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  ט קודש "יו
  ע"ג בעומר תש"ל

==========  
  ו"גליון תס –ח אייר "י

  

לכבוד יומא דהילולא 
דהתנא האלוקי רבי שמעון

 א"א ועכי"בר יוחאי זיע

  
  

  פנינים יקרים מפי ספרים וסופרים
  ג בעומר"י ול"א רשב"על התנ

  

ע לציון "ק בעל האמרי חיים מויזניץ זי"הרה כשהגיע
למירון מרגיש  י"נוסע לרשבהש ראה לינ" :י אמר"הרשב

שנשפכים מים על גופו ומנקים  כמי, התעלות והתרוממות
כי המילים  !הראיה היא :והוסיף ואמר"... את חטאיו

על : פירוש"!... מחיה מתים"בגימטריא " שמעון בן יוחאי"
תמקבלים חיו' ושהייה על ציונו הק לימוד זוהר הקדוש ידי

  .ו"בבחינת מת ח לאף אלו שהם
  

ג "צדיקים מסבירים את גודל ענין הנסיעה למירון בלבשם 
: משל דווקא יותר משאר ימות השנה על דרך בעומר

ואדם נצרך בא להתדפק על  כאשר הגביר יושב בביתו
ואז אם , הבקשה דלתו הרי שהגביר יושב ומברר על פרטי

... ברחבות מתמעניק את נתינתו המסוי, נשאה חן בעיניו
... סכום קטן במצב הטוב אז האדם יוצא עם, ואם לאו

כאשר גביר זה עורך חתונה , אולם!... גם זה לא, רע ובמצב
מחלק הוא לכל , הנתינות לכל עבר אז שופעות, לבנו

ועז רצונו שכל , שמחתו גדולה. אינו שואל שאלות, מבקש
, ותשואלים שאל כי בליל חתונה לא -, ישמחו עמו סובביו

בכל ימות השנה: כן הוא העניין כאן!... כולם מקבלים
כשאדם שואל ומתפלל שואלים ומבררים עליו האם הוא 

אך , ראוי כי לא תמיד האדם, ואין זה טוב, ראוי או לא
הגדולה שעורך רבי שמעון  של ההילולא, בלילה זה

כולם מקבלים  ,הכל ראויים, לא שואלים שאלות, במירון
 !.ממעייני הישועהושואבים בששון 

  
ק "ק מרן רביה"כ ק"דברי אלוקים חיים מפ

  ג בעומר"א לל"ר שליט"אדמו
  

ג בעומר הוא דוגמת יום "בשם צדיקים כי לאיתא 
על פי  )אוהב שלום קאמינקא' עי(והביאור בזה , כיפורים

ל שיום כיפור עיצומו של יום נקרא "דברי מרן האריז
דייקא על ידי  והעבודה ביום כיפורים נעשתה, "הוד"

ואהרן כהנא קדישא גם כן מרומז כנגד , הכהן גדול
, "הוד שבהוד"הרי לך שיום כיפור הוא מידת , "הוד"

ולכן , "הוד שבהוד"ג בעומר הוא ספירת "וכן נמי ל
  .כ"דומה ליו

ג "ע כי ל"זי רבי יהונתן אייבשיץק "מהגה' אי והנה
וביום זה נתקבל , בעומר מסוגל מאוד לתשובה

ראוי לכל איש הירא : "וכלשונו, ה ביותרהתשוב
וחרד אל לבו ביום ההוא לשוב בתשובה כי זכות לבו 

י מסייע "ביום ההוא לשוב בתשובה כי זכות רשב
ג בעומר דומה "וגם לדבריו יוצא של, "להבא מטהר

וידוע גם כי , ליום כיפור דאית ביה מחילת העוונות
בפרט ביומא דהילולא , "מיתת צדיקים מכפרת"

בוודאי הוא א געוואלדיגע יום , י"קדישא דרשב
  .סליחה ומחילה

כפי שיום כיפורים הוא תשובה , לומר עודויתכן 
, ג בעומר הוא תשובה מיראה"אזי גם ל, מיראה

