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העלי ל ע ראה  מה  מס ר  י סי ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָר י
ע"א) ור"ע רסח   ואתחנ (זוהר 

 רבּ יי אליו נכנסוּ  יוֹ סי, ר בּ י  חלּ ׁש  היה אחד
אוֹ תוֹ  ראוּ  יצחק, ור בּ י  יהוּ דה ורבּ י אבּ א 
כּ ׁש התעוֹ רר, יׁש בוּ . ויׁש ן . ּפ ניו על נ וֹ פל  ׁש היה
דּ בר  אבּ א, ר בּ י  לוֹ  אמר מחיּ כוֹ ת. ׁש ּפ ניו ראוּ 

ראית  עלתה חדׁש  ׁש עכ ׁש ו ודּ אי, לוֹ , אמר ? 
ׁש ּמ סרוּ  א וֹ תם ׁש ל ה כּ בוֹ ד  את וראיתי נפׁש י ,
בּ ׁש לׁש ה  נכנסים  ׁש היוּ  רבּ וֹ נם, קדת על  עצמם
הוּ א   ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  טהוֹ ר אפרסמוֹ ן  נהר וֹ ת עשׂ ר 

רׁש וּ ת  לי  נתנוּ  לּ א  מה  וראיתי עּמ ם , מ ׁש ּת עׁש ע
הכּ בוֹ ד  מי ׁש ל אמרּת י אוֹ תם, ו ׁש אלּת י  ל וֹ מר.

רבּ וֹ נם ה זּ ה  את ׁש אהבוּ  א וֹ תם  ׁש ל לי , אמרוּ  ? 
נפׁש י ה וּ ארוּ  ראיתי וּ מּמ ה הע וֹ לם. בּ א וֹ תוֹ 

מחיּ כוֹ ת. ּפ ני  כּ ן  ועל ולבּ י ,
הּת וֹ רה אמר אבל  ,חלק א ׁש רי אבּ א, ר בּ י  ל וֹ  ַָ

ׁש כּ תוּ ב עליהם , סד )מעידה לא (ישעיה  "עין 
לוֹ ". למח כּ ה יעשׂ ה ז וּ לת אלהים ראתה

 קֹוֵבץ ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר  ְּכַרְך יא
 ּוּבֹו ְׁשֹלָׁשה ְסָפִרים ִנְפָּתִחים )248 עמודים(

ֹזַהר ֲחצֹות )ובו שלשה ספרים: זוהר התעוררות, חצות   .1
הרשב"י א' וב'(

זֹוַהר ְּתִהִּלים  .2
ְּגדֹוֵלי ִּיְׂשָרֵאל ְוַהֹּזַהר  .3
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גדולי ישראל והזוהר
רבני ירושלים

בימים קשים אלו העוברים על כלל ישראל השם יצילנו ואין איש יודע מה ילד יום ורבים שואלים ומבקשים עצה 
ותושיה במה לעורר רחמי שמים ולבטל כל גזירות קשות השם יצילנו.

עיקר הכל כידוע מדברי חז"ל: חובה קדושה על כל אחד ואחד למהר ולפשפש במעשיו ולעשות תשובה מעומק 
ליבו ולהרבות בלימוד התורה, ובפרט לימוד ההלכה שידע לקיים מצוות השם בכל דקדוקיהם וכן במצוות שבין 

אדם לחבירו להרבות בתפילה ובתחינה לבורא עולם שיחיש לגואלינו ויאמר לצרותינו די.
זיע"א, המבטיח שבזכות הקריאה  יוחאי  יש להתחזק בדברי קדשו של התנא האלוקי רבי שמעון בר  כן  כמו 
בספר הזוהר הקדוש נצא מן הגלות ברחמים, (אף ללא הבנה כלל כידוע מדברי רבותינו) ובכדאי הוא רבי שמעון 
לסמוך עליו בשעת הדחק. לכן כל אחד ואחד ישתדל מדי יום לקרוא מספר דפים בספר הזוהר הקדוש להצלחת 

כלל ישראל ולקירוב הגאולה.
עוד יש לעורר על ענין נשגב ונעלה אשר בכחו לבטל כל גזירות קשות מעם ישראל ולבטל המוות והמגיפות, והיא 
אמירת פרשת הקטורת כנודע בספר הזוה"ק (פר' ויקהל רי"ח), וכל האומרה לא ינזק כל אותו היום ומשפיע ברכה 
וישועה לעם ישראל, ובפרט אם יאמרו סדר פרשת הקטורת במנין בארבע כנפות הארץ ובכל עיר ועיר יתבטלו 

בס"ד הגזירות וישראל ישכון לבטח (וכמו שהובא המעשה ברב אחא בזוהר פרשת וירא דף ק' ע"א ע"ב).
מומלץ ביותר לקרוא את סדר פרשת הקטורת כפי הסדר שתיקן הרב יהודא פתיה זצוק"ל זיע"א

ויהי רצון שנזכה לגאולה הקרובה בקרוב ממש וכל הישועות אמן ואמן. 
בברכה ובתפילה לשלום עם ישראל

הרב עובדיה יוסף שליט"א
גדול הדור הראשון לציון 

נשיא מועצת החכמים

הרב מרדכי אליהו שליט"א
הראשון לציון

הרה"ג הראשי לישראל  (לשעבר)

הרה"ג בן ציון מוצפי שליט"א
ר"י בני ציון

בניהו יששכר שמואלי שליט"א.
ר"י המקובלים נהר שלום

רבי כ"ק יצחק כדורי זצ"ל נ"ע
ר"י המקובלים נחלת יצחק

ממנחילי תורת הקבלה

הרה"ג שבתי אטון זצ"ל
ר"י ראשית חכמה

הרה"ג ראובן אלבז שליט"א
ר"י אור החיים

הרה"ג יחיאל פישל אייזנבך זצ"ל
ר"י שער השמים

ר"י המקובלים האשכנזים

הרב יהודה צדקה זצ"ל
אביו של הרה"ג משה צדקה שליט"א

ר"י פורת יוסף

הרה"ג יהודה מועלם שליט"א
מראשי ישיבת פורת יוסף

מתלמידיו של הרב יהודה צדקה זצ"ל
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