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 אאאא""""א ועכיא ועכיא ועכיא ועכי""""זיעזיעזיעזיע

 זליג אשר רבי המקובל ק"להגה י"דרשב הילולא בספר
 רבי ק"שהרה מספרי� חסידי�: מובא ע"זי מרגליות
, בעומר ג"דל בצפרא טבילתו בעת ע"זי מקאליסק אברה�
  !...היו� קדושת עלי מקבל הריני" !קודש אש בלהט אמר
 ג"בל שבת בגדי לובש היה ע"זי 'בוז'ממז ברו� רבי ק"הרה

 הדבר למה: משל בדר� לכ� הטע� את והסביר, בעומר
 ואחד, לבנו נישואי� סעודת שעשה גדול לגביר ,דומה

 נפשו וחשקה מרוד עני היה, גביר אותו של ממקורביו
 החתונה אל יבוא א� א� ,הגביר בקרובו להתכבד

 הל� כ� על, אליו לב ישי� לא איש הרי רגילי� במלבושי�
 כדי, שבת בבגדי מלובש להחתונה ובא" שטריימל" וחבש

 של קרובו שהוא לה� ייוודע כ� ומתו� אנשי� בו שישיחו
 הוא כ� כמו. הבריות בעיני ערכו ויעלה המפורס� הגביר
� כמקורבו להתייחס כדי, בעומר ג"בל" שטריימל" ע� הול
  ...י"רשב של

 את מבר� היה ע"זי מאלכסנדר העני� חנו� רבי ק"הרה
 ביו� מברכ� שהיה כמו!"... תפילותיכ� שיתקבלו" חסידיו
 לפטור יכולני: "אמר י"ורשב היות, זאת והסביר !...כיפור
 ביו� ושנה שנה בכל ובוודאי ,"הדי� מ� כולו העול� כל את

 ויוכלו ישראל כל מתכפרי� זה ידי ועל ,כ� אומר שמחתו
 ולכ�!... כיפור כיו� זה יו� הוי כ� וא�!.. התפילות להתקבל
 ימי� היו לא", :)ל( תענית סו  כדאיתא, לשמוח ג� המנהג
 ומסבירה, "'וכו באב ו"וכט הכיפורי� כיו� לישראל טובי�
 יו� הוי זה יו� כי :כיפור יו� לגבי השמחה את ש�' הגמ

 ולריבוי, גיסא מחד לשמחה הטע� ...ומחילה סליחה
  .'הק ציונו על הנהוג גיסא מאיד� התחנוני�

 אצל ובירר שאל ע"זי י�'מרוז ישראל רבי ק"שהרה ידוע
 ראהנ אי�: בעומר ג"בל במירו� שהיה מחסידיו אחד

 חסיד אותו לו והשיב? במירו� י"הרשב של ההילולא
 יו�' הרגשת היא המערה בפני�" :ומדויק מאל  בתיאור

 את הרבי ושיבח":.. 'תורה שמחת' הוא ובחו%... 'הכיפורי�
 נביא. ש� האווירה את במדויק המתארת תשובה אותה

, "תורה שמחת" בבחינת – לשמחה הטע� את בפניכ�
 יו�" בבחינת – התחנוני� ולריבוי לתפילות והטע�

  "...הכיפורי�
 בעל ק"הרה הסביר: בעומר ג"בל לשמחה הטע� את

 ע� שהיה מעשה ידי על ע"זי טשממונקא אלעזר המנחת
, שמש יזרח בוקר כאור תורה שמחת ביו� אחת פע�: אביו
� ועבודת התפילה קוד� לטבול למקוה הצדיק אביו הל
 מתעסק שהיה פשוט באיש פגש הילוכו ובדר�, היו�

 ופניו טליתו את בידו האיש אותו ונשא, כסנדלר לפרנסתו
, בא הוא מאי� הצדיק אותו שאל... ושמחות צהובות
 מהרת זה מה: שוב שאלו, והתפילה המדרש מבית השיבו
 זה" הלא: האיש השיב? בזריזות כ� כל ולהתפלל למצוא
, התפללתי כבר ואני, "בו ונשמחה נגילה' ה עשה היו�
� כהרבי ולא, טוב יו� לכבוד ולשמוח ולשתות לאכול ואל
� לשמוח לביתו יעשה ומתי, למקוה רק כעת ההול