כ לתשובה "מגיעים ג, י"אמנם בהוספת שמחת רשב
הבחינות תשובה ' ג בעומר יש ב"אזי בל, מאהבה

  .מאהבה ותשובה מיראה
, לפעול כל הישועות שלימותאפשר בזכותו 

וכמפורסם שגם בדורות האחרונות ראו שם על 
י פועל כל "רשב, קברו במירון תחיית המתים ממש

הישועות שלימות הן בגשמיות והן ברוחניות לכל 
  .  כלל ישראל בכללות ובפרטות

  ב"ב בארה"ג בעומר תשס"קטע מתוך שיחת קודש ל          
  
  

  

  

  

  
  ק"דברי אלוקים חיים מפ

  ג בעומר"א לל"ר זיע"ק אדמו"ק מרן רביה"כ
  

וההוד זו בית  .)ברכות נח(איתא בגמרא 
ביום הקדוש  כי  בזה   ונראה לרמז, המקדש

דהילולא דהתנא האלוקי  ג בעומר יומא"יום ל
שבו סופרים את ספירת , רבי שמעון בר יוחאי

הוא יום מסוגל מאוד להתפלל , "הוד שבהוד"
זיך איינרייסען , יםולהעתיר בתפילה במרומ

על בית המקדש שיבנה , און אויסבעטען
 )א"ח באר מנחם(     .במהרה בימינו אמן

  

  קודשקודש  שיחתשיחת
  א"ר שליט"ק מרן אדמו"ק כ"מפ

 'ב' המשך בעמ

  פניני קודשפניני קודש
  א"זיער "ק מרן אדמו"ק כ"מפ

  השפיע שמחה
ע לפני"אהרן זי ר מתולדות"ק האדמו"פעם אחת בביקור כ

רבי משה אריה צ"הגה ג בעומר אצל ידיד נעוריו מקודש"ל
א"ר מתו"שאלו האדמו, ו"ירושת ד"ל גאב"פריינד זצוק

ג בעומר מה שהיה"איזו עובדא מענין ל יודע לספרהאם 
ונענה, ע"ק הדברי חיים מצאנז זי"מרן הגה ק"אצל כ
ע את שלחנו"ח זי"בסיפור שכאשר ערך פעם הד ר"לאדמו

מארץ ג בעומר היה נוכח שם איש אחד"הטהור ביום ל
מעוצם  באמצע עריכת השולחן נזכר האיש ,ישראל

והצטער , י"רשב ילולתהשמחה שיש עכשיו במירון אצל ה
. להשתתף בשמחה עילאית זו בלבבו מדוע אינו זוכה מאד

ופתאום קרא , "מייערן"באמצע אכילת  ח היה אז"מרן הד
ונתן לו מלוא חפניים מייערן ואמר לו בלשון  לזה האיש

תיכף(. לשון לשון נופל על" )מירון"דא האסטו  :קדשו
ך חדוההאיש בשמחה עצומה והתחיל לרקוד מתו נתמלא
הקהל בשמחתו עד שמשך אתו גם את כל, עילאה

  )זכור לאברהם(. הגדולה
  

  ם צופיותיעיני
פרץ אצל  פעם היה רבי: ע"ח מסלונים זי"ק רמ"סיפר הרה

ושאלו איך  ,ג בעומר"ע בל"ק החוזה מלובלין זי"הרה
רבי פרץ מי שלא  וענהו? האם שמח שם, אצלכם במירון

השמחה וההתרוממות נמצא שם אינו יכול לתאר גודל
מטפחתו ונגע בעיניו של רבי ק"ולקח הרה. שמרגישים שם
רואה את עצמו במירון ועומד בתוך  והנה, פרץ ומיד נרדם

ומרוב ההתלהבות, שרוקדים ושרים השמחה הגדולה
  והשמחה

עד וכמה דקות מחא כפיים ושמח, למחוא כפיים התחיל
המחזה ק העביר שוב את מטפחתו על עיניו ונעלם"שהרה

 )מאמר מרדכי(. ג"הל ק נו איך נראה"ושאלו הרה, יומעינ
 

כל תלמיד חכם שאומרים דבר ,י"יוחנן משום רשב'אמר ר
)ז"יבמות צ(ז שפתותיו דובבות בקבר "שמועה מפיו בעוה

