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 לקרב הגאולה ברחמים

)בברכתו של מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א(

יהודי יקר אם אינך מבין את הנכתב כאן תוכל להתפלל מעמקי הלב לרבש"ע שיגלה לך את האמת 
שרבני הערב רב הסתירו ממך כל השנים, ובעז"ה תראה שיפתחו עיניך, תתפלל תפלה קצרה זו:

"רבש"ע בבקשה תתן לי כלים - להכיל, ולב שומע - לקבל ולהשיב אל לבי - 
את הדברים הנאמרים במאמרים האלה בשם האמת". 
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תשובות:

לברואיו להיטיב  כדי העולם את ברא יתברך הבורא
בו ויתדבקו  גדולתו  שיכירו  ידי על

התורה אותיות  וכ"ב  מאמרות  את א בעשרה  יתברך  השם ברא 
ויכירו  שלימה, הטבה לברואיו  להיטיב  כדי הגדול . בחסדו העולם
פניו  מאור מאוד הרחוקים במקומות  גם מלכותו  והדר גדולתו 
ויזכו  משלה . בכל ומלכותו  המלוכה לה' כי הכל וידעו יתברך
שמו  ויתרומם יתברך בו  להדבק  עוזו, לשכינת  מרכבה להיות 

יבנה בלעד חסד עולם אמרתי נאמר: זה ועל ג ). פט, ג .(תהלים 

לידיעה  האדם את מביא הזוהר לימוד
הבורא  ודביקות

מצותיך , נתיב  ג')בספר אות  ב' שביל  היחוד , שכלכתב(שביל  ודע 
ולידע  בו לדבקה עשה מצות הכל וכו', לימודו וחיוב  הזוהר ספר

מצוי. אלוקי  עכ"ל .שיש

רק שזה הבורא וההכרת האמונה  הוא היהדות יסוד
התורה  ופנימיות  הקדוש הזוהר  לימוד  ידי על

תורה משנה בספרו דבריו פותח ז "ל התורההרמב "ם יסודי (הלכות

ה "א ) מצוי:פ "א  שם  שיש  לידע החכמות ועמוד היסודות יסוד
ממציא והוא היסודותראשון  יסוד היא האמונה  וכו'. נמצא כל 

ה'. ועבודת תורה עניני שפסק לכל  הרמב "ם כמו גדול  לנו  מי 
"הלכות " של ספר החזקה", "יד ספרו בהתחלת  מפורש דין  פסק

בסופה.) – החזקה יד לספרו בהקדמתו הרמב"ם  היסודות (כמ"ש  "יסוד :
זה ענין והרי – כו'" ראשון  מצוי שם שיש  לידע  החכמות  ועמוד
ונמצא , התורה. ופנימיות  הקדוש הזוהר לימוד ע "י בעיקר שייך 

"יסוד ש  הוא הקדוש הזוהר שלימוד בפירוש פוסק הרמב"ם 
שאין  [ופשיטא התורה  דחכמת  החכמות" ועמוד היסודות 
 החכמה ענין לאמיתות ובעיקר אם  כי סתם, לחכמות כוונתו
ואף כולה , התורה חלקי כל את ללמוד יכולים  התורה ]! חכמת 
"יסוד  ח "ו חסר אזי   הקדוש זוהר לומדים  לא אם  כן, פי על

החכמות"! ועמוד היסודות

הקדוש, זוהר ללמוד חובה  יש האם
מזה? כלום לי אמר לא ישיבה הראש הלא

מכךתשובה : פטור אחד לא ואף הקדוש זוהר  ללמוד  ,חובה 
ידוע  שכבר לו, ידועים אינם וחשיבותו  הזה שהעניין  מי אף
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הקדוש , השל "ה העדר פירוש  גם  אשר ידעתי, לא כי חטאתי
נחשב לחטא החיהידיעה  האר"י שפסק  זה בדורנו ובפרט ,

זו  בעלמא באמירה  ואף החכמה, זו לגלות  שמצוה הקדוש 
צריך  התורה  שלימוד שכן ומכל  עניינים, וכמה  לכמה היא  סגולה
שכל  מתורגם  הזוהר כבר יש  וכעת  והשגה, בהבנה כן גם להיות 

בקל . להבין יכולים  ואברכים ישיבות  בחורי קטן , ילד

למדו שלא  מאחר מתו אנשים  מילארדי
הקדוש זוהר

החיים  בעץ  להתעסק בחר שלא היה הראשון אדם  (דהיינו חטא

הקדוש) פי:הזוהר  על זיע"א ויטאל  חיים הרב  מורינו כתב  כך
בראשית  הקדוש בזוהר עיי"ש)הנאמר וע"א  ע"ב וכ"ז כ"ו וז "ל:(דף ,

בעץ  הראשון אדם עון כי הזה [במאמר] במ"א  נתבאר "הנה
שהיא  החיים  בעץ להתעסק  בחר שלא  הוא  ורע  טוב הדעת 

הקבלה.חכ  סתרימת  ללמוד  רצו שלא היה רב הערב חטא 
הקדוש)תורה למשה:(הזהר האומרים רב , הערב עון עצמו וזהו 

עמנו  ידבר ו "אל ורע  טוב  הדעת בעץ ושמעה" עמנו אתה  "דבר
תורה. בסתרי נמות  פן אלהים "

שמים  בקיצור ימות האמת בחכמת שמתעסק שמי האומרים 
טועים  זה בזמנינו, אשר  תורה בני קצת  הטועים כסברת  :