 הרבה כ� כל למדת הא�: הצדיק שאלו... ?היו� בשמחת
 - ביו� כ� כל לשמוח ממהר שאתה עד השנה בזו תורה

, הכי בר אינני כי כלו� למדתי לא: השיבו? "תורה שמחת"
 לשמחה כ� א�: ושאלו המשי� אז. שניתי ולא קריתי לא
 והוא, אח להרבי יש א� הלא: האיש השיבו? עושה זו מה

 ושש חלק לוקח הרבי בוודאי אז, בתו או בנו את משיא
 יע� ,אחיו רק החתונה בעל הוא שאי� הג�, בשמחתו
. במקומו ג� וחדוה עוז לכ�, ובשרו עצמו והוא הוא ששארו

 כי ויע�! אחי� ישראל כל הלא, ואמר המשי� - כ� וא�
 בשמחת שמח והוא בתורה ועסק ושנה וקרא למד הרבי

 אגיל אחיה� בתור כ� על ,ושלמי� רבי� וכמוהו, התורה
 ע� שהיה זה מעשה את!... רבה בשמחה אני ג� ואשמח

 היה ואז. ההדלקה לאחר שנה מידי הרבי סיפר, אביו
� תורה בסתרי יודע איני כי א�: בענוותנותו ואומר ממשי
 הלא' הק אבי אבל, ימצאנה מי עמוק עמוק, י"רשב בתורת

 יראי� צדיקי� הרבה ועוד, ליראיו' ה לסוד הרבה זכה
 ולהשכיל להבי� וללמד ללמוד זכו ודור דור שבכל ושלמי�

 היו� בזה ושמחי� ששי� בוודאי וה�, י"הרשב תורת את
) פטירתו יו�( זה ביו� כי – שלו ושמחה דהילולא יומא
 .כידוע מתורתו הרבה גילה

 

  ב"ארה - ט"ג בעומר תשס"ליל ל
 ג"ל קדושאנו עתה בליל יו� טוב עומדי� 

י "בעומר שהוא יומא דהילולא דרשב
י עצ� הזכרת שמות "א וכידוע שע"זיע

מ כבר מעוררי� זכות� "הצדיקי� שנבג
שיג� ותג� בעדינו ובעד כל קהל עדת 
ישראל להפקד בדבר ישועה ורחמי� 
בגאולה כללית של כלל ישראל בגאולת 

ראל כפי עול� וכ� של כל יחיד ויחיד מיש
ג להיוושע ולהפקד "המצטר� לו ברו

לשלימות הטוב והאור הטוב ולכ� יעזור 
האלקי רבו של  זכות התנאש ת"השי

כות יוס  וז' רבי עקיבא ב� רי "הרשב
א בנו "א רבי שמעו� בר יוחאי ור"התנ

�  וזכות כל התנאי� וצדיקי אמת זאל מג
וידוע מה  .אוי  אלע אוי  אייביג זיי�
 'בגמ' ל הק"את מאחז צדיקי� פירשוש
רבי שמעו� לסמו�  הוא כדאי .)ברכות ט(