ספר חסידים ( ".ומתפללים שם עליו ומליצים טובה עליו"
  )ד"רכ

   
גיטין ( )י"רש –מדו תורתי ל(שנו מדותי , בני-אמר רבי שמעון

  ).ד"ס
מנין אנו , מכח הצדקה מתים עתידים לחיות: ש אומר"ר

שהחיה בן האלמנה בזכות(מאליהו התשבי ? למדין
  )א"מדר(). הצדקה שעשתה

   
זכאה חולקהון דצדיקייא בעלמא הדין ובעלמא דאתי

ג דאינון באתר אחרא בעלמא אחרא זכותהון קיימא"ואע
  ).ק חקת"זוה(. יןבעלמא דין לדרא דר

   
ה במקום "גדולה חיבתן של ישראל שנגלה הקב: ש"אמר ר

ז ובמקום טנופת ובמקום טומאה בשביל לגואלן "ע
  )ר"שמו(". וארד להצילו מיד מצרים: "שנאמר

  
י בנוהג שבעולם אדם אם יש לו בן נותנו "אמר רשב

ואם אין לו שפחה נותנו למניקה וכמה, לשפחה שתניקהו
ה אינו כן אלא"כביכול הקב. שנים' וג' ותו בהיא מניקה א

,בני: ה"ל הקב"א .עד זיקנה אני הוא ועד שיבה אני אסבול
ז כך אני מגדיל ומייקר "חייכם כשם שגדלתי אתכם בעוה

:י"תני רשב ".הבן יקיר לי אפרים: "ב שנאמר"אתכם לעוה
למה אתה נושך באבר אחד וארסך מהלך ) לנחש(אמרו לו 

אין יתרון לבעל ? ולי אתם אומרים: "ל"א? בכל האיברים
. "בסוריה והורג ברומי, הלשון שיושב ברומי והורג בסוריה

  ).ו"ר פכ"ליק(
  

ה לכולן יש בן זוג ולי"אמרה שבת לפני הקב: י"תניא רשב
וכיון . ה כנסת ישראל הוא בן זוגך"ל הקב"א? אין בן זוג

ה זכרו הדבר"ל הקב"שעמדו ישראל לפני הר סיני א
  )א"ר פי"ב(. כנסת ישראל הוא בן זוגך. מרתי לשבתשא

   
בכל מקום שהצדיקים הולכים השכינה הולכת: י"תני רשב

ותך לרגליא' ויברך הש "ברכה הולכת אחריהם כמ, עליהם
  )בראשית(". את בית המצרי' ויברך ה" –

  פנינים יקריםפנינים יקרים
 

  לל""מדרשי חזמדרשי חז
  י"על תורת רשב



ב

 

 
נאמר כאן וראיתם אותו.השכינהזוכה ומקבל פני  )ציצית(כל הזריז במצווה זו :י אומר"רשב

   .אלוקיך תירא ואותו תעבוד' ונאמר שם את ה
. ה לישראל"ל הקב"א: י"ר יוחנן משום רשב"א )'דברים כ(" ואמר אליהם שמע ישראל"

  ).ב"סוטה מ(. ש שחרית וערבית אין אתם נמסרים בידם"אפילו לא קיימתם אלא ק
   

עמוד והתחזק , אשו ידיהן מן התורה מאדאם ראית את הבריות שנתיי: י אומר"תניא רשב
  )ירושלמי ברכות(. בה ואתה מקבל שכר כולם

   
 –י כל הקובע מקום לתפילתו אויביו נופלים תחתיו שנאמר "ואמר רבי יוחנן משום רשב

ולא יוסיפו בני עוולה לענותו , ושמתי מקום לעמי ישראל ונטעתיו ושכן תחתיו ולא ירגז עוד"
  )'ת זברכו(". כאשר בתחילה

   
ממה שאתה מחדשינו : סימון אומר' רבי שמעון בשם ר –" חדשים לבקרים רבה אמונתך"

