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  בעזרת השם יתברך

  31בולעטין  – 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 ניסןחודש 

  

  ?שאלה
   ?י במירון" התטחות על קבר הרשבמה הוא ענין

  י במירון"השתטחות התנאים על קבר רשב) א
ראה  ריש  אדרא  זוטא (י  וסופרו  הנאמן  התנא  רבי  אבא  "תלמידי  הרשב.  א

ראה  פסיקתא (והזכיר  שם  ממעשיו  הטובים  ,  השתטח  על  קברו.)  רפז'  זוהר  חלק  ג
  .).ו"נא דף ק"ק ח"ראה זוה(י "ולמד שם מתורת רבו הרשב, )ב"רבתי פי
ק "ראה  זוה(י  ודבי  אדרא  קדישא  התנא  רבי  חייא  רבא  "מתלמידי  הרשב.  ב
השתטח  על  ציון  רבו  הקדוש  במירון  והזכיר  ממעשיו  ומגדולת  מעלתו .)  ד"ב  י"ח

  .).ק בהקדמה דף ד"ראה בזוה(, בשמים ממעל מה שראה בעיני קדשו
פרא ובכה  ואמר  ע)  ראה  כתם  פז(רבי  חייא  אשתטח  בארעא  ונשק  לעפרא  .  ג

כי  שם )  'א  דף  ז"ח(ק  "ראה  במקדש  מלך  על  זוה(בוצינא  קדישא  ',  עפרא  וכו
דהוה  נהיר  עלמא  שליטא  רברבא  ממנא ,  )ה"בוצינא  כינוי  לניצוץ  משה  רבינו  ע
אנת ,  שמעון  נהירו  דבוצינא  נהירו  דעלמין'  ר,  דזכותיה  מקיים  עלמא  אתבלי  בך
פירוש  שמנהיג  את ג  "ח  בשם  הרא"ובאוה,  בלי  עפרא  ואנת  קיים  ונהג  עלמא

כי  כל  מאמר  ומאמר  שהיה  אומר  כשזוכרין  אותם ,  העולם  בתורתו  שלמד
  .כ"ע, ובזה הוא מנהיג את העולם כולו, שפתותיו דובבות בקבר

הלך  למערת  רבו ,  אחד  מתלמידי  רבי  שמעון  בר  יוחאי  ששכח  תלמודו.  ד
י  רמי כד  תה:  "מתוך  הבכי  נרדם  ונראה  אליו  רבו  ואמר,  במירון  ובכה  שם  מאוד
, "פותר  חלומות"הלך  ל,  מתוך  שלא  הבין  מאמר  רבו,  "בי  תלתא  קלי  אנא  אתי

. פעמים  ורבך  יתראה  אליך'  למוד  לימודך  ג:  אמר  לו  הפותר.  וסיפר  לו  לשון  רבו
  ).י, תוכן קהלת רבה י ( .י נתראה אליו"התלמיד עשה כן והרשב

  י"במערת הרשב אליהו הנביא לומד תורה עם התנאים) ב



ב 

, י"הושע  בן  לוי  אשכח  לאליהו  דהוו  קאי  אפתחא  דמערתא  דרשברבי  י.  א
 -שכינה  היתה  עמהם  (ל  אם  ירצה  אדון  הזה  "א,  אמר  ליה  אתינא  לעלמא  דאתי

א "ראה  מהרש(אמר  רבי  יהושע  בן  לוי  שנים  ראיתי  וקול  שלשה  שמעתי  ).  י"פירש
  )א"ח ע"סנהדרין דף צ( ).א שם"בח

ל  שהיה  אליהו "מעשה  בריב)  ב"ו  הוצ"מזמור  ל(איתא  במדרש  תהלים  .  ב
ל "ונתקשה  ריב,  י"והיו  עסוקין  במערת  רשב,  ט  עוסק  עמו  בדברי  תורה"זל

, בא  ואני  מעמיד  אותו  לך,  י"ל  אליהו  מבקש  אתה  לשאול  אותה  לרשב"א,  בהלכה
  .ש"ע, י"מיד הלכו וקרא אליהו לרשב

, מכאן  אנו  רואים  איך  שתלמידי  רבי  שמעון  בר  יוחאי  נהגו  לעלות  למירון.  ג
. נהגו  אחריהם  לעלות  למירון,  ותחלת  האמוראים,  ומזה  נמשך  ששאר  התנאים

עלו ,  בזמן  שהיה  ישוב  יהודי  בארץ  ישראל,  וככה  נמשך  בכל  הדורות  שאחריהם
  .א"י זיע"להתפלל שם לפני הרשב' למירון כל דורשי ה

ג "ל  ביום  ל"א  ז"ל  ובנו  ר"י  ז"מנהג  ארץ  ישראל  שנוהגין  לילך  על  קברי  רשב.  ד
  )ג"ח סימן תצ"ע או"עטרת זקנים על שו( .'מר וכובעו

  י מברך לכל הבאים למירון"רשב) ג
י  על "ג  בעומר  עומד  התנא  האלקי  הרשב"ל  שביום  ל"י  ז"מקובל  מהאר.  א

