
בעזרת השם יתברך

דרשה לכנס בכותל המערבי ביום 

חמישי ערב ר"ח מנחם אב
בשעה 18:00 אחר הצהרים.

וכל   2000 ברדיו  חי  שידור  יהיה  השם  בעזרת 
ה4  את  ויגידו  ביחד  יצטרף  העולם  בכל  יהודי 
תיקוני הזוהר - פתח אליהו הנביא זכור לטוב - 
תיקון ל' - תיקון מ"ג - תיקון מ"ח, וזכות וכח 
לישועה  ישראל  לכלל  יעמוד  הגדול  הציבור 

ורחמים ולגאולה בקרוב אמן. 

ברשות הרבנים הגאונים הצדיקים וברשות כל קהל 
ֶזה  הקדוש הזה, נודה להקדוש ברוך בלשון הפסוק: 

ְמָחה בֹו: ה ְיהָֹוה ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ַהּיֹום ָעׂשָ
ית ה': ַרְכנּוֶכם ִמּבֵ ם ה' ּבֵ ׁשֵ אים ּבְ רּוכים ַהּבָ ּבָ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו, שזכינו להתאסף  י טֹוב ּכִ הֹודּו ַליהָֹוה ּכִ
שכתוב  כמו  מעולם  השכינה  זזה  שלא  במקום  כאן 

בזוהר הקדוש )שמות ה.(
ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ קֹום  ִמּמְ  - ֲאָמָנה  ֵמרֹאׁש  ׁשּוִרי  ּתָ
ָאַמר  ׁשֶ ה.  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ קֹום  ּוִמּמְ ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ
ל  ֲעָרִבי ׁשֶ ִכיָנה ִמּכֶֹתל ַהּמַ י ְיהּוָדה, ֵמעֹוָלם לֹא ָזָזה ׁשְ ַרּבִ
ְתֵלנּו,  ה ֶזה עֹוֵמד ַאַחת ּכָ תּוב )שיר ב( ִהּנֵ ּכָ ׁש, ׁשֶ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ

ְוהּוא רֹאׁש ֲאָמָנה ְלָכל ָהעֹוָלם.

התכנית שנאמר כולנו ביחד את
ארבעת התיקונים שנדפס בספר זוהר המגן

וע"ב(  ע"א  קכ"ט  דף  )זוהר  תרומה  פרשת  הקדוש  ובזוהר 
בה",  מתחברת  השכינה   - הקודש  ש"לשון  מובא, 
]וזה  אחרא,  הסטרא  לשון  היא  ארמית  לשון  ואילו 
ֶרת ִעם  ִכיָנה ִמְתַחּבֶ ְ י ַהּשׁ דברי הזוהר בָלׁשֹון ַהקֹוֶדש[: ּכִ
ָלׁשֹון  ּבְ ָהאֹוֵמר  הּוִדי  ַהּיְ ִעם  ֶרת  ]ּוִמְתַחּבֶ ַהּקֶֹדׁש  ְלׁשֹון 
ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ׁשֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּוְלָכל  גלאנטי([,  אברהם  ורבי  )רמ"ק  ַהקֹוֶדש 
י  ּתִ ׁשְ תּוב )ויקרא כב( ְוִנְקּדַ ּכָ ָרה, ׁשֶ ֲעׂשָ א ּבַ ָאה, ֵאין ֶזה ֶאּלָ ּבָ
ַהּקֶֹדׁש  ְלׁשֹון  ֵהם  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ְוגֹו'.  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ תֹוְך  ּבְ

ׁש ָלֶהם ָלׁשֹון ַאֶחֶרת. ּיֵ ים ׁשֶ ָאר ַעּמִ אי, ְולֹא ׁשְ ַוּדַ

יזכה  שאם  כותב  זוהר  בהתיקוני  מלך  והכסא 
לשבת  יזכה  הקדוש  בזוהר  אחד  מאמר  להבין 
את  העתקנו  זה  ובגלל  דרקיע.  במלכותא  ראשונה 
התיקונים בלשון הקודש שכולם מבינים, כדי שנזכה 
כולנו להתחבר להשכינה הקדושה ולהבין את מאמרי 
הזוהר, ובכך נזכה לשבת ראשונה במלכותא דרקיע. 