מדרש תהילים (לבקראים אנו מאמינים ומכירין שאתה מחזיק לנו נשמותינו לתחיית המתים 
  ).ה"כ –

   
כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות וכתר שם טוב : שלשה כתרים הם: רבי שמעון אומר

  ).ד"אבות פ(. ןעולה על גביה
   

, ה לישראל אם תעשו את התורה"ל הקב"א, ככר ומקל ירדו כרוכין מן השמים: י אומר"רשב
  )עקב-ספרי(. הרי ככר לאכול ואם לאו הרי מקל לרדות בו

  
 –ת על לבו מעבירין ממנו עשרה דברים קשים הרהורי עבירה "כל הנותן ד: י"אמר רשב

  )ז"תדבא(. 'הרהורי דברים בטילים וכו
   
בשביל התורה ירום , של תורה" אמיתה"י כלי זיין היא "אמר רשב –" צנה וסוחרה אמיתו"

  ).א"מדרש תהילים צ(ראשו וישברו כל שונאיו לפניו 
   

אילו היו ישראל חסירים אפילו אדם אחד לא היתה השכינה נגלית עליהן : י"אמר רשב
  ).ז"ר פ"דב(" ילעיני כל העם על הר סינ' כי ביום השלישי ירד ה: "דכתיב

   
י אומר "תניא רשב –ונתת אל חושן המשפט את האורים ואת התומים והיו על לב אהרון 

  ).א"ר פ"שהש(הלב ששמח בגדולת משה אחיו ילבש אורים ותומים 
   

והלא דברים ' וכו" עץ חיים"שנאמר , אין עץ אלא תורה –" כימי העץ ימי עמי: "י אומר"רשב
הרי היא קיימת לעולמי עולמים . את אלא לכבודן של ישראלמה אם התורה שלא נבר, ו"ק
  )עקב-ספרי(... ו לצדיקים שבשבילן נברא העולם"ק
   

. י יסורים"ה לישראל וכולן לא נתנן אלא ע"שלש מתנות טובות נתן הקב: י אומר"תניא רשב
  .).ברכות ה(ארץ ישראל והעולם הבא , תורה: ואלו הן

   
  ).שם(הקובע מקום לתפלתו אויביו נופלים תחתיו  כל: י"יוחנן משום רשב' אמר ר

   
: ה בבית גנזיו אלא אוצר של יראת שמים שנאמר"י אין לו להקב"אמר רבי חנינא משום רשב

  )ז"תדא( ".היא אוצרו' יראת ה"
  
 

מקובל כיום  עומרלג "שיום ל, וחאייר במעון ש' השמחה המיוחדת ביום זה היא על תורתו המיוחדת של ר
ה משלים שנותיהם של "שהקב, היה גם יום לידתו שמסתבר שיום זה, יששכר בני ק"הוכתב בספ, פטירתו
ביום זה גילה סודות , קיבאע' ר דייל ללמוד תורה ע וחאייר במעון ש' וביום זה לא רק שהחל ר, צדיקים
והמקור להרבות בשמחה מיוחדת זו הוא בדברי , העולם כולו ואור ספר הזוהר הקדוש האיר וזרח בכל, התורה

ונכון ". יומא דהילולא"עומר ונקרא לג "שירבו שמחה בל ,וחאייר במעון ש' ר שזה היה רצונו של רהזוה
  :ע"ק הבן איש חי זי"מהגה פי הפיוט שיסודתו בהררי קודש ותורתו על וחאייר במעון ש' להתבונן במעלת ר

 
  
  
  
.אדוננו בר יוחאי, לב חכם ישכיל פיהו, אשרי עין ראתהו, יש אלקים קדוש הואא

 :ואמרתם
 :ואמרתם. אדוננו בר יוחאי, מאור גליל העליון, קדוש הוא מהריון, רוך הוא מפי עליוןב
 :ואמרתם. אדוננו בר יוחאי, מלא מדע וחכמה, בדת תורה תמימה, בור ואיש מלחמהג
 :אמרתםו. אדוננו בר יוחאי, עלה מעלות רמות, בעז ותעצומות, רש כל תעלומותד
 :ואמרתם. אדוננו בר יוחאי, שם למד סתרי תורה, רהימפני הגז, חבא בתוך מערהוה
 :ואמרתם. אדוננו בר יוחאי, מה טוב חלקו וחבלו, וחרוב למאכלו, שם נברא מעין לוו
 :ואמרתם. אדוננו בר יוחאי, כהיזכה רבים וז, דין ריכא ובר ריכא, כר צדיק לברכהז