ומברך  לכל  אחד  ואחד  הבאים  שמה  למירון  לכבוד  שם  קדשו ,  ציונו  הקדוש
  .לשמוח שם בשמחת ההילולא רבתי שלו

  במירון -וביטול גזירות  -מינים ' השתטחות והקפות בד) ד
, "לכה  דודי"ש  אלקבץ  בעל  "וגיסו  מהר,  ק  ורבו  מרן  הבית  יוסף"הרמ.  א

ק "כמבואר  בספר  הגירושין  והמסעות  להרמ,  המשיכו  העליה  למירון,  וחברותם
  : ל"וז) 'דף ה, דפוס ויניציא(

ונשתטחנו ,  ה  במירון"י  ע"ואני  בתוך  המדרש  רשב,  ה"אלפים  ש'  בשנת  ה
ושם  התפללתי ,  ועדיין  מרחשי  שפתי,  ה"  בציון  רבי  שמעון  ורבי  אלעזר  עבקרבו

  .תפלה קצרה מתוך קירות לבי
מה :  כותב.)  'סוף  קינה  ב,  בספרו  קול  בוכים(רבי  אברהם  גאלאנטי  .  ב

  .ה בהר מירון"י ע"ה בהיותם על ציון הרשב"ק זלה"ששמעתי ממורי הרמ
והתפלל  שם  תפלת ,  ת  במירוןמרן  הבית  יוסף  רבן  של  ישראל  חגג  חג  הסוכו.  ג
ש "כמ,  ק"ולמדו  שם  זוה,  הוא  ותלמידיו'  מינים  הציונים  הק'  והקיף  שם  בד,  החג

' בארץ  ישראל  הוא  ליל  ה)  תשרי  '  כ'  באור  ליום  ז,  אמור'  במגיד  מישרים  פ
  :ל"בא אליו המגיד וז) ס"דחוהמ
ו "  חוהא  גשמים  דאתי  לא  הות  דוגמא  שפך  לו  קיתון  על  פניו',  עמך  וכו'  ה.  ד

י  ובנו  שמחו  לקראתכם "ורשב,  אדרבה  נתקבלו  דבריכם,  )ט"ב  מ"ראה  סוכה  פ(



ג 

אלעזר '  אלא  כיון  שהקפתם  לר,  בקרותכם  הזוהר  על  מערתם  ובכפר  הסמוך  להם
ואלו  הייתם  מקיפים ,  נתעוררו  המים  ובאו,  מינים  הבאים  לרצות  על  המים'  בד

ומפני  כך  באו ,  עגלהיו  רוב  גשמים  באים  לעולם  כמו  בימי  חוני  המ,  פעם  אחרת
  .כדי שלא תקיפו יותר עליהם, גשמי ברכה רצופים

ותלכו ,  כל  זמן  שהעולם  יצטרך  לגשמים,  וכלל  זה  יהיה  נקוט  בידכם)  ה
ראה  גם )  ט"ג  דף  נ"ח(ק  "ראה  בזוה(ותקיפו  ציוני  הצדיקים  הנזכרים  ותיענו  

ם פעמי'  ועל  כל  צרה  שלא  תבוא  על  הצבור  תקיפו  אותם  ז).  א"ג  ע"ק  ח"בזוה
  ).שם(ותענו 

, ודעו  כי  הם  שמחים  מאוד  בקרותכם  הזוהר  על  מערתם  או  הסמוך  לזה
  ).ו"ב דף פ"ק ח"ראה זוה( .ש"עיי', וכשתתמידו כן יגלו לכם רזין עלאין וכו

י "ולמדו שם מאמרי הרשב, תקיפי ארעא דישראל שבאותו הדור עלו למירון פעמיים בשנה) ד
  .ון נפשם בתשובה עילאהשם בקודש שפכו לבם בבכי לתיק. בזוהר

י  ועוסקים  באמרותיו  אמרות "בהיות  חברים  מקשיבים  אצל  ציון  רשב)  ה
שם  ישבנו  גם ,  טהורות  כדרכנו  פעמיים  בשנה  מעת  לעת  ומפקידה  לפקידה

י "בראותינו  איך  רשב,  צעקנו  במרירות  לבנו  ויתכו  כמים  שאגותינו,  בכינו
ואותם ,    רוב  פשעינווחביריו  בדורותם  היו  מצטערים  ואוננים  ובוכים  על

שיש  לנו ,  קל  וחומר  לנו  שאנחנו  הגורמים,  הצדיקים  לא  היו  גרמא  בניזקין
  ).החרדים בהקדמתו( .לבכות ולהצטער בכפליים

נדפס  האגרת  מסע  בעיר  וויען (עלה  למירון    דושגם  האור  החיים  הק)  ו
ב "  מתלמידו  שנסע  עמו  בשנת  תקדיב  שנמצא  מכתב  כת)  ג"בשנת  תרצ

  . מקומות הקדושיםבארץ ישראל ל

  עורר על לימוד ספר הזוהר הקדושל וועד


