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        ט קודש ט קודש ט קודש ט קודש """"יויויויו
        בבבב""""עעעעג בעומר תשג בעומר תשג בעומר תשג בעומר תש""""לללל

        
        דדדד""""גליו� תקסגליו� תקסגליו� תקסגליו� תקס    ––––ח אייר ח אייר ח אייר ח אייר """"יייי

        

        גליו� מיוחדגליו� מיוחדגליו� מיוחדגליו� מיוחד
לכבוד יומא דהילולא דהתנא לכבוד יומא דהילולא דהתנא לכבוד יומא דהילולא דהתנא לכבוד יומא דהילולא דהתנא 
האלוקי רבי שמעו� בר יוחאי האלוקי רבי שמעו� בר יוחאי האלוקי רבי שמעו� בר יוחאי האלוקי רבי שמעו� בר יוחאי 

 ביו� שמבקשי� והתחנוני� לתפילות הטע� את
לידתו  בדר� למצואו אפשר לפרש, ציונו על זה

ג�  זה היה כי שגורסי� הרבה שיש המופלאה
: כ� מובא 'אבות נחלת' בספר. בעומר ג"ל ביו�
 והיה, יהודה משבט שמעו� היה' ר של אביו יוחאי

 ואשתו ,למלכות וקרוב נכבד ועשיר, הדור מגדולי
 זרעו, הנשיאי� מזרע – שרה שמה היה יוחאי של
  .הזק� הלל של

 הרבה שעברו יוחאי כשראהו, עקרה שרה ותהי
הדבר  נודע זמ� לאחר, בדעתו לגרשה עלה שני�
 ולא, רוצה לגרשה בעלה שיוחאי, אשתו לשרה
 ולתת לצו� מרבה שהיתה רק, דבר לו אמרה

 ותב�, לבדה בהיותה יו� יו� צדקה ומתפללת
 להצילה ,נשבר בלב הש� לפני גדול בכי

 ראש בליל ויהי... ב� ידי שתלד על מגירושי�
 ביער עומד הוא והנה יוחאי בחלומו וירא, שנהה

מה� , ולרבבות לאלפי� אילנות מלא גדול
 - והוא, יבשי� ומה�, פירות הנותני� רענני�
 והנה, וירא עיניו וישא ,יבש איל� על נשע�, יוחאי
אחד  נאד שכמו ועל, מאד נורא מראו, מדה איש
 כמה וישקה היער בכל ויעבור, מי� מלא

 ודילג עבר ובכמה אילנות, �היבשי מהאילנות
 השקה ולא, יבשי� שה� כמו והניח� עליה�
, יוחאי עליו נשע� אשר האיל� עד ויגיע .אות�
 מי� קטנה מלאה אחת צלוחית מחיקו ויוציא
 עליו נשע� אשר האיל� את וישקה, טהורי� חיי�

 הברכה שרתה כי, יוחאי ראה ואז. יוחאי ויברכהו
 סביבות כל סומאד ויכ וגאו, מי� מעט באות�
 תפוחי� האיל� נשא תיכ" ואז, נשע� שעליו האיל�
 ויגדל, רענני� עלי� מלא וסביב�, ויקרי� גדולי�
 חזק ריח הנותני� ופירות מאד עלי� עד האיל�

 המראה שראה על מאד יוחאי וישמח. למרחוק
 את ויספר, שמחה מתו� משנתו ויק#, בחלומו
, תרונוופ, חלמתי חלו�: לה לאשתו ויאמר חלומו
, הוא העול�" היער: "הוא פשוט, לדעתי

 ומה�, פירות נותנות מה�. הנשי� ה�" והאילנות"
 נפקדות השנה ובראש. היבשי� כאילנות ,עקרות

 ואת. עקרות מה� נשארות ויש, להוליד מה� יש –
 והשקו אותי, עליו נשע� שהייתי האיל� היא בתי

!... וחכמי� צדיקי� בני� להוליד, הברכה ממעי�
: חלומי בפתרו� להבי� לי נשאר דבר אחד ואמנ�
 והאיל�, הנאד מ� השקה אות� האילנות כל מדוע

