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  בעזרת השם יתברך

  29בולעטין  – 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 שבטחודש 

  

  ?שאלה
 המיוחד שכולם נוסעים למירון מה הוא הענין

  י"ללמוד זוהר ולהתפלל אצל הרשב
  גודל מעלת התפילה במירון

מתקבלת ,  אפילו  יחיד  ובלי  כוונה  שלימה,  התפילה  על  קברי  צדיקים)  א
  כתפילת ציבור

וכמו  כן  המקום  שהוא ,  נתבאר  שיש  הכנה  גדולה  לשפע  האלקי  במקום.  א
ולכן  המתפלל  בו ,  אל  נשמעת  בומוכן  להתפלל  בו  כבר  הוכן  להיות  תפלת  ישר

ש "וכמ,  הוא  קרוב  להיות  תפילתו  נשמעת,  ואפילו  בלי  כוונה  שלימה,  אפילו  יחיד
שהיה  בטוח ,  מעצת  המרגלים'  בכלב  שהלך  להשתטח  על  קברי  אבות  שיצילהו  ה

תפלתו  באותו  מקום  המקודש  מצד  היות  בו  אבות  הקדושים  וגופתם '  שישמע  ה
ה  בספרו "ט  זלה"מבי(  .  בהם  בדבר  שבקדושהבהיותם  חיים  היו  כלים  להשתמש

  )ה"בית אלהים שער התפלה פ

  י מסייעת להבא ליטהר"זכות הרשב) ב
ראוי  לכל  איש  הירא  וחרד  אל  לבו  יום  ההוא  לשוב  בתשובה .  א

ולא לבלות הזמן , כי  זכות  רבי  שמעון  בר  יוחאי  מסייע  להבא  לטהר
  יהונתן רבי(  .'ר  בהבלי  עולם  אשר  הוא  לצדיק  לטהר  וכו"בעוה

  )ל"אייבשיץ זצוק



ב 

אורה  ושמחה  דף (  .ג  בעומר  מסוגל  לרפואת  הגוף  והנפש"ל.  ב
  )'כ

  י"קביעות זמנים ללמוד ספר הזהר על ציון רשב) ב
י  ועוסקים "בהיות  חברים  מקשיבים  אצל  ציון  רשב.  א

באמרותיו  אמרות  טהורות  כדרכו  פעמים  בשנה  מעת  לעת 
  )ספר החרדים בהקדמה( .'ומפקידה לפקידה וכו

שני  פעמים  בשנה  חוק  ולא  יעבור  הולכים  כל  חכמי  סגולה .  ב
י  עד  קברו "ושם  פורסים  אוהל  אחד  מן  קברו  של  רשב,  למירון'  וכו

לילות  רצופים '  ימים  וי'  א  י"י  ור"ויושבים  שם  בין  רשב,  א"של  ר
וזה  הסדר  הם  עושים  עשרה  ימים  קודם .  ועוסקים  בספרי  הזוהר

ספר  מצרף (  .ימים  קודם  ראש  השנה  תמידשבועות  ועשרה  
  )לחכמה

 עטרת  בספר,  הזהר  לימוד  בענין  כתב  אשר  את  נעתק  דברינו  ולסיום
 של  (לאורו  שזכינו  חלקינו  טוב  מה  אשרינו,  ל"וז)  א"ע  לט  דף  ג"ח  (צבי

 הקדוש  אור,  עליון  זוהר  בזיו  נועם  באמרי  ולהגות  לילך,  )הקדוש  הזהר
 ולהשכיל  להבין,  וקץ  סוף  להם  יןשא  מים  מחמדים  וכלו  ממתקים  חכו

 השכינה  אל  (מרכבה  להיות  ואיך,  מרכבה  ובמעשה  בראשית  במעשה
 וזאת,  ושורשה  מחצבה  מקום  מקור  אל  נפש  ולהשיב  להתייחד)  'הק

, מימיו  אור  לא,  הזהר  ספר  אור  ראה  שלא  מי  אשר,  בנפשי  ונשרש  נחלט
 תלמידי  שמור  השמש  ורואי  לעינים  האור  מתוק  מן  טעם  שלא  וכל

, מימיו  תורה  סתרי  (טעם  טעם  לא,  בחכמה  ומעמיקים  העוסקים  חכמים
, ולרבבות  לאלפים  הלכות  של  תלים  תלי  קוץ  כל  על  עולם  הליכות  בכמה
 עולם  טעם  אלף  מני  אחד  בחיינו  עולמינו  לראות  זכינו,  לאל  תהלה  כאשר
 ברוב,  והיחוד  הקדושה  דרכי  צוף  נופת  דבש  מתיקת  מגודל,  ממש  הבא
  .ל"עכ, עלינו' ה חסדו

  עורר על לימוד ספר הזוהר הקדושל וועד


