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  בעזרת השם יתברך

  36בולעטין  – 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 לולא חודש

  

 "חאלאקע"
  מר במירוןג בעו"בל
  ג בעומר"י בל"על קבר רשב" חאלאקע) "א

ש  העיד  לי  שבשנה  הראשונה  קודם  שהלכתי  אני  אצלו "ר  יונתן  שאגי"הה.  א
ושם  גילחו  את ,  שהוליך  את  בנו  הקטן  שם  עם  כל  אנשי  ביתו,  ל"ללמוד  עם  מורי  ז

  )ב, שער הכוונות פז( .ועשה שם יום משתה ושמחה" כמנהג הידוע"ראשו 
בראשית (ואנכי  איש  חלק  ,  נובע  מלשון  המקרא"  חאלאקע"שורש  מלת  .  ב

  ).ב"י, ז"כ
. כנראה  מנהג  קדמוני  עוד  מהראשונים,  "מנהג  ידוע"ו  כותב  שהוא  "הרח.  ג

ל  בא  ממצרים  למירון  לאשר  ולקיים  המנהג  הידוע  הזה  ביום  משתה "והנה  האריז
  .ושמחה
ח  שם  שמחה יעלה  למירון  וישמ,  כשמגלח  בנו  לעשות  לו  פיאות  שהוא  מצוה.  ד
  )משנת חסידים מסכת אייר( .גדולה

ג "טעם למה התינוקות מורים בקשת בל
  בעומר



ב 

, י  לא  נראתה  הקשת"וכל  יומא  דרשב,  י"בההוא  יומא  הוא  הלולא  דרשב.  א
בני  יששכר  בשם (  .והנה  ביום  עלותו  למרום  עושין  הסימן  בקשת  לרמוז  על  זה

  )ע"מ מרימנוב זי"ק מהרמ"הרה
  רושמי העליה למירון

בשעת  פטירת  הצדיק  מתעוררים  כל  מעשיו  שעשה  בעולם .  רבינו  עובדיה  א)  א
כולם  חוזרים ,  וכל  התורה  שעסק  בה  וכל  הייחודים  שייחד  בתורתו  ובמעשיו

והוא  בסוד  בהילולא  רבה  דרבי  שמעון  תהא  מתקן  פתוריה  שנאמר ,  ומתחדשים
חסדאי '    רכשנפטר,  וכן  איתא  במדרש  רות,  כי  בודאי  הוא  הילולא  רבה,  יצחק'  לר

שמע  מגו  חדוון  דכתות ,  יוסי  בריה  ובת  תמן  בבי  קבריה  ההוא  ליליא'  הלך  ר
עד ,  חסדאי'  כתות  דמתכנפי  והוו  אמרין  ניזיל  בחדוותא  דהילולא  דאורייתא  דר

  . כאן המדרש
  מברטנורא

ג  בעומר  הוא  רבינו  עובדיה "הראשון  שכותב  מהעליה  למירון  ביום  ל.  א
  ).ט נדפס בספר דרכי ציון" רמבמכתבו לאחיו בשנת(מברטנורא 

  אברהם גלאנטי' ר) ב
ה  שבכל  אותה  ההילולא "י  אשכנזי  זלה"ושמעתי  משמו  של  האלהי  מהרר.  ב

וזה  אומרו  ניזיל  לחדוותא  דהילולא ,  אין  מי  שידרוש  כי  אם  הנפטר  ההוא
כלומר ,  "אגרא  דבי  הילולא  מילי",  ל  בדבריהם"וזה  לדעתי  שרמזו  ז.  דאורייתא

כל  אותן  מילין  דעביד  ועסק  בההוא ,  שכר  דבי  הילולא  בההוא  עלמא  הוא  מילי
א "ר(  .ה"י  זלה"ש  בשם  המגיד  מה  שאמר  למרן  הב"ועיין  שם  עוד  מ.  ל"עכ,  עלמא

  )נחלתנו נהפכה לזרים) 'ב' איכה ה(פ "עה" קינת סתרים"גלאנטי ב

  ג בעומר"ל עלה למירון ביום ל"האריז
ג  לעומר  הוא  וכל "ל  שהלך  לשם  פעם  אחת  ביום  ל"אני  ראיתי  למורי  ז.  א

: א  קנה"ק  ח"זוה(אנשי  ביתו  וישב  שם  שלשה  ימים  ראשונים  של  השבוע  ההוא  
ש  העיד  לי "ר  יונתן  שאגי"והה.  'וזו  היתה  פעם  הראשונה  שבא  ממצרים  וכו)  ועוד

ל  שהוליך  את  בנו "שבשנה  הראשונה  קודם  שהלכתי  אני  אצלו  ללמוד  עם  מורי  ז
ועשה  שם  יום "  כמנהג  הידוע",  ושם  גילחו  את  ראשו,    כל  אנשי  ביתוהקטן  שם  עם
  )ב"ז ע"ו שער הכוונות דף פ"מהרח( .משתה ושמחה

ימים '  שנים  שהיה  שם  עם  אשתו  וביתו  הג'  ה  זה  ח"ראיתי  למורי  זלה.  ב
  )ל"ע האריז"שו( .גם הלך לשם לגלח בנו במשתה ושמחה בימים ההם, ההם
, ע"להקדוש  המקובל  רבי  שבתי  מראשקוב  זיל  "ראה  עוד  בסידור  האריז.  ג

  .בסדר ספירת העומר



ג 

  להיות במחיצתו בעולם הבא
   הפצת ספריו זוכה לישב במחיצתו בעולם הבאל ידיע
המדפיס  ספרים  מממונו  להוציא  לאור  תורה  זוכה  ויושב  במחיצת .  א

ותרבה ,  שהרי  על  ידו  יצא  החיבור  לעולם,  התלמידי  חכמים  מחברי  הספרים
  .לא היו לומדים בו, ואילו היה גנוז למקצועות המשכן בירכתיים, עתהדעת בכל 

' שפתותיו  דובבות  וכו)  ב"ו  ע"דף  צ(ל  במסכת  יבמות  "והנה  אמרו  חז.  ב
גם  הוא  זוכה  ויושב ,  ולפי  זה  הגורם  שיהיה  החכם  חי  אחרי  מותו,  כדאיתא  שם
ם החכ,  ואין  ספק  כשהוא  בא  לעולם  הבא,  שהרי  הוא  גרם  להחיותו,  במחיצתו

א "הגאון  מהרח(  .בעצמו  עם  סיעת  מרחמוהי  יוצאין  לקראתו  לקבל  פניו
  )ב"ג ע"איסטרולסה בספרו בן אברהם פרשת וישלח דף כ

  הספר של הצדיק הוא נשמת הצדיק
א  לספר "ח  זוננפלד  זיע"צ  מהרי"ונא  לעיין  בהסכמת  הגה,  עיין  שם'  בחלום  וכו

תורה "ל  בספרו  "ח  פלאגי  זצ"מהר(  .אודות  הוצאה  לאור,  "צדקה  ומשפט"
  )אות ריז' ע ס"מ, "וחיים

א  מביא  שהציון  להצדיק  הוא  בשביל  הגוף "ר  מסאדיגורא  זיע"גם  האדמו
  .והספר של הצדיק הוא לנשמת הצדיק, והנפש

  .ע. ב. ל. ו ש. ת

  עורר על לימוד ספר הזוהר הקדושל וועד