 עליו מהצלוחית ושפ� השקהו עליו נשע� שהייתי
לא , צלוחית מאותה השקה ולא, הצלוחית כל את

 את רק, אחר איל� שו�, כ� אחר ולא לכ� קוד�
... ?עליו נשע� שהייתי איל� על אותו שפ� כולה

 תרשני ובכ�, תמיהת� תמיהה: אשתו לו ותאמר
את  לו להגיד עקיבא רבי התנא הקדוש אצל ליל�

  .פתרונו את לנו יגיד והוא, החלו�
 אצל יחדיו שניה� השנה הלכו ראש במוצאי ויהי

 יוחאי את לו ויספר, עקיבא רבי הקדוש התנא
 ואמנ�, יוחאי פתר כאשר לו ויפתור, חלומו
, מהצלוחית רק �איל אותו סיבת השקאת הודיעו
 על משל חלומ� הוא כי! יוחאי די: לו ויאמר
היא  שרה ואשת�, והעקרות היולדות הנשי�

! אופ� בשו� להוליד לו אפשר שאי, מהעקרות
 שפכה אשר דמעותיה ורוב ידי תפילותיה על ורק
 מעקרה ונהפכה שזיכו אותה ה�, הש� לפני

 צלוחית של היא שראית והצלוחית! ליולדת
 ל� להוליד ורווה השקוה ומה�, נאספוש דמעותיה

 שו� הצלוחית מאותה השקו ולכ� לא!... בני�
, עליו שאתה נשענת איל� אותו רק, אחר איל�

: שרה אל עקיבא רבי ויאמר!... לאשת� הרומז
 שיאיר, ב� ויולדת הרה הנ� השנה הנה בזאת

 ושרה יוחאי וישמחו. בחכמתו ובמעשיו לישראל
 לבית� וילכו ,באעקי רבי מדברי מאד אשתו

אנו עתה בליל יו� טוב קדוש עומדי� עומדי� עומדי� עומדי� 
ג בעומר שהוא יומא דהילולא "ל

י עצ� "א וכידוע שע"י זיע"דרשב
מ כבר "הזכרת שמות הצדיקי� שנבג

מעוררי� זכות� שיג� ותג� בעדינו ובעד 
כל קהל עדת ישראל להפקד בדבר 
ישועה ורחמי� בגאולה כללית של כלל 

ל כל יחיד ישראל בגאולת עול� וכ� ש
ג "ויחיד מישראל כפי המצטר� לו ברו

להיוושע ולהפקד לשלימות הטוב 
ת שזכות "והאור הטוב ולכ� יעזור השי

י רבי "התנא האלקי רבו של הרשב
א רבי "יוס� וזכות התנ' עקיבא ב� ר

א בנו וזכות כל "שמעו� בר יוחאי ור
 �התנאי� וצדיקי אמת זאל מג� זיי� אוי

וע מה שצדיקי� ויד. אלע אוי� אייביג
ברכות ברכות ברכות ברכות ((((' בגמ' ל הק"פירשו את מאחז

כדאי הוא רבי שמעו� לסמו� עליו  .).).).)טטטט
ופירשו דהיינו שכל אחד , בשעת הדחק

ואחד ע� הדחקי� שיש לו בגשמיות 
י "ורוחניות יכול להסמ� בזכותא דרשב

ז להוושע בהכל מכל כל ובהכל "ועיד
        .י"יכולי� להיוושע בזכות רשב

שו להילולא דבר שו להילולא דבר שו להילולא דבר שו להילולא דבר וכדאיתא עולו ואיתכנוכדאיתא עולו ואיתכנוכדאיתא עולו ואיתכנוכדאיתא עולו ואיתכנ
כ� כולנו צריכי� להתאס� יחדיו  יוחאייוחאייוחאייוחאי

ז לפעול כל "ועי, בהילולא קדישא דיליה
כמובא , הישועות ברוחניות ובגשמיות
ג בעומר "מצדיקי אמת הצדיקי� של

