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)בברכתו של מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א(

הכנות ליום שכולו שבת

ערב .הזמן: לעת  השביעי  אלף  קודש  שבת ערב

הזה .המקום : עולם 

ויום יום בכל הקדוש  זוהר ללמוד ישראל איש לכל  קריאה  אתהתוכן: יאכל שבת בערב  הזוהר בלימוד שטרח מי רק .
השביעי אלף  קודש שבת את שמקבלים  ברגע זוהר, ללמוד אפשר הזה בעולם רק בשבת . התורה  תוספתרזי  (הגאולה

ללמוד שבת) יכול  שהיה אחד לכל גדולה  בושה  ויהיה  הקדוש זוהר ובפרט תורה  וללמוד מצוות  לעשות כבר  אפשר אי 
הבא ..... לעולם להיכנס יוכל שלא  למד ולא 

הזוה "ק  לפי העולם  בריאת ב)מטרת ב, בא פשוטים(רע"מ אנשים אנחנו איך  זה? את עושים איך  השי"ת  הכרת
הסיבות כל וסיבת העילות כל עילת  שהוא  ה ' את  להכיר יכולת לנו להיות  יכול איך  ומגושמים, ודם  מבשר שעשויים
לימוד  ידי על  ורק אך הוא  זה  על התשובה יתברך? להכירו אנחנו יכולים ה ' למען איך  כלל, ביה תפיסא  מחשבה  ולית 
הקבלה ספרי בכל וכן להכירו  כדי לעשות שצריכים הקדוש בזוהר מבואר כך כי  טעם בלי חק  והטעם הקדוש . הזוהר
הקדוש זוהר אחת  פעם שלמד מי כל  כי הזוהר בלימוד במיוחד זאת  ויעשה – ה ' על  להתענג  האדם חובת והמקובלים ,

ה'. על להתענג בתענוגים להתענג תענוג  ממש  הוא יתברך לה ' ועבדותו ולימודו שתפילתו אומר

!         ,       
!         ?               ,     

כבר בנבואות  שנכתב  מה  כל  כי היטב , הקשיבו ישראל , עם 
מהסוף  חוץ   בקרוב .(הגאולה)התקיים  ממש  להיות  עומד  וזה  .

מאד מהר  צריכים  זמן . אין  ישראל : עם  לכל  לומר  רוצה  אני לכן 
לזכות לנו יאפשר זה  שרק בתשובה , ולשוב  הקדוש זוהר  ללמוד 

נצח . ולחיי המשיח לימות

בלבד . ה ' ברצון ולהידבק  הכל  את  לזרוק  תשובה ? זה  ומה 
נשתדל ורק שלנו , מהחיים  יעלם  אחר  דבר  שכל  בלבד . ה ' ברצון 

רצוןע מה  יודעים  אנחנו ואיך  ה '. רצון  את לעשות  הכוחות  כל  ם 
הזוהר ספרי שהם  הקדושים . הספרים  את  לנו יש  זה  בשביל  ה '?

וכו '. ישרים  מסילת  הקדוש

מכל הנבואות , מכל  הסימנים , כל  את  ברור לנו  מראה  הקב"ה 
מתממשת נבואה  עוד  יום  כל  הדורות , שבכל  הצדיקים
לא כבר אני ישראל ! עם  העינים , את  תפתחו  ולכן , למציאות .
בשבילנו, הכל ישראל . עם  על  רק  מדבר  אני הגויים , על  מדבר
שמתפרצים , געש  הרי אדמה , רעידות  ישראל : עם בשביל  הכל 
אטום פצצות  איומי ענקיות שריפות  טורנדו, סופות  שטפונות ,
לעם להגיד  כדי הוא ברוך מהקדוש ישר  הכל  זה  וכו '. וכו '
חייבת הגאולה  שצריך , מה  תעשו תתעוררו! תתעוררו! ישראל:
בכדי שצריך מה  תעשו בני  עמי אפשר  אי ככה  אבל  להיות  כבר 

אתכם !!! לגאול  שאוכל 

נראה  לקום, רוצים  ולא ישנים ישנים , אבל  בסכנה  אנחנו
עלינו . כמעט  והרכבת  הרכבת  פסי על  שוכבים שאנחנו כאילו
את רואים  הצפצוף , את  שומעים  להתעורר , רוצים לא אבל 

אוי לישון . וממשיכים  השני  לצד  מסתובבים  מפהקים , האורות,
להתעורר, איתנו. יהיה  מה  איתנו , יהיה  מה  ישראל , עם 

סכנה ! סכנה , להתעורר ,

יהודים הרבה  להתעורר . יש  מה  על  מבין לא ישראל  עם  אבל 
הרבה  יש  לומדים , אנחנו  גדולים, צדיקים  "אנחנו חושבים :
ואנחנו הראש, את מכסות  שלנו והנשים ישיבות . והרבה  כוללים 
ארוכים , ומעילים  וספודיקים  ובשטריימלים  בחליפות  הולכים 
הרבה  יש צדיקים ! אנחנו להתעורר? יש מה  פסים . עם  ואפילו 
לא זה   היום  כשר יהודי להיות  ובכלל  בתשובה , חזרה  מאד 