כל ופירשו דהיינו ש, עליו בשעת הדחק
לו בגשמיות יש ע� הדחקי� ש ואחד אחד

י "כול להסמ� בזכותא דרשביורוחניות 
 ז להוושע בהכל מכל כל ובהכל"ועיד

  .י"בזכות רשביכולי� להיוושע 
עולו ואיתכנשו להילולא דבר וכדאיתא 

 כולנו צריכי� להתאס  יחדיו כ� יוחאי
ז לפעול כל "ועי ,בהילולא קדישא דיליה

מובא כ, הישועות ברוחניות ובגשמיות
ג בעומר הוא "של יקי אמת הצדיקי�מצד

כ שזוכי� בו לסליחה "ט קודש כיו"יו
ג "ג� בל ממש הוא כ� ,ומחילה וכפרה

 כ עני� זה"כמו כ� מרומזלו, כ� בעומר
ולכ� , הוד שבהוד' כ היה בחי"היוהנה ש

י הכה� גדול ועיקר "כ ע"עיקר עבודת יוה
א שתעשה "אז אכ ש"ג דיוה"עבודת כה

ג וממילא "י הכה"י כה� אחר אלא ע"ע
' כ היא עני� בחי"ז נמצא שעבודת יוה"לפי

ג ואהר� הכה� היא "י כה"הוד כי עבודתה ע
 .)ברכות נח( 'מדתו מדת הוד ולכ� אי

ג כתיב ומ� "וההוד זה בית המקדש ועל כה
ה שזה "י' מס ד"ולכ� הו(המקדש לא יצא 

   )כיפורי�'ו� ה'ת י"ר
הוד ' כ הוא ג� בחי"יוז נמצא ש"לפיכ "א

ג "ממילא הוא מרומז ל כ�ול שבהוד
שהרי , כ"יו כמו ט קודש"יו שהוא בעומר

כ חל בספירת הוד שבהוד "ג בעומר ג"ל
ג "לולכ� ידוע מצדיקי� ש ,ע"של ספיה

ואי� לנו שו� השגה  ,כ"בעומר הוא כמו יו
מדברי� ממילא שאנו בכל אלו הדברי� ו

כ "יול שכמו "שלכ� נמצא כנ, רק בפשטות
מז אהר� הכה� מרוכ� הוד ו' מרומז בחי

כי יש כ היה הוד שבהוד "הוד ולכ� יו' בחי
ול אהר� כה� גד בו הוד בתו� הוד שזה

כ אי� עבודה "מידת הוד שהרי אז ביוה
כ הוא "ולכ� יו� זה יוה ,ג"כהכשירה אלא ב

מצא נהוד שבהוד לכ� ממילא ' בחי
כ ספירת "ג בעומר שהוא ג"כ ל"שכמו

הוד שבהוד הרי מעלתו וקדושתו כמו 
  , כ"יו
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 ט"ג בעומר תשס"ל ילל ט קודש"יו
  ב"ארה

 א  מרמזהוד שבהוד  שהוא ג בעומר"ל ולכ�
   .כ"כמו יו' על בחי

 ע"זי ינר'הרוזאומרי� בש� יוב� מה שבזה ו
יראה תשובה מג בעומר הוא יו� מסוגל ל"של

ל מוב� שזה משו� "ותשובה מאהבה ולהנ
כ מתקבלת "שיש בו מעלת יו� הכיפורי� וביו

ובזה  .ה"מאהבה התשובה שעשו מיראה בר
 מהבית אהר� מקארלי�ג� יומתק מאמר הידוע 

י "י רשב"ת לכל כ� רשב"ת השי"ע מה השי"זי
כ שמהני "לפחותי� כי הוא כמו יוה' לכל ואפי

ק ונסלח לכל "ש בתוה"לפחותי� וכמ' אפי
י כי ביו� הזה יכפר עליכ� לטהר "עדת בנ

תטהרו וכמו ' אתכ� מכל חטאתיכ� לפני ה
בו יתעורר בעומר ג "שהבאנו לעיל שביו� ל

י ממילא מתעורר כוחו של "כוחו וזכותו דרשב
א שהוא התנא רבי עקיבא "י זיע"רבו דרשב

ג בעומר מאמרו "ע ולכ� נהגו לשורר בל"זי
ע מה המקוה מטהר את הטמאי� א  "דר

ל מוב� העני� "ה מטהר את ישראל ולהנ"הקב
תטהרו לכ� ג� ' כ שלפני ה"יוה' כיו� שהוא בחי

ה מטהר את ישראל "הקב מרג בעו"ש� בל
כ שהוא לכל "יוה' את הפחותי� בחי' ואפי

   .עדת בני ישראל
ק שהשמחה הוא עצומה "מובא בספהוכידוע 

 י רוצה שיהיו בשמחה גדולה"במירו� ורשב
ע שנתאמת "זי הבני יששכרכ "וכמש במירו�

ה שהשמח )שהיו ש�(ת מלנו מפי מגידי א
ג בעומר במירו� היא שלא כדר� הטבע "בל

  ט "ולמעלה מדה
י "שכידוע שרצונו של הרשב ש"התפאש "וכמ

ממילא יו� זה ו ולתושישמחו אצלו ביו� היל
רואי�  וכ�, שמחה גדולה עד מאוד זמ� הוא

מירו� אי� בו לילה והוא בלויז טאג יו� ש בחוש
ד וה� בשאר "שבו לילה כיו� יאיר ה� ביו תמיד