כ שזוכי� בו "ט קודש כיו"הוא יו
כ� ממש הוא , ה וכפרהלסליחה ומחיל

כ "ולכ� מרומז כמו, ג בעומר כ�"ג� בל
הוד ' כ היה בחי"עני� זה שהנה יוה

י "כ ע"ולכ� עיקר עבודת יוה, שבהוד
כ "ג דיוה"הכה� גדול ועיקר עבודת כה

י כה� אחר אלא "א שתעשה ע"שאז א
ז נמצא "ג וממילא לפי"י הכה"ע

הוד כי ' כ היא עני� בחי"שעבודת יוה
ג ואהר� הכה� היא "כה י"עבודתה ע

 .).).).)ברכות נחברכות נחברכות נחברכות נח((((' מדתו מדת הוד ולכ� אי
ג כתיב "וההוד זה בית המקדש ועל כה

ה ה ה ה """"יייי' ' ' ' ד מסד מסד מסד מס""""ולכ� הוולכ� הוולכ� הוולכ� הו((((ומ� המקדש לא יצא 
        ) ) ) ) כיפורי�כיפורי�כיפורי�כיפורי�''''ו� הו� הו� הו� ה''''ת ית ית ית י""""שזה רשזה רשזה רשזה ר

' כ הוא ג� בחי"ז נמצא שיו"לפיכ כ כ כ """"אאאא
ג "הוד שבהוד ולכ� ממילא הוא מרומז ל

, כ"ט קודש כמו יו"בעומר שהוא יו
כ חל בספירת הוד "בעומר ג ג"שהרי ל

ולכ� ידוע , ע"שבהוד של ספיה
, כ"ג בעומר הוא כמו יו"מצדיקי� של

ואי� לנו שו� השגה בכל אלו הדברי� 
, וממילא שאנו מדברי� רק בפשטות

כ מרומז "ל שכמו יו"שלכ� נמצא כנ
' הוד וכ� אהר� הכה� מרומז בחי' בחי

כ היה הוד שבהוד כי יש בו "הוד ולכ� יו
ו� הוד שזה אהר� כה� גדול הוד בת

כ אי� עבודה "מידת הוד שהרי אז ביוה
כ "ולכ� יו� זה יוה, ג"כשירה אלא בכה

הוד שבהוד לכ� ממילא נמצא ' הוא בחי
כ ספירת "ג בעומר שהוא ג"כ ל"שכמו

  פניני� יקרי�פניני� יקרי�
 

  שיחת קודששיחת קודש
            רררר""""עטעטעטעט    רררר""""מר� אדמומר� אדמומר� אדמומר� אדמו    קקקק""""ק כק כק כק כ""""מפמפמפמפ

 אאאא""""שליטשליטשליטשליט

  ט"ג בעומר תשס"ל
  ב"ארה -בארא פארק 

        , כ"הוד שבהוד הרי מעלתו וקדושתו כמו יו
ג בעומר שהוא הוד שבהוד מרמז "לולכ� ולכ� ולכ� ולכ� 

        . כ"כמו יו' א� על בחי
ע "זי ינרינרינרינר''''הרוזהרוזהרוזהרוזיוב� מה שאומרי� בש� ובזה ובזה ובזה ובזה 

ג בעומר הוא יו� מסוגל לתשובה "של
ל מוב� שזה "מיראה ותשובה מאהבה ולהנ

כ "משו� שיש בו מעלת יו� הכיפורי� וביו
מתקבלת מאהבה התשובה שעשו מיראה 

מהבית מהבית מהבית מהבית ובזה ג� יומתק מאמר הידוע . ה"בר
ת "ת השי"ע מה השי"זי אהר� מקארלי�אהר� מקארלי�אהר� מקארלי�אהר� מקארלי�

לפחותי� ' י לכל ואפי"רשב י"לכל כ� רשב
לפחותי� ' כ שמהני אפי"כי הוא כמו יוה

י כי "ק ונסלח לכל עדת בנ"ש בתוה"וכמ
ביו� הזה יכפר עליכ� לטהר אתכ� מכל 

תטהרו וכמו שהבאנו ' חטאתיכ� לפני ה
ג בעומר בו יתעורר כוחו "לעיל שביו� ל
י ממילא מתעורר כוחו של "וזכותו דרשב

התנא רבי עקיבא  א שהוא"י זיע"רבו דרשב
ג בעומר מאמרו "ע ולכ� נהגו לשורר בל"זי

ע מה המקוה מטהר את הטמאי� א� "דר
ל מוב� "ה מטהר את ישראל ולהנ"הקב

' כ שלפני ה"יוה' העני� כיו� שהוא בחי
ה "ג בעומר הקב"תטהרו לכ� ג� ש� בל
' את הפחותי� בחי' מטהר את ישראל ואפי

        . כ שהוא לכל עדת בני ישראל"יוה
ק שהשמחה הוא "מובא בספהידוע ידוע ידוע ידוע וכוכוכוכ

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

 ))))שהיו ש�שהיו ש�שהיו ש�שהיו ש�((((שנתאמת לנו מפי מגידי אמת 
ג בעומר במירו� היא שלא "שהשמחה בל

        ט "כדר� הטבע ולמעלה מדה
שכידוע שרצונו של  שששש""""ש התפאש התפאש התפאש התפא""""וכמוכמוכמוכמ

י שישמחו אצלו ביו� הילולתו "הרשב
ממילא יו� זה הוא זמ� שמחה גדולה עד ו

וכ� רואי� בחוש שמירו� אי� בו לילה , מאוד
והוא בלויז טאג יו� תמיד שבו לילה כיו� 

ד וה� בשאר ימות השנה ותמיד "יאיר ה� ביו
' מצויי� ומתפללי� ולומדי� אצל ציונו הק

' כ יעזור ה"ה� ביו� וה� בלילה וממילא כמו
א "זיעי "לכל ישראל שכמו שאצל רשב

א "ת לכל או"לילה כיו� יאיר כ� יאיר השי
מישראל את הלילה שלו ויהפ� לו הלילה 
והצער לאור של יו� וישועה ובודאי 

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

כ "ישראל שנמשלה לאיילת השחר וכמש
בהאי זהר חיבורא דיל� יפקו�  ))))ק נשאק נשאק נשאק נשא""""זוהזוהזוהזוה((((

ר מספר ר מספר ר מספר ר מספר """"כי זהכי זהכי זהכי זה((((ביה מ� גלותא 
  . ))))רררר""""האוהאוהאוהאו
ז תאיר כאור יו� חשכת לילה "ועיד

צ שש� אראנו "כימי צאת� מארמ
י מאיר "נפלאות שתמיד ציו� הרשב

, בלילות כאור יו� כאורה רבתא' אפי
יעזור שכול� יפעלו ' ובזכות זה ה

אלעס גוט לעצמ� ולכל כלל ישראל 
כ מירו� מגי� "שכמו, ותבכללות ופרט

י לפטור מ� "על כל העול� ויכול רשב
' הדי� את כל העול� כולו כמובא בגמ

י "מאמר הב' וכדאי :):):):)סוכה מהסוכה מהסוכה מהסוכה מה((((
ה "מקארלי� שידוע לכל כש� שהקב

לפחותי� ' י לכל ואפי"לכל כ� רשב
י מרי� "א רשב"שכלול בזה שהתנ

הנידחות ומקרב� ' את הבחי' אפי
זה ש וכ� מובא שביו� "לאבשב

יכולי� לזכות לרפואות וישועות 
ר וכ� מובא מבעל "שלימות בי� בגו

רבי יהונת� רבי יהונת� רבי יהונת� רבי יהונת� ק "להגה יערות דבשיערות דבשיערות דבשיערות דבש
שיו� זה מסוגל ' שפירש וכ אייבשי#אייבשי#אייבשי#אייבשי#

