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  בעזרת השם יתברך

  34בולעטין  – 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"תשסתמוז  חודש

  

  ג לעומר"שמחת ל
  ג בעומר"הטעם לשמחה וחדוה בכל העולמות בל )א

, והם  ימי  פסח,  ע"כל  הימים  שלא  אומרים  בהם  תחנון  לא  מתו  תלמידי  ר.  א
ב "כ  נשארו  ל"וא,  ז  ימים"ה  י"בס,  שבתות'  ז,  ח  סיון"דר'  וא,  ח  אייר"ימים  דר'  ב

 . ג"ועל  כן  שמחים  ביום  הל,  שבהם  מתו  התלמידים,  ט"ימים  עד  מספר  מ
  ).ל"מהרי(

עד  שמת ,  ב  ימי  הספירה"ע  מתו  בל"דתלמידי  ר,  ספר  נופת  צופים  כתבב.  ב
ג  בעומר  הוא  יום "ול,  ונמתקו  הדינים,  ג  בעומר  שהיה  האחרון  שבהם"י  בל"רשב

  .כידוע, שמחתו עד היום
  "הילולא"טעם למה נקרא יום פטירתו בשם ) ב

ק איתא  רוכב  ערבות  שש  ושמח  בבוא  אליו  נפש  נקי  וצדי:)  ה"דף  כ(ק  "במו.  א
ג  בעומר  יש  למעלה  יחוד  עליון  ושמחה  רבה "וביום  ל)  ה"א  דרל"ק  ח"זוה(

ומזמנין  כל  פמליא  של  מעלה  שישמחו  בעטרין  קדישין  דמעטרון  בהון ,  מופלאה
בהילולא ,  יצחק'  יצחק  לר'  שאמר  אבוה  דר)  ח"א  רי"ח(ק  "ש  בזוה"כמ,  י"לרשב

במלך  שלמה א  צאינה  וראינה  בנות  ציון  "כמד,  ש  תהא  מתקן  פתוריה"רבא  דר
  .בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתונתו ביום שמחת לבו

ה "י  אותה  הנשמה  יהיה  יחוד  קוב"מפני  שע,  יום  פטירתו  נקרא  הילולא.  ב
  ).אור החמה פרשת בא( . חתן וכלה, ושכינתיה

, כי  הוא  יום  הילולא  דיליה,  ע"י  זי"ג  בעומר  ירבה  שמחה  לכבוד  רשב"יום  ל.  ג
, ה"א  הלוי  זלה"כידוע  ממעשה  ממהר,  יום  זהונודע  שרצונו  הוא  שישמחו  ב

ויש  מי  שנוהג  לעשות .  ומעשים  אחרים  אשר  שמענו  ונדעם  משם  רבנן  קדישי



ב 

ז "י  המפוזרים  בזהר  ואד"ג  לעומר  בי  עשרה  ללמוד  שבחי  רשב"הלימוד  בליל  ל
  ).ג"אות כ' ח' סי(מורה באצבע , עבודת הקודש( .והוא מנה יפה

ג "וביום  ל,  ה  הוא  יום  אבל  וצום"ה  רבינו  עאדר  יום  פטירת  מש'  הטעם  שבז.  ד
ה "לפי  שמשה  רבינו  ע,  י  הלולא  חדוה  ושמחה  בעולם"בעומר  יום  פטירת  רשב

לכן  הכל  בוכין ,  מטעם  שרצה  לקיים  מצות  הארץ,  ולא  חפץ  בו,  בכה  על  יום  מותו
שאמר :  ועמד  ומצפה  עליו,  י  שמח  ביום  מותו"ורשב.  על  מותו  ומתאבלין  עליו

הנה  שמח .  עלי  דכל  יומין  דקאימנא  תאיבנא  למחמי  יומא  דאהאידנא  אמהדנא  
כ  באדרא  זוטא "כמש,  והיא  הלולא  לכל  עלמא,  עבדינן  רעותיה,  וצפה  עליו

  )דבר יום ביומו ( ).ב"א ע"האזינו דף רל(
ג  לעומר  אנו "ובל,  בישראל  מתאבלים  בפטירת  משה  על  שלא  נכנס  לארץ.  ה

הילולא (  .  י"משה  שנכנסו  ברשבששמחים  שניצוצי  נשמת  ,  עושים  משתה  ושמחה
  )ב להרב יעקב אנהורי"רבא דף כ

מאות  הלכות  על  ידי  אבלם  אחר  משה '  ביום  פטירת  משה  רבינו  נשתכחו  ג.  ו
ז "שגילה  הסודות  וכל  האדר,  י"כ  בפטירת  רשב"משא.  כ  הוא  תענית"ע,  רבינו

