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  בעזרת השם יתברך

  32בולעטין  – הזוהר שער
  המשכילים יזהירו כזוהר הרקיעו

: כמו שכתוב, לימוד ספר הזוהר הקדושעורר על ארגון מוקדש ל
וכל המעורר ללמוד זוהר הקדוש , בחיבורא דא יפקון מן גלותא

  צדקינו במהרה בימינו אמן ביאת משיח מקרב בזה 
  ב"תשס  איירחודש

  

  ?שאלה
  ?י"ה ענינים על קדושת מערת הרשבתאמר לי איז

  ג לעומר למירון וישמח שם שמחה גדולה"הדר בארץ ישראל יעלה בל
וכל .  אם  דר  בארץ  ישראל  ילך  לשמוח  על  קברו  ושם  ישמח  שמחה  גדולה.  א

משנת .  (שהיא  מצוה,  שכן  אם  הוא  פעם  ראשונה  שמגלח  ראש  בנו  ומניח  הפאות
  .)מסכת אייר, חסידים

  יכול לכופו ולהחטיאו י"ד ששמו תנ"ד כי השלא ילך על הציון לב
שלא  ילך  על  הציון  שלו  או  של ,  יזהר  שאפילו  בהיות  שם  החכמים  הלומדים.  א

  . י יכול לכופו ןלהחטיאו"ד ששמו תנ"כי הש, בנו לבדו אם לא יהיה צדיק גמור
א  בנו  ללמוד  שם "י  ור"מורי  הזהיר  לאדם  אחד  שלא  ילך  על  קברי  רשב.  ב

ש  בשאר  מקומות  שאין  בני "ומכ,  ים  שרגילים  בני  אדם  לילך  שםיחידי  אפילו  בימ
  ).משנת חסידים, ו"ואתחנן דל' שער המצוות פ ( .אדם יושבים שם

  ג לעומר"בל כל הפמליא של מעלה ונשמות הצדיקים הם במירון
ע  היה  פעם  אחד  בהילולא "חיים  בן  עטר  האור  החיים  זי'  ק  ר"הרה.  א
י  ירד "הגיע  לתחתית  ההר  שעולים  לציון  הרשבוכשעלה  למירון  ו,  ו"ק  צפת"פעיה

היכן ,  וכל  הדרך  היה  נועה  כבהמה  וצועק,  מהחמור  והיה  עולה  על  ידיו  ועל  רגליו
וכל ,  וכל  פמליא  של  מעלה  הכא,  ה"למקום  אש  שלהבת  קוב,  אני  השפל  נכנס

רבי (  .  ש"ע,  ובעת  ההילולא  היה  שמח  שמחה  גדולה,  נשמות  הצדיקים  שמה
  ).ד צפת בסוף כבוד מלכים"שמואל העליר גאב

ג  דף "ק  ח"זוה(  .שמעו  קלא  עולו  ואתו  ואתכנשו  להילולא  דרבי  שמעון.  ב
  .)ו"רצ



ב 

ג "מדי  שנה  בשנה  מתעוררת  לבות  רבבות  ישראל  לעלות  למירון  ביום  ל.  ג
  ).ז קדישא"סוף האדר: ו"ג רצ"ק ח"זוה(לעומר 
י  מתעורר "קול  עליון  זה  שיצא  אז  בערך  בשנת    אלף  הרביעי  בפטירת  רשב.  ד

ונכנס  ומעורר  לבות  רבבות  אלפי  ישראל  מדי  שנה  בשנה  להיות  עולין ,  עוד  היום
ג  לעומר "ותאין  ומתכנשין  ביום  ל,  כל  השנה  להתפלל  וללמוד  חכמת  הנסתר

ולשמוח  שם  בשמחת  יומא  דהילולא ,  י"במירון  למקום  מנוחת  קדשו  דרשב
  . אמן, ע ועל כל ישראל"י זי"דרשב
היינו  יום  שמת  בו  אדם ,  כל  הנך  ריגלי  דאמוראי,  צאתיבתשובת  הגאונים  מ.  ה
מתקבצים ,  כשמגיע  אותו  יום,  ומדי  שנה  בשנה,  קובעים  אותו  לכבודו,  גדול

. תלמידי  חכמים  מכל  סביביו  ובאים  על  קברו  עם  שאר  העם  להושיב  ישיבה  שם
  .).ב"י יבמות דף קכ"רש(

  עורר על לימוד ספר הזוהר הקדושל וועד