לתשובה שלימה שתתקבל בו בניקל 
א "וממילא שביו� זה מסוגל כאו

לשוב בו מאוד בתשובה שתקובל 
ותפעול מאוד במהרה ולספיציעלע 

תעורר בו די וכ� מ, ריכטיגע תשובה
כח פו� די גרעסטע תשובה מאהבה 
שדבר זה הוא נודע מכוח השמחה 

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

ג בעומר ש� הוא "צדיקי� שמירו� בל
בחו# כשמחת תורה ובפני� הוא 

        , כ"כיו
ז יכולי� לזכות ביו� "שעידוממילא וממילא וממילא וממילא 

ירח� , זה לתשובה מיראה ומאהבה
' בגמ' וכמו דאי, י"ח� עלי ועכהמר

י לאלעזר "שאמר רשב  :):):):)שבת לגשבת לגשבת לגשבת לג((((
בנו די לעול� אני ואתה שה� היו 
מגיני� לבד� על כל העול� וזכות� 
גדול מאוד בכל דור ודור כדי להיות 
מגני� על כל העול� ויכול לפטור את 

        .כל העול� כולו מ� הדי� ומכל רע
ר ישפיע עלינו את כל "ברות ת ת ת """"השיהשיהשיהשי

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

רחמיו ישפיע עלינו אור קודש וברוב וברוב וברוב וברוב 
של ' של כל הצדיקי אמת ואורו הקד

זכות� יג� עלינו , א בנו"י ור"רשב
שלכ� ביו� זה הוא יו� מיוחד , י"ועכ

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

בורי לב וישמח כל הש. אלעס גוטס
וירח� שנשוב בתשובה מאהבה 

צ "ונעשה ונשמע ונקיי� התומ
בהתמדת התורה מתו� א אידישע 

ק שוי� "ביהמובני� , שמחה שטענדיג
         .יעצ אוי� א זיסע אופ� אוי� אייביג

  ''בב' ' המש� בעמהמש� בעמ  
  



 

 

 

 ב

 ב

 

  
, עליו חופ" שהיה מההוד וההדר אורה נתמלא והבית, ב� ותלד ותהר. לשלו�
 מאד בו הוריו וישמחו. גדול אור ויאיר לישראל בו ברכה כי רואיו כל וידעו
, מילתו ביו� גדול ומשתה סעודה ויעשו ויחלקו צדקות, הש� את ויהללו
.... בכיותיה ולקול אמו לתתפי לקול הש� שמע כי, "שמעו�"שמו  את ויקראו
  .עד כא�
המעשה נלמד א" אנו שא" א� כלו כל הקיצי� כמעשה דאמו של  ומזה
' ואכ� שמע ה, ת"ז לא התייאשה וביקשה בתחנוני� מאת השי"י עכ"רשב

  .א"זיע' י הק"לתפילתה ונושעה בלידת בנה הרשב
  

 סוכה! (הדי� מ� העול� כולו כל את לפטור יכולני יוחאי בר שמעו� רבי אמר
  :)מה

 רבי יכול היה טענה באיזו פני� וכמה בכמה דרשו הדורות מחכמי רבי�
: למדנו.) צא סנהדרי�(' ונראה לתר# דבגמ ,העול� כל את לפטור שמעו�

 הדי� מ� עצמ� לפטור יכולי�" ונשמה גו"" :הקדוש לרבי אנטונינוס ליה אמר"
 שמיו�, חטאה מהנש: אומר" גו"" ,כיצד. לכאורה בטענה טובה, "מעלה של

סימ�  זה הרי ולכ�, בקבר דומ� כאב� מוטל הריני ממני שפירשה ונסתלקה
 הריני שפירשתי ממנו שמיו�, חטא גו": טוענת" הנשמה"ו, חוטא לא שאני

 אי�: רבי לו אמר. רע שו� דבר עושה שאינה משוחררת כציפור באוויר פורחת
 פרדס לו שהיה, וד� בשר למל�: הדבר דומה למה משל ל� ואמשול, נכו� זה

