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מבט לשבת "אמור" ,ל"ג בעומר,

מעובד עפ"י שיחות הרבי מליובאוויטש

מי מגיע למירון
לומר את האמת ,רוב שנותי ,לדאבוני ,לא הגעתי במירון  -כי לא ידעתי .אך מאז שביקרתי אצל רבי
שמעון בר-יוחאי ,אני שם לא רק בל"ג בעומר ,אלא בכל הזדמנות שמזדמנת לי .ותמיד ,ת -מ  -י  -ד,
המקום שוקק חיים .אנשים נשים וטף .עם שטריימל ועם כובע טמבל ,מבני-ברק ,ומקיבוצי השומר
הצעיר והתק"ם ,עם סירטוק או חולצה המושחל בה שרוך אדום או לבן ,מהארץ ומכל תפוצות תבל.
כ-ו-ל-ם ,באים בהמונים ! המקום שוקק חיים  24שעות ביממה 365 ,ימים בשנה ,בלי שום פיספוס -
אין דקה אחת שהמקום שרוי בדד .זאת עובדה פלאית ,שמיימית  -קדושה! רבבות מגיעים ,כל אחד
ושיחו האישי עם רשב"י .בשביל זיווג ,בשביל פרנסה ,לזכות בפרי-בטן ,להצליח במבחן ,ובשביל
שלום-בית וזוגיות מאושרת ...כל אחד ואחת בשלל בקשות ,בשפתיים לוחשות תפילה .ורשב"י ,מליץ
יושר על כל ישראל ,ככתוב במסכת ברכות " :כדאי הוא רבי שמעון ,לסמוך עליו בשעת הדחק".
לא ,זה לא כספומט לברכות בבחינת ביקשת  -קיבלת .זה משהו אחר ,פנימי ,אמיתי ,מרגש ,שנוגע
בנימֵ י-הנפש .כל הרבה דמעות שוטפות שם את הציון הקדוש ,כל כך הרבה נשיקות מורעפות שם על
הקבר הקדוש ,כל כך הרבה סיפורי-נפלאות עוברים שם מפה לאוזן ,ובל"ג בעומר בני השלוש זוכים
לחלאקה -לתספורת הראשונה ,בריקודים החובקים את כולם  -עם ישראל חי !
החברה מהשכונה -
ֶ
אז מי שלא מסתפק רק במדורה ליד הבית ,עם תפוח-אדמה שרוף ,וקפה עם
שיעלה למירון ,ושלא ייבהל מהדוחק ומההמולה .רשב"י מפלס מקום לכולם  -עם ישראל חי !
על מה ולמה השמחה .צדיק גדול הסתלק מן העולם ,ראוי היה אולי ללבוש שק ואפר – אז מה
לשמחה פה עושה? הסתלק ,בארמית "סאלק" ,פירושו עלה והתעלה .נסק ,כמו מסוק ,עלה אל-על.
אצל צדיק ,עפ"י הקבלה ,יום ההסתלקות הוא יום עליה לשלב חדש ,גבוה יותר .רשב"י ביקש שתהיה
שמחה ביום עלייתו .הוא ישב באותו היום ,יח' אייר ,וגילה לתלמידיו את סודות התורה ,שנאספו
בספר "הזוהר" .ועליו נאמר" :תורתו אומנותו"! שובל גדול של אור היה מסביב למקום ,אש ריצדה
סביב .האור הזה מגולם במדורות ,כמו נר נשמה ענק ,אור בוער הממקד סביבו את כל ישראל בכל
ישוב בארץ ובעולם  -עם ישראל חי !

הרבי קרא להתאחד ביום ל"ג בעומר ,ולצאת יחדיו בתהלוכות גדולות של אחדות ושמחה ( .אצלנו,
עם לפידים ,במוצאי-שבת ,ב 8:30 -בערב ,ליד גן פיסגה).
יהי רצון שנזכה לאור הנצחי ,הכי-הכי חגיגי ,אור הגאולה השלימה והאמיתית ,בקרוב ממש.
שבת שלום ומבורך
דוד טל
הדלקת נרות18:57 :
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