
האסון במירון והמסתעף
שאלה: לכבוד הרב שליט”א, הנני כותב לרב בדמעות וכאב על המאורעות הנוראיים שקרו לבני עמנו ממש ברשב”י. 

ישנם סמנים פשוטים שנראים מהאירוע: א- כמה סמלי שחז”ל אומרים “ראוי רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק” והקורבנות 
באירוע מתו מדחק, כמו-כן מניין הנפטרים )הנוכחי( הינו 45 שהוא שם מ”ה. מה הרב יכול לומר על העניין כדי שנתחזק? 

מול הצער הנורא הזה, עושים חשבון נפש. מה צריך לתקן במיוחד? 
רצוני להבין איך האסון הזה נכנס בתוך תהליך כללי של גלות/גאולה כללית/פרטית – נפשית?

ב. על אף שזוהי מלכות דמינות, עדיין אני חושב שהעסקנות והבחישות של הכוחות הפוליטיים החרדים אולי אף גרועים יותר, 
חוסר אירגון, חוסר לקיחת אחריות, הכל מתנהל לפי דחפים של הרחוב וכו… קראתי ביאור על הפסוק: “אשלחך אל ישי בית 

הלחמי כי ראיתי בבניו לי מלך” שלכאורה מה כוונת “לי מלך” שאומר השם לשמואל? אלא כוונת העניין שיהיה מלך שהעם לא 
יוכל בדחפים ופוליטיקה להזיז את דעת המלך אלא שהמלך יתנהג רק לפי רצון השם ורק לפי התורה והעסקנות החרדית היא 
ההפך מזה. אבל ברור לי שאם הדבר היה בהשגחת המלכות זה לא היה קורה כי הם באמת מאורגנים טוב יותר ומוכנים יותר 

לאירועים כאלה, איפה הגבול? ומה דעתו של הרב? 
ג. מה אפשר להגיד ולהגיב עם בחור שהיה במקום וראה את האסון מולו? תודה רבה.

תשובה: א. כל דבר בבריאה מורכב מחיצוניות ופנימיות. כן הדבר הזה.
על רשב”י נאמר נעשה “אדם” נאמר בעבורך. אדם גימט’ מ”ה, כנודע. אולם כבר אמרו חז”ל בהמוכר 

את הספינה )ב”ב ע”ה ע”ב( שעתידין צדיקים שיקראו ע”ש בוראם. ומעין זה כבר בעוה”ז יש דוגמתו, 
והוא רשב”י שעליו אמרו בזוה”ק, את פני האדון ה’, דא רשב”י.

ועיקר אור זה הוא אור אחרית הימים, אור הכתר, שהוא הממוצע בין המאציל לנאצל, ומחברם כביכול.
ועתה כאשר מאיר אור זה, ובפרט ביום הילולא דרשב”י, נעשה עליה לנעשה “אדם”, וזהו מ”ה נפשות 
אלו, שנתעלו יחד עם רשב”י, וזכו להכנס למתיבתא דרשב”י בעולם העליון. וזהו בקרובי אקדש, מעין 
יום חנוכת המשכן. כן הכא יום עליה מיוחד לנשמתו של רשב”י, עליה ממדרגת אדם, ואלו המ”ה זכו 

מאוד מאוד לעלות עמו, אשרם ואשרי  חלקם. וזהו בפנימיות.
אולם בחיצוניות כנגדו, יש שער הנו”ן של הטומאה, שהוא בקדושה - שער הנו”ן דקדושה למעלה 

מצורת אדם, ובטומאה למטה מצורת אדם, ולשם נפל העולם.
ורח”ל אף מקום הקודש, אתרא קדישא מירון, נכנסים לשם בכל יום כלים אלו של שער הנ’, ואף ביום 
הקדוש, ל”ג בעומר, במקום של החסידות מהשמורות ביותר, נמצאו שם כלים אלו לרוב, שצילמו חלק 
גדול מן הנעשה באסון וכו’. ולכך, מחד מאיר אור העליון של שער הנו”ן דקדושה, ומאידך הפכו רח”ל.
ומעתה, מקום קבורתו של רשב”י, מהצד העליון - עלה רשב”י למקומו העליון יותר. ומהצד התחתון, 

מעתה שלטון ראשי הערב רב משתלטים על המקום, מכח שליטת שער הנו”ן.
ב. כבר בפטירתו של רשב”י היה כן, כמ”ש באדרא זוטא, המעשה בין שאלת אנשי ציפורי לאנשי 

מירונא, שנעשה מריבה ותגרה על מקום קבורתו, וממשיך הדבר עד עתה בצורות שונות. חלקם עם 
כוונות טובות, וחלקם עם מניע אישי, וחלקם ערב רב. ואנו בידינו אין לנו לתת למי מהערב רב, בין יחיד, 

בין ראשיו, שום שלטון, וק”ו במקום הקודש. והשי”ת הטוב בעיניו יעשה.
ג. כל אדם שחוה וראה אסון זה נצרך לו בירור לפי נפשו הפרטי, וא”א לתת כלל איך על כל יחיד 

לפעול, וכיצד לפעול עמו.   
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