 חיגר אחד, שומרי� שני בו והושיב, נאות ומשובחות פירות בו והיה, נאה
, בפרדס רואה ומשובחות אני נאות פירות: לסומא חיגר לו אמר, ואחד סומא

 יכול אי� אתה ג� אבל... צליעתי הקשה מחמת ולקטו" ללכת יכול אני אי� א�
, תל� אתה, עלי� ארכוב ואני בוא אלא ,מה נעשה אז... רואה אינ� כי לקטו"

  ...ואכלו� והביאו�, סומא גבי על חיגר רכב, הווה וכ�... ל� לא� יאמר ואני
: חיגר לו אמר, ה� היכ�, כא� היו נאי� פירות: ושאל�, הפרדס בעל בא לימי�
 נאי� פירות: לסומא ושאלו הפרדס בעל הל�... ?בה� להל� רגלי� לי יש כלו�
 – עשה מה ,לראות לי עיניי� יש כלו�: הסומא לו מרא ,ה� היכ�, כא� היו

... כאחד אות� וד� סומא גבי על והרכיב חיגר, מזימת� את הפרדס בעל הבי�
 נשמה מביא הוא ברו� הקדוש א": "ואמר לאנטונינוס הקדוש רבי המשי�
 הגו" ידי על נעשה החטא שלמעשה והיינו"... אות� כאחד וד�, בגו" וזורקה

 י"רשב אי� נבי� זה ולפי. לחטוא יכול אינו לעצמו וכל אחד ,יחדיו והנשמה
 היא מפורשת משנה כי!" הדי� מ� כולו העול� כל את יכולני לפטור: "אמר

 מה� אחד כשכל אפילו מלאכה שעשו שניי�: "אומר שמעו�' ר .)צב שבת(
 העול� כל את לפטור י"רשב יכל זו ובטענה". פטורי� לבד יכול לעשותה אינו

  )מברזע� �"המהרש. (�מ� הדי
 המתי� על יג� זכותו, י"דהילולא דרשב יומא שהוא היו�: ל"אמר הנ עוד

 – ושלמי� חיי� היו� איתנו פה אלו שעומדי� על שכ� וכל, לפנינו המוטלי�
  !...הדי� מ� פטורי� להיות

*  
 כדר� שלא היא י"הרשב ציו� על אשר השמחה אמת מאנשי לנו נתאמת
  )בני יששכר( ".ישמח צדיקי� אור" )ט.יג משלי( דכתיב, הטבע

*  
 נאמ� רופא מל�" של תיבות הראשי כי! וישועות לרפואות הוא מסוגל זה יו�

רפואות  ת"השי שולח" במירו�" המונח הצדיק ובזכות"... מרו�: "ה� "ורחמ�
  )צמח צדק. (זה ביו� ישראל לכלל וישועות
 לי נדמה" :אמר י"הרשב לציו� ע"זי ני�'מויז חיי� האמרי בעל ק"הרה כשהגיע

  פניני� יקרי�פניני� יקרי�

  ''אא' ' המש� מעמהמש� מעמ
        

  פזמו� ואמרת�פזמו� ואמרת�

  057-796-2493: להארות הערות וכל עני� נית� לשלוח לפקס המערכת

        שיר בר יוחאישיר בר יוחאישיר בר יוחאישיר בר יוחאישיר בר יוחאישיר בר יוחאישיר בר יוחאישיר בר יוחאי
 

  :שמ� ששו� מחברי", נמשחת אשרי", בר יוחאי
חבוש , נשאת צי� נזר הקדש, הקדש נמשחת ממדת, מ	 משחת קדשש, בר יוחאי

  .על ראש� פאר�
ש� , במערות צורי� שעמדת, 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, ר יוחאיב

  .הלא המה יורו� מור�, יוקדי�
, סוד תורה כציצי� ופרחי�, ית ללקוט בו מרקחי�על, לשדה תפוחי�ו, יוחאי בר

  .נעשה אד� נאמר בעבור�
שלפת , וחרב הוצאת מתערה, ובמלחמת אש דת השערה, 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, ירוק מחדש חדשי�קו , קדש הקדשי�ב, בר יוחאי

