנביא זכור לטוב, עם כבוד תורתו בהשכמה

לבית רבנו הרב נכנסתי " –המשיך השמש וסיפר לראשי הקהל  – "פעם אחת"

אחד מהם , ומצאתי שהיה הולך ואוחז שתי נרות בידיו ועמו שני אנשים

אחר . ר זהב על ראשושרגיל להיות בביתו בהשכמה והשני היה כת

שאלתי את רבנו מי , שהאנשים יצאו והלכו ורבנו הרב חזר למקומו ללמוד

 וזה מנשה בן חזקיה: והשיב לי, על ראשוהיה הוא האיש שכתר של זהב 

השיב לי ? בבית רבינו המלך ומה למנשה בן חזקיה: שאלתי את הרב. המלך

אודות איש חסיד  באה אליו שאלה מאת רב אחד עלהיה זה בעבור ש, רבנו

הצלמים והפסלים בבית הטומאה עמד ושיבר את כל ו', שהיה קנאי לה, בעירו

ונמסר אותו חסיד להממשלה ויצא דינו למיתה וקיימו את , הגוים בעירו של

ח שמשלמים את דמי הכתובה "ובאותה עיר נמצאת חברת גמ. פסק הדין

, הכתובה לאלמנות עניות שבעליהן לא השאירו נכסים לסלק בהם את

ח שיתן לה דמי "ל אל הגבאי של חברת הגמ"וכשבאה אלמנת החסיד הנ

שלפי תקנת החברה נותנים הם רק  ,באומרו ,לא רצה ליתן לה, הכתובה

ואותו , לאלמנות שבעליהן מתו כדרך כל הארץ ולא למאבדים עצמם לדעת

ובא הענין הזה לדין תורה  .לדעת סיד היה נחשב אצלם כעין מאבד עצמוח

שלח את השאלה אלי והייתי , והרב שהתקשה להכריע ולענות, פני רב העירל

 ומחמת שאותו חסיד תיקן קצת את חטא הצלם בהיכל, מעיין בדבר הלכה זו

אמלא את שוביקש  חזקיהו המלך אלי בא מנשה בן, שעשה מנשה המלך

  ". בקשת האלמנה ושאפסוק לה את דמי כתובתה לתת לה

  ".הרב דפה, מי הוא רבינומזה תדעו " –וסיים השמש 

וראו כי כמה גדול היה  צאו: "את סיפורו והפטיר ע"ק מפוריסוב זי"הרהסיים 

שבכל יום זכה לגילוי אליהו הנביא זכור לטוב ולא , השמש הצדיק הנסתר

הרגיש בנפשו שום התנשאות אלא היה משבח ומפאר את רבנו הרב 

  .מוט בא אליו ללמוד ע"שבורג שאליהו הנביא זלמניקל
  

חיוב לצדיקים לעשות כאן יש מצוה ו –ונקדשתי בתוך בני ישראל 

  !ה"מופתים ונפלאות בכדי לקדש את שמו של הקב

מובא ( חידש חידוש מענין ע"זירבי יצחק כדורי הקדוש צ המקובל "הגה

שכאן נלמד החיוב לצדיקים , )ד"כרך שני עמוד תקכ "קדושת יצחק"בספרו 

שיעשה ניסים למעלה מדרך , ולכל מי שיודע לפעול אצל השם יתברך ישועה

מכיון , כדי לקדש את שמו של השם יתברךבהטבע וחייב לעשות כן 

נעשה קידוש השם עצום וזה מחזק רבים , שהמציאות היא שעל ידי ניסים

וות עשה של ממילא נכלל זה גם כן במצ, לעבודת השם, הרואים זאת

   ".ונקדשתי בתוך בני ישראל"

פרקי "בספרו  א"הגאון הצדיק המקובל רבי יעקב עדס שליט תב תלמידווכ

מה שנאמר אצל  ,'ראיה לדבר מתורתנו הק )'מדרכי העליה פרק כ( "מחשבה

שהיה עליו טענה שעשה מופת מסוים במקום משה רבינו בענין מי מריבה 

ולשון הפסוק , יתרבה יותר קידוש השםשיכל לעשות נס יותר גדול מזה ש

 להקדישנייען לא האמנתם בי " :)ב"פסוק י' פרק כ(בטענה זו בפרשת חוקת 

בתוך בני  ונקדשתי"שהוא לשון דומה ללשון הפסוק , "לעיני בני ישראל

שבשני פסוקים אלו יש הלשון שצריך לקדש את השם יתברך אצל , "ישראל

ומהפסוק בפרשת חוקת יש ללמוד מה נכלל בפסוק בפרשת אמור , עם ישראל

פרק לב (מסוף פרשת האזינו : ועוד יותר ראיה .שהוא אף ענין של מופתים

על "שום ששם כתוב מדוע לא יכנסו משה ואהרן לארץ ישראל מ )א"פסוק נ

כלומר יש חיוב לצדיקים לקדש את , "אשר לא קדשתם אותי בתוך בני ישראל

ה בפעולת ישועות ומופתים בכדי להביא לכך ראיה כי יש "שמו של הקב

   . אלוקים בישראל
  

 

  :ה"ק הקרוב ברחבת ציונו של דוד המלך ע"במוצש
  

  ע"זי מעון בר יוחאיש הדלקה לכבודו של התנא האלוקי רבי
  קבר דוד המלך י רבני"עלילדי ירושלים " חלאקה"ומנהג 

  

   כליזמרים ומשוררים מפורסמים שינעימו את המעמד בלווי

 