 :ואמרתם. אדוננו בר יוחאי, זה המרגיז ממלכות, תהם במשנה ערוכו, דש כמה הלכותיח
 :ואמרתם. אדוננו בר יוחאי, הודו לו משמיא, עשה אותה נקיה, הר את עיר טבריהיט
 :ואמרתם. אדוננו בר יוחאי, טל כמה גזרותיב, רותידבריו עושים פ, דע כל הנסתרותי
 :ואמרתם. דוננו בר יוחאיא, כי הוא אות עולם היה, אות הקשת לא נהיה, ל ימיו אשר חיהכ
 :ואמרתם. אדוננו בר יוחאי, כאור החמה מזהיר, בסוד תורה הבהיר, כל ישראל האירל
 :ואמרתם. אדוננו בר יוחאי, זה מבני עליה, עם הנביא אחיה, קום בחר בשמיאמ
 :ואמרתם. אדוננו בר יוחאי, כתר עליון לו נגלה, להוזכה ליקר וגד, חמד מאד למעלהנ

 :ואמרתם. אדוננו בר יוחאי, ממנו תצא תורה, ארי שבחבורה, ני לו נקראיני סיס
 :ואמרתם. אדוננו בר יוחאי, קן העליוניםיבם ת, יקרים מפנינים, קוניםישה שבעים תע
 :ואמרתם. אדוננו בר יוחאי, קן זהרי חמהית, הוציא אור תעלומה, תח את פיו בחכמהפ
 :ואמרתם. אדוננו בר יוחאי, כול לפטור העולםי, לה מדרש הנעלםיג, דיק יסוד העולםצ
 :ואמרתם. אדוננו בר יוחאי, והציל הלחוצים, והכרית את הקוצים, מר עריציםיולו זק
 :ואמרתם. אדוננו בר יוחאי, לה סוד נסתריםיעת ג, בשבתו עם חברים, אה פניו מאיריםר
 :ואמרתם. ו בר יוחאיאדוננ, דובר אמת בלבבו, מה יפיו ומה טובו, לום רב על משכבוש
 :ואמרתם. אדוננו בר יוחאי, הוא ימליץ טוב בעדנו, היא מאירת עינינו, ורתו מגן לנות
  

, ואומר. אביכם שבשמים, ומי מטהר אתכם, לפני מי אתם מטהרין, אשריכם ישראל, אמר רבי עקיבא
  .אלאף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישר, מה מקוה מטהר את הטמאים, ' המקוה ישראל 

 

  לל""מדרשי חזמדרשי חז
  ''אא' ' המשך מעמהמשך מעמ

 פזמון ואמרתםפזמון ואמרתם

  057-796-2493: להארות הערות וכל ענין ניתן לשלוח לפקס המערכת

 שיר בר יוחאישיר בר יוחאי
 

 :שמן ששון מחבריך, נמשחת אשריך,בר יוחאי
חבוש , נשאת ציץ נזר הקדש, נמשחת ממדת הקדש, מן משחת קדשש, בר יוחאי

  .על ראשך פארך
שם , במערות צורים שעמדת, יום נסת יום אשר ברחת, ושב טוב ישבתמ, בר יוחאי

  .קנית הודך והדרך
, פלא אור היקוד הם יוקדיםואור מ, הם לומדים 'דלמודי , טים עומדיםצי שע, י"ב

  .הלא המה יורוך מורך
, סוד תורה כציצים ופרחים, עלית ללקוט בו מרקחים, לשדה תפוחיםו, 'יו בר

  .נעשה אדם נאמר בעבורך
, וחרב הוצאת מתערה, ובמלחמת אש דת השערה, אזרת בגבורהנ, בר יוחאי