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

  .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, שרי יולדת�א, בר יוחאי

  .מי� ואור�וש	 תוח

,                                        רבי שמעו� בר יוחאי, ואמרת# כה לחי
 :יקאירבי שמעו� צד, ואמרת# כה לחי

  

 עומרלג "שיו� ל, וחאייר במעו� ש' יוחדת של רהשמחה המיוחדת ביו� זה היא על תורתו המ

, היה ג� יו� לידתו שמסתבר שיו� זה, בני יששכר ק"הוכתב בספ, מקובל כיו� פטירתו
ללמוד  וחאייר במעו� ש' וביו� זה לא רק שהחל ר, ה משלי� שנותיה� של צדיקי�"שהקב
 הקדוש האיר וזרח בכל ואור ספר הזוהר, ביו� זה גילה סודות התורה, קיבאע' ר דייל תורה ע

' והמקור להרבות בשמחה מיוחדת זו הוא בדברי הזוהר שזה היה רצונו של ר, העול� כולו
' ונכו� להתבונ� במעלת ר". יומא דהילולא"עומר ונקרא לג "שירבו שמחה בל ,וחאייר במעו� ש

  :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, אלקי� קדוש הואאיש 

 

  :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, תרש כל תעלומוד

  :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#. אדוננו בר יוחאי, 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, ל ימיו אשר חיהכ

  :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, כתר עליו	 לו נגלה, להווגד זכה ליקר, 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#. אדוננו בר יוחאי, 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, לו� רב על משכבוש

   :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� , מה מקוה מטהר את הטמאי�, ' האל מקוה ישר, ואומר. שבשמי

  .הוא מטהר את ישראל
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�        צצצצ""""בשעטומבשעטומבשעטומבשעטומ    נכדיה�נכדיה�נכדיה�נכדיה�\\\\ילדיה�ילדיה�ילדיה�ילדיה

=======================================================================  
  א"היקר והמפואר חתנא דבי נשיאה דמר� רבינו שליטידידינו 

  א"שליט ויליגערויליגערויליגערויליגעראליעזר אליעזר אליעזר אליעזר ג רבי "הרה
  צ"ט ובשעטומ"במז שמעו� נת� נטע חיי�שמעו� נת� נטע חיי�שמעו� נת� נטע חיי�שמעו� נת� נטע חיי�שמחת החלאקה לבנו לרגל 

=======================================================================  
  'הק נ לגליונינו"מסור בלו, ענוות ח� שורה עליו, היקר החשוב והנעלה רוד! צדקה וחסדידידינו 

  א"שליט קעניגקעניגקעניגקעניג' ' ' ' ישעיישעיישעיישעיג רבי "הרה
  :ה"שמחת החלאקה לנכדיו היקרי� הלרגל 

 �  ו"ני אברה� יוס!אברה� יוס!אברה� יוס!אברה� יוס!. ו"ני שלמה זלמ�שלמה זלמ�שלמה זלמ�שלמה זלמ�. ו"ני דודדודדודדודחיי� חיי� חיי� חיי
=======================================================================  

  יקר רוח מאוד נעלה, ק"ראה, נכבדהיקר החשוב והידידינו 
  ו"הי טמבורטמבורטמבורטמבורנחו� דוד נחו� דוד נחו� דוד נחו� דוד ' ח ר"ההר
  ו"הי משהמשהמשהמשה' ח ר"היקר והחשוב הרהולבנו 

  ו"נישמעו� שמעו� שמעו� שמעו� הב� כמר  -שמחת החלאקה לנכדלרגל 
=======================================================================  

  א"ק מלעלוב זיע"נכד רבוה א"שליט יוס! קאפיוס! קאפיוס! קאפיוס! קאפ' ח ר"הרה, מ"פא, היקר והנעלהידידינו 
  .ו"ני יעקב אשריעקב אשריעקב אשריעקב אשרשמחת החלאקה לבנו לרגל 

  יעקב אשר–קאפ 