בר  שמעון  שרבי  כותב  זיע"א  בקדוש  חמד  והשדי 
לשון  שהוא  הקודש  בלשון  הזוהר  את  כתב  יוחאי 

הקב"ה כמבואר בזוהר הקדוש פרשת נח.

יוחאי פוסק בתיקון מ"ג, שמי  בן  ורבי שמעון 
ולא  התפילה  לא  שומעים  לא  זוהר  לומד  שלא 
השמע ישראל, ועכשיו שנקרא ביחד את התיקונים 
בלשון הקודש, יתגלו לכם איך שהתפילות והשמע 
דקה  שמקדימים  ידי  על  רק  מתקבלות,  ישראל 
שהזהירו  כמו  התפילה  לפני  הקדוש  זוהר  לימוד 
זיע"א  הקדושים  טוב  שם  בעל  תלמידי  כל  אותנו 

לומר פתח אליהו הנביא זכור לטוב לפני התפילה. 

ידוע שבעל הסולם זיע"א רצה להציל את ה6 
הלך  הקדוש,  הזוהר  לימוד  ידי  על  יהודים  מיליון 
לרבנים ואמר להם שיש גזירה בשמים ויכולים לבטל 
את זה אם כל אחד ילמד כמה דקות זוהר הקדוש 
בכל יום, וכמו כן לפני 90 שנה יצאן כל גדולי ישראל 
הבד"ץ עדה החרדית מרבי יוסף חיים זוננפעלד וכל 
הצדיקים דאז ובקשו שיעשו אלף סיומי זוהר לבטל 
את הגזירה הנוראה המאיימת על עם ישראל, ולא 

שמעו בקולם, וזה עלה לנו 6 מיליון קרבנות.

ישראל,  לארץ  קרוב  הגיע  ימ"ש  וכשהיטלער 
אמר בעל הסולם זצ"ל שאי אפשר לנצח את השונא 
כדי  הקודש,  בלשון  הזוהר  את  נדפיס  אם  רק  הזה 
שיבינו כולם, וכך היה כשיצא לאור הספר הראשון 
תיכף היה לו מפלה. וכך ב4 מלחמות האחרונות כאן 
בעשר שנים האחרונים ניצחנו והפסיקו המלחמות 
לכל  וחילקנו  הקדוש  הזוהר  את  שהדפסנו  ידי  על 
ארץ ישראל, וכל הניסים שהיו בארבעת המלחמות 

נספר באריכות אחרי הלימוד בע"ה בל"נ. 

הזוהר  לומדי  עם  הוא  ברוך  הקדוש  שמחת   
ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ֶאת  ַהּסֹוֲעִדים  מערבי  בכותל  הקדוש 

ִלי )מד"ר שיה"ש פרשה ח' פסקה טז, זוהר ח"ב דף קכ.(.  ֵרי ַנְפּתָ ְוִנְקָרִאים ׂשָ

לֹוְמֵדי  ִעם  יוחאי  ורבי שמעון בר  שמחת משה רבנו 
זזה  שלא  המערבי  לכותל  שבאים  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר 
שכינה ממנו מעולם )זוהר שמות( לשמוע איך שמקיימים 

ולומדים תורתם

דֹוׁש: "י ִעם לֹוְמֵדי ַהּזַֹהר ַהּקָ ּבִ ְמַחת ָהַרׁשְ ׂשִ
ּבֹוִרים,  ּגִ ּבַ ה'  ְלֶעְזַרת  ּבֹואּו  ְיָקִרים:  ְיהּוִדים 
ְוִלְזּכֹות  ֵמַעְפָרא,  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ַהִקים  ְלַמַען 
אתנו.  יחד  לומדים  דֹוׁש  ַהּקָ "י  ּבִ ֶוָהַרׁשְ רבנו  שמשה 
להיכנס  יזכו  המגן  בזוהר  התיקונים  האומרים  כל 

שופר הגאולה



גוג  ממלחמת  להינצל  מ"ג:(,  יתרו  חדש  )זוהר  נח  לתיבת 
ומגוג, ויזכו ִלְזֻכּיֹות ֲעצּומֹות.