ות השנה ותמיד מצויי� ומתפללי� ימ
ה� ביו� וה� בלילה ' ולומדי� אצל ציונו הק

שכמו לכל ישראל ' כ יעזור ה"וממילא כמו
א לילה כיו� יאיר כ� יאיר "י זיע"שאצל רשב

א מישראל את הלילה שלו "ת לכל או"השי
ויהפ� לו הלילה והצער לאור של יו� וישועה 

לישועת� הכללית ' כ יעזור ה"ובודאי שכמו
של ישראל ושכינת עוזינו שיתהפ� הגלות 
שהיא דומה ללילה לאור יו� של גאולת 

 כ"שלה לאיילת השחר וכמשישראל שנמ
בהאי זהר חיבורא דיל� יפקו�  )ק נשא"זוה(

ז "ועיד )ר"ר מספר האו"כי זה(ביה מ� גלותא 
 �תאיר כאור יו� חשכת לילה כימי צאת

צ שש� אראנו נפלאות שתמיד ציו� "מארמ

 בלילות כאור יו�' י מאיר אפי"בהרש
ור זעי' בזכות זה הו, כאורה רבתא

שכול� יפעלו אלעס גוט לעצמ� ולכל 
 כ"שכמו ,כלל ישראל בכללות ופרטות

 י"רשב מירו� מגי� על כל העול� ויכול
את כל העול� כולו  מ� הדי� לפטור
 מאמר 'וכדאי ):סוכה מה( 'בגמ כמובא

ידוע לכל כש� ש קארלי�י מ"הב
' אפיוכל י ל"ה לכל כ� רשב"שהקב

י "א רשב"שהתנשכלול בזה לפחותי� 
הנידחות ומקרב� ' בחיהאת ' מרי� אפי
ש וכ� מובא שביו� זה יכולי� "לאבשב

 � לזכות לרפואות וישועות שלימות בי
 יערות דבשר וכ� מובא מבעל "בגו
 שפירש שי!רבי יהונת� אייבק "גההל
שלימה  תשובהשיו� זה מסוגל ל' וכ

שתתקבל בו בניקל וממילא שביו� זה 
א לשוב בו מאוד בתשובה "מסוגל כאו

מאוד במהרה  שתקובל ותפעול
וכ�  ,ולספיציעלע ריכטיגע תשובה

גרעסטע  בו די כח פו� די רמתעור
 שדבר זה הוא נודע מאהבהתשובה 

ל ביו� "שמתעוררת כנ מכוח השמחה
, ז התשובה היא מאהבה"זה שעיד

ג בעומר "בל שמירו� וכדפירשו צדיקי�
בחו% כשמחת תורה ובפני�  ש� הוא
  , כ"הוא כיו

ה יכולי� לזכות ביו� ז ז"שעיד ממילאו
 ירח�, לתשובה מיראה ומאהבה

 'גמב' דאי כמוו, י"המרח� עלי ועכ
י לאלעזר בנו "שאמר רשב  ):שבת לג(

מגיני�  היו די לעול� אני ואתה שה�
לבד� על כל העול� וזכות� גדול מאוד 

על כל  ודור כדי להיות מגני�בכל דור 
 העול� ויכול לפטור את כל העול� כולו

  .מ� הדי� ומכל רע
פע כל ש ר ישפיע עלינו את"ברו ת"השי

בהילולא ג בעומר "ל יו�' ט הק"זה היו
  , י"רשב' של התנא הק

דש ישפיע עלינו אור קו חמיורוברוב 
של ' אורו הקדו דיקי אמתשל כל הצ

 ,י"זכות� יג� עלינו ועכ, א בנו"י ור"רשב
יוחד להיוושע יו� מלכ� ביו� זה הוא ש

�. ר ביראה ובאהבה"בגו בכל הנצר
 .ירח� שנפעל אלעס גוטס ת"השי

וישמח כל השבורי לב וירח� שנשוב 
נעשה ונשמע ונקיי� בתשובה מאהבה ו

א בהתמדת התורה מתו� צ "התומ
  , אידישע שמחה שטענדיג

 ,בשמחה בואו לפניו ברננה' את העבדו 
. וישמור כל ישראל בכל מקו� שה�

נ "ימות הגוהובריאות השלוית� רפואות 
   ,שמחות שלימותוישועות 

 ,ישועה ,רפואה, ר"בני ומזוני בגוחיי 
 ק"ובני� ביהמ .וגאולה שלימה ,שמחה

 .שוי� יעצ אוי  א זיסע אופ� אוי  אייביג
בגליו�  ג בעומר"יו� ל ק"המש� השיח(

  )הרגיל פרשת בחקתי
  

 לונדו� -ב"ארה -אר! ישראל



 