  .שלפת נגד צורריך
תשורי , גם גלת כותרת על עיש, הגעת ופני אריה ליש, מקום אבני שישל, יוחאיבר 

  .ומי ישורך
, שבע שבתות סוד חמשים, קו ירוק מחדש חדשים, קדש הקדשיםב, בר יוחאי

  .קשרת קשרי שין קשריך
את , נתיבות ראשית תרומה ב"ל, השקפת לכבודה פנימה, וד חכמה קדומהי, י"ב

  .כרוב ממשח זיו אורך
, תעלומה ואין קורא לה, יראת מלהביט כי רב לה, פלא רום מעלהוור מא, יוחאי בר

  .נמת עין לא תשורך
לבושי , ואשרי העומדים על סודך, אשרי העם הם לומדךו, אשרי יולדתך, בר יוחאי

 .שן תמיך ואורךוח

, רבי שמעון בר יוחאי, ואמרתם כה לחי
 :רבי שמעון צדיקאי, יואמרתם כה לח

  ברכת מזל טוב נאמנה
, טוב מזל ברכת בזה נשגר שמחה מלא בלב

 בתשבחות מהולל, והמכובד היקר לידידינו
, עדתינו קהל בפי ומבורך מהולל, די בלי עד

, רבנן ומוקיר רחים, חכמים בעפר מתאבק
ומתפללי בית  ש"אנ ויקירי מחשובי

 לכל להיטיב מנגד עצמו משליך ,מדרשינו
  הלב טוב, אחד

  ו "הי נחום דוד טמבור ר"הר
  "דפוס טמבור"בעל 

לרגל שמחת אירוסי הנכד החשוב והמצויין 
  צ"ג בשעטומ"ו עב"הי פינחס צביש "בתוי

כלי מחזיק , בן ידידינו החשוב והנעלה
 משהר "תהלתו בקהל חסידים הר, ברכה

  ו"הי
 שמחות שובע זו משמחה הםל שיושפע רצון יהי

 בכל והצלחה לברכהו ,אחד מקוםב וגדולה תורה
  .ר"והזיווג יעלה יפה יפה אכי, הםידי מעשי

 

  
  ברכת מזל טוב נאמנה

המפואר הננו לברך לידידינו מקירוב לב וריחוק מקום 
ידיו רב לו בעשייתו , איש האשכולות, יקר הערך

מלא מדע , כלי מחזיק ברכה, הברוכה למען בית חיינו
למען הכלל  אמונההעוסק בצרכי ציבור ב, ותבונה
א אהבו וחיבבו עד "ר זיע"מרן אדמואשר  והפרט

  ה"ה, למאוד
בארא פארק  –ו "ר פינחס דוב טרעביטש הי"הר

  ב"ארה –
צ "ג בשעטומ"עב' לרגל שמחת נישואי הבת תחי

  ט"לאויש
רודף צדקה , והברכה אחת היא לאביו החשוב והנעלה

מעוטר במדות , לבו ער לכל דבר שבקדשים, וחסד
ו לשמחת "הי ישראלר "ה הר"ות יקרים הומעל

  נישואי הנכדה
 שמחות שובע זו משמחה הםל שיושפע רצון יהי

 בכל והצלחה לברכהו ,אחד במקום וגדולה תורה
ויזכו לבנות בית נאמן , ח"נחת מכל יוצ, הםידי מעשי

  .ר"אכי, א"ק זיע"ד הסלולה מרביה"בישראל ע

מופלא ומצויין , ש ומידות טובות"מלא וגדוש בתוי, ש"נח מחשובי בחורי א"ברכת מזל טוב להבה
  . בנועם מידותיו והליכותיו הנעימים והישרים

  ו  "החתן אברהם פלס הי
ויזכה לבנות , ר שזיווגו יעלה יפה לשם ולתפארת"יה  צ"לרגל שמחת בואו בברית האירוסין בשעטומ

  .ר"וב וחסד יהיו מנת חלקו כל הימים אכיא ואך ט"ק רבינו שליט"בית נאמן בישראל בדרך הסלולה לנו מכ
 