לימוד  ובשעת  ָרא(  )ִאּדְ ת,  ּבָ ׁשַ ִנְקָרא  "י  ּבִ ָהַרׁשְ ְזכֹור! 
ומלמד  ְוֶאָחד,  ֶאָחד  ל  ּכָ ִעם  ָמתֹו  ִנׁשְ ִנְמֵצאת  תורתו 
זכות משפיע רחמים וזוכים לסוכת מגן של הרשב"י. 
סז(.  יִטין  )ּגִ ּתֹוָרתֹו,  ְוִנְלַמד  ְרצֹונֹו,  ה  ְוַנֲעׂשֶ נּו  ּלָ ּכֻ ּבֹואּו 
ֵתינּו  ִפּלָ ֲעֶלה ּתְ ְך ּתַ "י ע"ה ַיְמִליץ ָעֵלינּו ְזכּות, ְוּכָ ּבִ ְוָהַרׁשְ

רּוְך הּוא.  דֹוׁש ּבָ ְלָרצֹון ִלְפֵני ַהּקָ

כמה שווה הלימוד הזה שאנחנו 
לומדים עכשיו כעשר דקות

כמה שווה דקה אחת
לימוד הזוהר הקדוש

מֹו  חֹול( הּוא ּכְ דֹוׁש )ּבְ ה ַאַחת ִלּמּוד זֹוַהר ַהּקָ ּקָ ְזכֹור! ּדַ
ה ָיִמים של לימוד הפשט, ]על פי כסא מלך על  ָ ּשׁ ׁשִ
התיקוני זוהר תיקון מ"ג אות ד' שהובא בכף החיים 
תועיל  הקבלה  דלימוד  וז"ל:  י"ב,  ס"ק  קנ"ה  סימן 
יותר משנה בלימוד הפשט, עכ"ל, שנה  שעה אחת 
355 יום לחלק ל60 דקות שבשעה, יוצא כששה ימים 
ֵצא( = 6000 ָיִמים ִלּמּוד  פּול ֶאֶלף )זֹוַה"ק ַוּיֵ לדקה[, ּוְבִמְנַין ּכָ
ָיִמים,   600,000  = ֵמָאה  פּול  ּכָ ּוְבַצַער  ט,  ׁשַ ַהּפְ ּתֹוַרת 
ּתֹוַרת  ל  ׁשֶ ָיִמים  ִמְליֹון   600  =  1000 פּול  ּכָ ְמָחה  ּוְבׂשִ
ִמיְלַיאְרד   600  = ֶאֶלף,  פּול  ּכָ עֹוד  ת  ּבָ ּוְבׁשַ ט.  ׁשַ ַהּפְ
ָאבֹות  יִקים,  ַצּדִ אֹוְרחֹות  ַהּטֹוב,  ָהֵרי"ַח  ֶמֶלְך,  א  ּסֵ )ּכִ ט.  ׁשַ ַהּפְ ּתֹוַרת  ָיִמים 
יֹוֵצא  ָסאִלי(  א  ּבָ )ּבָ  10 פּול  ּכָ עֹוד  ַלִים  ירּוׁשָ ּבִ ֶזה  ְוִאם  ָנָתן(.  ְדר' 

ּתֹוַרת  ָיִמים  ְטִריְלַיאְרד  ׁש  ׁשֵ  =  6,000,000,000,000
)זֹוַהר   1000 פּול  ּכָ עֹוד  ֲעָרִבי  ַהּמַ ּכֶֹתל  ּבַ ֶזה  ְוִאם  ט.  ׁשַ ַהּפְ