 

 

 ב

 ב

 

  

  
יכול אני , משו� רבי שמעו� ב� יוחאי' ירמי' אמר ר )ב"ה ע"מסכת סוכה ד# מ(בגמרא מצינו 

: מרז ש� ואו"ל ע"י ז"ופירש', ולפטור את כל העול� כולו מ� הדי� מיו� שנבראתי עד וכ
יש להסמי� בדברי , וכדי לבאר זה, ל"רי� מ� הדי� עכיה� ופטותבזכותי אני סובל כל עוונו

משלש  ניצול, ש סעודות בשבתכל המקיי� שלו )א"ח ע"מסכת שבת ד# קי(רא בגמ
' יוחנ� משו� רר "א', מגוג וכוו וממלחמת גוג, מדינה של גיהנ�, מחבלו של משיח, ניותפורע
, דהיינו בלי גבולי� ובלי צרות' י מצרי� וכוו נחלה בלותני� לנ, כל המענג את השבת, יוסי

וכל המשמר שבת ', וכו בת נותני� לו משאלות לבואת הש מענגכל ה, אומר' ולהל� בעמוד ב
', ש סעודות בשבת וכולי שלכיהא חלקי מאו, יוסי' אמר ר', וכוי� לו עוונותיו לחמו, כהלכתו

העיד על ש, ורבי שמעו� יוחאי הוא', ת וכוקיימתי שלש סעודות בשבשנחמ� אמר תיתי לי  'ר
עיי� ( ק"ל ומספה"כידוע מדברי רזו, בשבתות בסעוד שלש לשמעול� לא היה עובר ע, עצמו

  .ז הוא מגי� על הדור"עי, שכשהצדיק מקיי� מצוה, )במאור ושמש פרשת קרח
 שעל ידי', יכול אני לפטור את כל העול� מ� הדי� וכו, י שאמר"רשב ייוב� היטב דברז "יפוע

ז "עי, יימהנזהר לקכל כ� מהדר בה ו האשר הי, בשבת סעודותלש מקיי� את מצות שה שהי
בשבת ות סעוד' ל שהמקיי� ג"כנ( .ולפטור את כול� מ� הדי�, בני דורוהיה בכוחו להגי� על 

  .)פורעניות' ניצול מג
להזהר עד כמה צריכי� , ובי� תבי� בנפש�, הדברי� האלהת� לב� אל , יקר יידידתה ומע
שמבואר חזי מה ופוק , י לקיימ�תל בה לבלזלזולמה ת, מצות שלש סעודות של שבתב

שהרי האמונה , בשבת מוח בשלוש סעודותשלשצרי�  :)ח"האזינו רפ( ק"הזוהמדברי 
לש ששמימיו לא ביטל , י העיד על עצמו"ורשב, לוויסודתה כלולי� ומצויי� בסעודות א

  .ש"עיי, מעצמ� פי�וכל הדיני� נכפ, שבה� זוכי� לאמונה שלימה, סעודות
ספר בית נאמ� הבאתי בש�  )ה"נת תשסבש(תי לאור שהוצא ובחרת בחיי�ובקונטרס 
 ק מסאטמאר"הגהשפע� התלונ� אחד לפני רבינו  )ו"ב ענ# ל"ח, סעודות שבת( בישראל

להתענות  אשר מחוייבי�, שהרבה פעמי� יש לו חלומות כאלו, ניו צערופוהגיד ל, ע"זי
ע א� הוא נזהר "ושאלו רבינו זי, ואי� יכול להפטר מחלומות האלו, בתשה� אפילו בעלי

לפעמי� נתרשל ש, כ במצוה זו"ז כי הוא אינו נזהר כ"והשיב ע, במצות שלש סעודות
, לישיתבמצות סעודה ש ע שמהיו� והלאה יזהר"שיקבל ע, נויבואמר לו ר, מלקיימה