לכן ,  ז  השמחה  והחדוה  ביום  ההוא  שנתגלו  הני  רזין  עילאין"ועי,  ביום  פטירתו
, ל  עיני"מאמר  ג,  שער  יששכר  מאמרי  חודש  אייר  (  .ג  לעומר  הוא  יום  שמחה"ל

  ).ג"אות כ
י  לאחר  שנעשה  לו  נס  וניצל  מחרב  המלכות  והאריך  ימים  ושנים  אחר "רשב.  ז

כי  הרוגי ,  לכן  לזכר  הנס  שניצל  קבעו  יום  פטירתו  לשם  שמחה,  ביטול  הגזירה
ת "שו(  .  רו  יודעים  ומכירים  בנסווכשבאים  שמה  על  קב,  מלכות  לא  ניתנו  לקבורה

  ).ד"י' ח סי"שם אריה או
  בשבוע החמישי הוא גמר הספירות הוא יום טוב' ג לעומר שהוא יום ה"ל) ג
לפי ,  ט  מדה"מ'  ז  גי"והם  זפ'  הגדולה  וגו'  מדות  דלך  ה'  אנו  ממליכין  בז.  א

' ק  שנה  הם  ה"ושורש  המדות  הם  רק  עץ  החיים  מהלך  ת,  גודל  ברור  המדות
כבר  הוא  גמר '  בשבוע  הה'  ג  בעומר  שהוא  יום  ה"לכן  בל,  כ  כל  וכלה"ואח.  מדות

והיחוד '  י  וכו"ה  לוי  יצחק  נ"כזה  שמעתי  ממורי  הרב  מו,  הספירות  הוא  יום  טוב
  )י"ח' על התיקונים סוף תי' אור ישראל פי( .בשבועות

, פ  ויצא"קדושת  לוי  סו,  בהר'  ק  עבודת  ישראל  פ"ראה  באריכות  בסה.  ב
  ).ג"שער ל(ח מבעל התניא "סידור דא

  ל ובעל החרדים שרקדו ביחד"מעשה נורא מהאריז) ד
  ג בעומר"עם רבי שמעון בן יוחאי בל



ג 

היה  משמש  בבית ,  י  והאלשיך"י  והאר"שהיה  בזמן  הב"  החרדים.  "א

ואיש  לא  ידע  מעוצם  גאונותו  וקדושתו ,  ו"ק  צפת  ת"המדרש  בעיה

והיו ,  ג  בעומר  במירון"  בלבהיותו'  פעם  א,  והחזיקוהו  לאיש  פשוט  ותמים

  .י עם החברייא ורקד עמהם זמן רב לכבוד ההילולא"שמה האר
זקן  אחד  שהיה  שם  לבוש  בגדים  לבנים  בעל  צורה  ובעל  קומה .  ב

והזקן  הזה  רקד  לעצמו  שם  בשמחה  עצומה  עם  חברת ,  משכמו  ולמעלה

  .לוית אנשי בריתו שלא הכירום
חז  ביד  אותו  הזקן  הנזכר י  וא"בתוך  הריקודין  והמחולות  קפץ  האר.  ג

י  ביד  החרדים  ורקד  עמו "אחר  כך  אחז  האר,  ורקדו  שניהם  יחדיו  זמן  רב

הרהיבו  עוז  בנפשם ,  ואחר  שיצאו  משם.  בשמחה  ובטוב  לבב,  כ  הרבה"ג

אל  נא  יחר  בעיני  אדוננו  אם  נשאל  אותו :  י  הקדוש  לאמר"תלמידי  האר

כי  מה  שרקד  עם ,  בנוגע  לכבודו  הרם  ובנוגע  כבוד  התורה  בנגלה  ובנסתר

אבל  מה  שרקד  עם .  ובודאי  אדם  גדול  הוא,  אין  אנו  מכירים  אותו,  הזקן

אבל  אין  זה .  הגם  שהוא  ירא  שמים)  החרדים(ר  אלעזר  אזכרי  "השמש  הר

כ  השיב "אח.  י  שמע  דבריהם  ושחק"האר.  רבן  של  כל  ישראל,  כבוד  רבינו

  לי י  רקד  עמו  ביחוד  שאני  הצעיר  לא  יהיה"להם  אם  התנא  האלקי  רשב

י  בכבודו "התלמידים  הבינו  שהזקן  הנזכר  הוא  רשב?  לכבוד  לרקוד  עמו

שמחמת )  החרדים(ומאז  נודע  הדבר  מי  הוא  המשמש  הנזכר  .  ובעצמו

שכל  ימיו  קיים  מקרא  מלא  והצנע ,  צניעותו  לא  נודע  צדקתו  ומדריגתו

  ).ד יחזקאל החדש"תו(לכת עם אלקיך 

  עורר על לימוד ספר הזוהר הקדושל וועד