שכל  ואומרים  עולם, חיי  האמת , חכמת  על  רע שם  המוציאים
ח "ו. שנים בקצרות  ימות  בה שמתעסק  מי

תורה  סתרי  בהם  כתוב שהיה הלוחות נשתברו רב הערב בגלל
פרד"ס להם  דעץ ונתנו מסטרא  הראשונות  הלוחות  נשברו ולכן 

שפחה משנה , ורע , טוב  הדעת  דעץ מסטרא  להם ונתנו  החיים,
המקדש:דמטרוניתא. בתי  שני חורבן  את גרם  איבודא וזה וגרם

ושני. ראשון בית שלאדחורבן מפני היא הגלות אריכות  וכל
הקדוש: וזוהר קבלה  ללמוד  והארוך רוצים  המר האחרון וגלות 

הרבים. בעוונותינו  אנו אשר

לומדים ולא זוהר ללמוד  אומרים שלא  אלו 
בעולם עני וגורם  בעולם, נברא שלא טוב זוהר,

הגלות  ואורך
ושלשה ארבעים  תקון זוהר בתיקוני ע"א )ראה  פב באותו (דף :

ביחוד למטה הבנים צווחים יבשה, והיא  יבש  שהוא  זמן
שכתוב זהו עונה. ואין  קול ואין  ישראל , שמע  אואומרים  (משלי

קבלהכח) שתסתלק  שגורם מי וכך  אענה. ולא יקראנני אז
ישתדלו  שלא  וגורם  שבכתב, ומתורה  פה שבעל מתורה וחכמה
כאלו  בודאי ובתלמוד, בתורה  פשט  אלא  שאין ואומרים בהן ,

גן . ומאותו  נהר מאותו המעין את  יסלק  שלאהוא  טוב  לו, אוי
פה, שבעל ותורה שבכתב  תורה אותה  ילמד ולא בעולם נברא

בעולם  עני וגורם  ובהו, לתהו העולם  החזיר כאלו  לו שנחשב 
הגלות. וארך

ואבדן  והרג וביזה וחרב עניות  שגורמים  להם  אוי
המשיח  את ומעכבים בעולם ,

הרוח  לגלות, יורדת  שהשכינה בזמן בודאי  ל': תיקון ובזוהר
שהשכינה משום בתורה, שמתעסקים אותם על נושבת  הזו
ישנים אותם כך: ותאמר קול , נעשית  הזו  והרוח ביניהם, נמצאת 
והתעוררו  קומו  הלב, ואטומי העינים סתומי  בנחיריהם, ששנה
ביניכם. והיא  אותה , לדעת  השכל  בלי לב לכם שיש השכינה, אל 
מי ואל  עונך היש נא  קרא  כמו קרא , אומר קול  הדבר וסוד
הכל  חציר, הבשר כל  אקרא, מה  אומרת  והיא  תפנה, מקדושים
החסד כל  השדה , כציץ חסדו  וכל חציר , שאוכלות  כבהמות  הם
בתורה, שמשתדלים אלו  כל  ואפלו לעצמם. עושים שעושים,
בשר  כי ויזכר זמן באותו עושים. לעצמם  שעושים חסד כל 
להם אוי משיח, של רוחו  וזוהי  לעולם, ישוב ולא  הולך  רוח המה
הם שאלו לעולם, ישוב ולא  העולם מן לו  שילך שגורמים מי
בחכמת  להשתדל  רוצים ולא  יבשה , התורה  את  שעושים
ממנה, י' שהיא החכמה , מעין שמסתלק וגורמים הקבלה,
והרג  ובזה וחרב עניות  שגורמים להם אוי  יבשה, ב' ונשארת 
כמו  המשיח, רוח היא  שמסתלקת  הזו  והרוח בעולם, ואבדן
עצה רוח  ובינה חכמה רוח  והיא  הקדש, רוח והיא  שנתבאר,

יהו"ה. ויראת  דעת  רוח וגבורה,

הם מי את לדעת בתשובה לשוב צריכים ישראל  בני
הקדוש הזוהר את וללמוד מלכם, הוא  ומי עובדים

הגאולה  תבוא  זה ידי ועל הקבלה וחכמת
ישראל  בני שישובו  [עד בתיובתא  ישראל בני דיתובון עד
תורה. ברזי  וליודעו להכירו  אלהיהם . ה' את  ובקשו בתשובה],
יזכו  [ואז] וכדין מלכם. הוא  ומי עובדים, הם מי  את  וידעו
עץ, ה' "ויורהו הכתוב  שאומר כמו האמת  בחכמת  לעסוק 
ברעיא  נשא  בפרשת  שאמר וכמו המשיח  ידי על  וימתקו "

ע"ב )מהימנא  קכ"ד  למיטעם(ד' ישראל דעתידים ובגין  וז "ל 
וכו ' גלותא  מן ביה  יפקון הזוהר ספר האי דאיהו דחיי  מאילנא
יתיר  ישראל  על שליט לא  והיתר  איסור דאיהו ורע דטוב  ואילנא 

[עכ "ל]. וכו '

בחכמת  עוסקים כמלאכים יהיו הגאולה בזמן
דאצילות  התורה

כמלאכי יהיו אז  דאצילות ,כי התורה בחכמת  עוסקים  עליון
במלבושים מלובשת  ורע] טוב  הדעת  [עץ מטטרו"ן בתורת ולא 

הזוהר בספר  אמרו עוד גשמיים. ששית )וספורים וכמה(תקון וז "ל
בתראה בדרא  דילך חבורא  מהאי לתתא  יתפרנסון נשא  בני

בארץ". דרור וקראתם  ובגיניה  יומיא  בסוף