  , וכ� הוה, ובמהרה יוושע ויפטר מצרה זו
וכאשר , ולהאלה כבר לא סבל מחלומות כאכי מני אז ו, כ� הלכה רה באהשכמו שהצכי 

ק "ד עיה"ל האב"זצוק רבי משה קליערססיפרו את הדבר לפני הגאו� הצדיק המפורס� 
ק פרשת "כי באמת הרי זה מפורש בדברי הזוה, ז בפליאה ואמר"הוא ענה ע, א"טבריא תובב

  .1האזינו
ק מסאטמאר "הא ראה רבינו הג"שפ, ל"אל אות קיוהבאתי ש� בש� הזמירות דברי ב ושו
די : וקרא ואמר לה�, יתישחי� בשעת סעודה שלחואי� שקבוצת אנשי� עומדי� וש, ע"זי

את כל הדקות היקרות של השבוע ( פו� די גאנצע ווא� פארשמועסט מע�רסטע מינוט� טייע
  ...)גומרי� בשיחות בטילות

ולו היה הזהירות של , יתישודל מעלת וחשיבות הסעודה שלל� לפני� אפס קצהו של גהרי 
 מר� נויבור, ל"זיהארק המקובל האלקי "רות� של הרההיוז, י"שבקי רלהתנא הא

  , מידיה� של הבריות תנע לנגד עי"ידיו זיותלמ ק"הבעשטה
ומדי� ברומו ר מהדברי� הע"והכי הוא בע, גדול הזהל בדבר הלא היה שו� אד� מזלזשוב 

  , י� בולשל עול� ובני אד� מזלז
ש "ועיי, ק בעני� זה"מביא ש� מספהש המ, א בדי� שלש סעודות"רצ' סי חיי�# הכבועיי� 

 מח על שמימיו לא היה מבטל השלשיה שי ה"תנא רשבהשביו� שנסתלק ', ש באות ד"מ
  , סעודות
ותוק  חיובה בסוד , שמזה ישכיל אנוש את יקר תפארת גדולת סעודה זו, ש� ואומרומסיי� 

' � סש� בש וישמח לבו כ� הוא מביא, תהקיימה כהלכלויפקח עינא וליבא , קידושא רבה
  ר ב� ברכה קנאפפלערזענדר אליסאלכמאת  נכתב       .ל"זצ א"החידמ', ברכי יוס  אות א
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  :שמ� ששו� מחברי�, נמשחת אשרי�, בר יוחאי
חבוש , נשאת צי% נזר הקדש, נמשחת ממדת הקדש, מ� משחת קדשש, בר יוחאי

�  .על ראש� פאר
ש� , ערות צורי� שעמדתבמ, יו� נסת יו� אשר ברחת, ושב טוב ישבתמ, בר יוחאי

�  .קנית הוד� והדר
פלא אור היקוד ה� ואור מ, ה� לומדי� 'דלמודי , צי שטי� עומדי�ע, יוחאיר ב

  .הלא המה יורו� מור�, יוקדי�
, סוד תורה כציצי� ופרחי�, עלית ללקוט בו מרקחי�, לשדה תפוחי�ו, חאייו בר

�  .נעשה אד� נאמר בעבור
שלפת , וחרב הוצאת מתערה, דת השערהובמלחמת אש , אזרת בגבורהנ, בר יוחאי

�  .נגד צוררי
תשורי , ג� גלת כותרת על עיש, הגעת ופני אריה ליש, מקו� אבני שישל, בר יוחאי

�  .ומי ישור
, שי�ישבע שבתות סוד חמ, קו ירוק מחדש חדשי�, קדש הקדשי�ב, בר יוחאי

�  .קשרת קשרי שי� קשרי
, נתיבות ראשית תרומה ב"ל, השקפת לכבודה פנימה, וד חכמה קדומהי  ,יוחאיר ב

�  .את כרוב ממשח זיו אור
, תעלומה ואי� קורא לה, יראת מלהביט כי רב לה, פלא רו� מעלהוור מא, בר יוחאי

�  .נמת עי� לא תשור
לבושי , ואשרי העומדי� על סוד�, אשרי הע� ה� לומד�ו, אשרי יולדת�, בר יוחאי