ֵצא, תיקו"ז(, שש קוואדריליון 6,000,000,000,000,000,.  ַוּיֵ

ָכר  ׂשָ ל  ְמַקּבֵ ַאַחת  ה  ּקָ ּדַ ְלְמדּו  ּיִ ׁשֶ ן  ַהְמַאְרּגֵ ְזכֹור! 
מַֹח  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ַהְיהּוִדים.  ל  ּכָ ּוְכֶנֶגד  ם  ּלָ ּכֻ ֶנֶגד  ּכְ
ל  ְנָין ִויַקּבֵ ן ַהּמִ ָקְדָקדֹו ִיְתּפֹס ִלְהיֹות ָהִראׁשֹון ְלַאְרּגֵ ּבְ
ל  ׁשֶ ַאַחת  ה  ַדּקָ ּבְ י  ּכִ ָך,  ְעּתְ ּדַ ן  ּתֶ ם.  ּלָ ּכֻ ֶנֶגד  ּכְ ָכר  ׂשָ
זֹוֶכה  ה  ַאּתָ ה,  ִפּלָ ַהּתְ ַאֲחֵרי  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזֹוַהר  ִלּמּוד 
זּוָלְתָך  ֱאלִֹקים  ָרָאָתה  לֹא  "ַעִין  ֶנַצח,  ְלעֹוָלמֹות 
ה לֹו". - ואם זה עשר דקות הכל ב10  ה ִלְמַחּכֵ ַיֲעׂשֶ
 -  .60,000,000,000,000,000 קוואדריליון  ששים   -
הרשב"י נקרא שבת )אדרא(, ובשבת הכל כפול אלף, 
לכן היות ורבי שמעון בר יוחאי יושב בגוון )אור החמה(, 
]QUINTILLION[ קווין  הכל כפול אלף, ששים 
ֶאָחד  ל  ּכָ  -  .60,000,000,000,000,000,000 טיליון 

ל  ׁשֶ ֻכּיֹות  ְוַהּזְ ָכר  ַהּשָׂ ֶאת  ל  ְמַקּבֵ ֵמַהּלֹוְמִדים  ְוֶאָחד 
כ13.5 מיליון יהודים שיש בכל העולם )ספר חסידים, ְועֹוד(, 

יוצא:

ֶאָחד  ל  ּכָ  - עקספוננט.   exponent  8.1e+26
ל  ׁשֶ ֻכּיֹות  ְוַהּזְ ָכר  ַהּשָׂ ֶאת  ל  ְמַקּבֵ ֵמַהּלֹוְמִדים  ְוֶאָחד 
זוהר  תיקוני  ארבעה  לֹוְמֵדי  היהודים  מיליוני  ל  ּכָ
ּקּונים  בספר זוהר המגן )ספר חסידים, ְועֹוד(. ְזַמן ִלּמּוד ַהּתִ

הּוא כעשר דקות.
דור  גאולה,  של  אחרון  בדור  אנו  יקרים  יהודים 
גדולה  תרופה  ואין  המשיח,  ימות  את  שמקדם 
וקבלת תפילתינו מאשר  ולכל תחלואינו  לדורינו 
לימוד הזהר הקדוש, כי הזהר הקדוש הוא כתיבת 

נח. 
ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ה ְלַאֵחינּו ּבְ ְקִריָאה ְקדֹוׁשָ