  .מי� ואור�וש� תוח

,    רבי שמעו� בר יוחאי, ואמרת� כה לחי
 :רבי שמעו� צדיקאי, ואמרת� כה לחי

מקובל כיו�  עומרלג "ו� לשי, וחאייר במעו� ש' השמחה המיוחדת ביו� זה היא על תורתו המיוחדת של ר
ה משלי� שנותיה� של "שהקב, היה ג� יו� לידתו שמסתבר שיו� זה, בני יששכר ק"הוכתב בספ, פטירתו
, ביו� זה גילה סודות התורה, קיבאע' ר דייל ללמוד תורה ע וחאייר במעו� ש' וביו� זה לא רק שהחל ר, צדיקי�

והמקור להרבות בשמחה מיוחדת זו הוא בדברי הזוהר שזה , והעול� כול ואור ספר הזוהר הקדוש האיר וזרח בכל
' ונכו� להתבונ� במעלת ר". יומא דהילולא"עומר ונקרא לג "שירבו שמחה בל ,וחאייר במעו� ש' היה רצונו של ר

  :ע"ק הב� איש חי זי"מהגה פי הפיוט שיסודתו בהררי קודש ותורתו על וחאייר במעו� ש

 

  
  
  
 :ואמרת�. אדוננו בר יוחאי, לב חכ� ישכיל פיהו, אשרי עי� ראתהו, � קדוש הואאלקייש א

 

  :ואמרת�. אדוננו בר יוחאי, מאור גליל העליו�, קדוש הוא מהריו�, רו� הוא מפי עליו�ב

  :ואמרת�. אדוננו בר יוחאי, מלא מדע וחכמה, בדת תורה תמימה, בור ואיש מלחמהג

  :אמרת�ו. אדוננו בר יוחאי, עלה מעלות רמות, בעז ותעצומות, רש כל תעלומותד

  :ואמרת�. אדוננו בר יוחאי, ש� למד סתרי תורה, רהימפני הגז, חבא בתו� מערהוה

  :ואמרת�. אדוננו בר יוחאי, מה טוב חלקו וחבלו, וחרוב למאכלו, ש� נברא מעי� לוו

  :ואמרת�. יוחאיאדוננו בר , כהיזכה רבי� וז, די� ריכא ובר ריכא, כר צדיק לברכהז

  :ואמרת�. אדוננו בר יוחאי, זה המרגיז ממלכות, ה� במשנה ערוכות, דש כמה הלכותיח

  :ואמרת�. אדוננו בר יוחאי, הודו לו משמיא, עשה אותה נקיה, הר את עיר טבריהיט

  :ואמרת�. אדוננו בר יוחאי, טל כמה גזרותיב, רותידבריו עושי� פ, דע כל הנסתרותי

 :ואמרת�. אדוננו בר יוחאי, כי הוא אות עול� היה, אות הקשת לא נהיה, חיה ל ימיו אשרכ

  :ואמרת�. אדוננו בר יוחאי, כאור החמה מזהיר, בסוד תורה הבהיר, כל ישראל האירל

  :ואמרת�. אדוננו בר יוחאי, זה מבני עליה, ע� הנביא אחיה, קו� בחר בשמיאמ

  :ואמרת�. אדוננו בר יוחאי, ליו� לו נגלהכתר ע, להוזכה ליקר וגד, חמד מאד למעלהנ

  :ואמרת�. אדוננו בר יוחאי, ממנו תצא תורה, ארי שבחבורה, יני סיני לו נקראס

  :ואמרת�. אדוננו בר יוחאי, ק� העליוני�יב� ת, יקרי� מפניני�, קוני�ישה שבעי� תע

  :ואמרת�. יאדוננו בר יוחא, ק� זהרי חמהית, הוציא אור תעלומה, תח את פיו בחכמהפ

  :ואמרת�. אדוננו בר יוחאי, יכול לפטור העול�, לה מדרש הנעל�יג, דיק יסוד העול�צ

  :ואמרת�. אדוננו בר יוחאי, והציל הלחוצי�, והכרית את הקוצי�, מר עריצי�יולו זק

  :ואמרת�. אדוננו בר יוחאי, לה סוד נסתרי�יעת ג, בשבתו ע� חברי�, אה פניו מאירי�ר

  :ואמרת�. אדוננו בר יוחאי, דובר אמת בלבבו, מה יפיו ומה טובו, משכבו לו� רב עלש

  :ואמרת�. אדוננו בר יוחאי, הוא ימלי% טוב בעדנו, היא מאירת עינינו, ורתו מג� לנות

  
אביכ� , ומי מטהר אתכ�, לפני מי את� מטהרי�, אשריכ� ישראל, רבי עקיבאאמר אמר אמר אמר 