לּות,  ּגָ ְמֵצאת ּבַ ה ַהּנִ דֹוׁשָ ִכיָנה ַהּקְ ְ א חּוסּו ַעל ַהּשׁ ָאּנָ
דּו זֹוַהר  ה, ְוִלּמְ ִפּלָ ל ּתְ ה ַאַחת ַאֲחֵרי ּכָ ּקָ ְוַהְקִדיׁשּו ּדַ
ָרֵאל,  יׁש ַעל ִיׂשְ ְך ּתֹאְמרּו ַקּדִ ִצּבּור, ְוַאַחר ּכָ דֹוׁש ּבְ ַהּקָ
ָרֵאל, שזה התיקון הנפטרים  ִיׂשְ מֹות  ל ִנׁשְ ּכָ ְלִזיּכּוי 
זיע"א[  פתייא  למהר"י  יהודה  ]מנחת  גבוה  הכי 
יֹוֵתר  ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ָחׁשּוב  ה,  ַעּתָ ה  ַהּזֶ ַהּמּוָעט  ּמּוד  ַהּלִ י  ּכִ
ׁש ָהָיה  ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ ְזַמן ׁשֶ ל ֵאיֵלי ְנָביֹות ּבִ ֵמַהְקָרַבת ּכָ
יָבה,  ְיׁשִ רֹאׁש  ַאְדמֹו"ר,  ל  ּכָ ן  ּכֵ ַעל  ָהֲאִריַז"ל(.  ְלִמיֵדי  )ּתַ ם  ַקּיָ
ף  ל ּדַ עּור ׁשֶ יד ׁשִ יַהֶמ"ד, ַמּגִ כּוָנה, ַרב ּבֵ ַרב ִעיר, ַרב ׁשְ
ח  ִיּקַ ן ְטהֹוִרים,  ית ַרּבָ ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ ד ּתִ ַהּיֹוִמי, ְמַלּמֵ
"ה,  ּבָ ּבֹון ֵאיֶזה ַנַחת רּוַח הּוא ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ַלַהּקָ ֶחׁשְ ּבְ
זֹוַהר  דֹו  ָלּמְ ּבְ רֹות  ַהּצָ ל  ִמּכָ ָרֵאל  ִיׂשְ יל ֶאת ַעם  ּוְלַהּצִ
ָרֵאל  ל ַעם ִיׂשְ ּבּור, ְוָכְך, ּכָ ה ַאַחת ִעם ַהּצִ ּקָ דֹוׁש ּדַ ַהּקָ
מֹו  ּכְ ּוָמגֹוג,  ּגֹוג  ְלֶחֶמת  ִמּמִ ְצלּו  ְוִיּנָ נַֹח,  ֵתַבת  ּבְ ְנסּו  ִיּכָ
ים ִוויָטאל, ְוָהַרְמַח"ל ְזָי"ע,  י ַחּיִ ַתב ַהזֹוַה"ק, ַרּבִ ּכָ ׁשֶ

ועי"ע אֹור ַהּזֹוַהר.

ַהִקים  ְלַמַען  ּבֹוִרים,  ּגִ ּבַ ה'  ְלֶעְזַרת  ּבֹואּו  ְיָקִרים:  ְיהּוִדים 
דֹוׁש  ַהּקָ "י  ּבִ ָהַרׁשְ ׁשֶ ְוִלְזּכֹות  ֵמַעְפָרא,  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ
יס ִמיְליֹון ֳעָתִקים  ְדִחיפּות ְלַהְדּפִ יֵנינּו. ָאנּו רֹוִצים ּבִ ָידּור ּבֵ
ל זוהר המגן, לזכות לתיבת נח )זוהר חדש יתרו מ"ג:(, להינצל  ׁשֶ
ממלחמת גוג ומגוג, דחוף, והרצים יצאו דחופים בדבר 
ִלְזֻכּיֹות  ְוִלְזּכֹות  ף  ּתֵ ּתַ ְלִהׁשְ ַהְמעּוְנָין  לטובה.  המלך 
בואו   – זּוָלֶתָך.  ֱאלִֹקים  ָרֲאָתה  לֹא  "ַעִין  ֲעצּומֹות 
ונתאחד בלימוד הזוהר הקדוש ועל ידי זה יקויים בנו 
הבטחת משה רבנו והרשב"י ע"ה: בספר הזוהר יצאו 

מהגלות ברחמים, בב"א.