א� הקדוש ברו� , ה מטהר את הטמאי�מה מקו, ' המקוה ישראל , ואומר. שבשמי�
  .הוא מטהר את ישראל

    אוראוראוראור    הספרהספרהספרהספר    לאורלאורלאורלאור    ויצאויצאויצאויצא    הופיעהופיעהופיעהופיע
    אוראוראוראור""""    ביאורביאורביאורביאור    ע�ע�ע�ע�    הקדושהקדושהקדושהקדוש    החיי�החיי�החיי�החיי�

        """"יקריקריקריקר
  ברורות ומפוסק באותיות מנוקד* 
  במלוא� מצוטטי� המקרא פסוקי* 
 המוזכרי� ק"וזוה ל"חז מאמרי כל* 

 מנוקד ק"הזוה* בו   הובאו ח"באוה
 ביאור* מדבש  מתוק פ"ע ומבואר

 הוספות* העמוקי�  הענייני�
  ח"מפרשי האוה ולקט נחוצות
    ––––    6765382676538267653826765382----03030303= = = =     הפצההפצההפצההפצה
 5743185574318557431855743185----03030303: : : : לללל""""מומומומו

 

        נודבנודבנודבנודבגליו� זה גליו� זה גליו� זה גליו� זה 
  לכבוד ולעילוי נשמת

זכותו יג�  שמעו� בר יוחאישמעו� בר יוחאישמעו� בר יוחאישמעו� בר יוחאיהתנא האלוקי רבי 
  עלינו ועל כל ישראל אמ�

ראש , והנעלה הנכבד גידידידינו הנ זכותלהונצח 
ש "תורה יר ,וראשו� לכל דבר שבקדושה

   ,וחסידות אצלו משולב
בארא י בעיר "אב –ו "הי פרידמ�פרידמ�פרידמ�פרידמ�    שהשהשהשהממממ 'ח ר"ההר

  ב"ארה - פארק
על כל תג� עליו ו ובעל ההילולא זיכוי הרבי�זכות 

כל משאלות ' להתבר� באל� המג� וימלא ה ח"יו
  .ר"אכילבו לטובה ולברכה 

 

  :ואלו ה� בניה�ל לי השמחה שנדבו הגליו� לרגל החלאקהתודתינו לידידינו בע
        ו"ני שמעו�שמעו�שמעו�שמעו�גלחת לבנו היקר לשמחת הת    בית שמש – קליי�קליי�קליי�קליי�בנימי� בנימי� בנימי� בנימי� ר "הר
  ו"נימשה משה משה משה לשמחת התגלחת לבנו היקר  צפת – ידובי.ידובי.ידובי.ידובי.דודודודו    משהמשהמשהמשהיעקב יעקב יעקב יעקב ר "הר
  ו"ני יאיריאיריאיריאירלשמחת התגלחת לבנו היקר  ת"פ – כה�כה�כה�כה�ההההמיכאל מיכאל מיכאל מיכאל ר "ידינו היקר הריד

  ו"ני יעקביעקביעקביעקבהתגלחת לבנו היקר לשמחת  ב"ב – שמשו� סרולובי.שמשו� סרולובי.שמשו� סרולובי.שמשו� סרולובי.ר "ידידינו היקר הר
י לרגל "א רשב"ד של התנ"יו' לכ י וברחבי תבל"בא ש"בעל אלו שהרימו תרומת� כל וכ�

   .מ ליטול חלק וזכות בהפצת תורה לאלפי�"וכ� מי שתר� ע .שמחת תגלחת בניה�
ג� עליה� להתבר� בכל מילי דמיטב לראות זרע ת האלוקי רבי שמעו� בר יוחאי התנא זכות

  .ט"ולגדל� ולחנכ� לתורה לחופה ולמעשי' בר� ה

 