הכל ". הכשר, עם  הכל  רכבתבעיה ! פסי  של  תמונה 
ממש יהודים , מאד  מעט  ויש  שלנו, היהדות  וזו שלנו, העולם  וזה 
טהור . למשהו לחזור  ומשתדלים  האמת את  שמחפשים מעט 
מצבים הרבה  הרבה  עברו היהודים  נכון , שפעם . כמו ליהדות 
כזה  דור אבל  מהדרך, ירדו פעמים  והרבה  ביותר. קשים 

היה . לא  עוד   העולם  בכל  שמקולקל  מקולקל ,

חייבים , ואנחנו מגיע  באמת  הגלות ] [של הסוף  ישראל , עם 
לכם משעמם  זה  תשובה . ולעשות  הקדוש זוהר  ללמוד  חייבים

לשמוע : וכן  הזמן  כל  לקרוא  תשובה ,כבר ולעשות זוהר  ללמוד 
תשובה . לעשות זוהר  ללמוד תשובה , ולעשות זוהר  אבלללמוד 

צדקנו. משיח את  לקבל  אחרת  דרך אין 

ר לא  זה  צדקנו, משיח את  זה ולקבל  אותו. לקבל  לחיות  ק
הנצחיות ]. הבא, [עולם  המושלמת  הבריאה  של  חלק  להיות 
להיות רוצים אנחנו  אם  הבריאה . את  משלים  הוא ברוך  הקדוש
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חלק להיות ראויים להיות  חייבים  אז ה ', בעזרת  זה  של  חלק 
יהיה  שהוא  להיות  יכול  לא  לזה , ראוי  לא  שהוא  אדם כי מזה .
בתוך קטן  מדי או  גדול  מדי בורג לשים כמו זה  מהשלמות . חלק 
בורג זה  לתקן , אפשר  אי  ילך. לא  זה  מסוימת . מידה  שצריך חור

מתאים . שלא 

לא, ואם  השלמות , של  חלק  להיות  צריכים אנחנו ישראל , עם 
וחס . חלילה  כלום  של  חלק  יהיה  לא כזה  אדם  אז

חוזרים כבר  יהיו לא  בקרוב , בקרוב המשיח  יתגלה  כאשר 
כאלה : יהיו  הרכבתבתשובה , על לעלות  וכאלה :שהספיקו
הרכבת את לעולםשהפסידו עוד  תשוב ולא  נסעה  כבר  היא  כי 

שלהם . למסלול 

ממשי משהו לעשות הזמן עצמנוהגיע  את להציל  וזה כדי .
ותשובה  הקדוש , הזוהר לימוד  אותנו : שיציל  היחיד  הדבר 
נגאלין , תשובה  עושין  ישראל  אם  אומר, אליעזר  [''רבי אמיתית 

משובותיכם''' ארפא  שובבים  בנים  'שובו צז :)שנאמר ].(סנהדרין

יהודי ומכל  הוא ברוך מהקדוש  סליחה  בקשו  התשובה . קודם 
התקרבו וכו' אותו שרימית  או ששיקרת, או בו, שפגעת 
קשה  דהירה  להיות  הולך זה  כי חזק, החזיקו  הוא . ברוך  להקדוש
אותך שקושר  הרוחני בחבל  אחיזתך את  להרפות  מעז אתה  ואם
הזאת החבל היא  ומה  הנשייה  לתהום  ח "ו תיפול  אזי לקב "ה ,
יתברך בה ' נאחזים שבו  החבל  שהוא הקדוש  הזוהר ספר  היא 

ויתעלה .

הקב "ה . עם קשור  להיות  צריך כו'היהודי  ה' "ׁשּויתי ח ': ט "ז, (תהילים 

ע "ש) א ּמֹוט" ּבל  מימיני קשר .ּכי קושר  הוא  מי עם  זהיר מאד  ולהיות  . 

שהם רב הערב לרבני להתקשר לא  וחלילה  וחלילה  חס  ויזהר 
הוא אם  ואפילו ובבא , בזה  תחתיות  לשאול  האדם את מורידים
לב רב לערב שאין   הם  הסימנים  יודע . תמיד  לא  הוא   זהיר 
הגר "א ביאור  עיין אחר  יהודי על  מרחם  לא  הוא  לכן יהודי,

שזוהי לדעת  צריך  אמיתי יהודי אבל  מנא . לן 'אחוי  לסדב"א
או השניה  בפעם אבל  הראשונה , בפעם לא אולי הצגה .
להיות צריך שיהודי זמן זה  ברור . יותר  יהיה  זה   השלישית 

ט "ו)בודד . סו"פ  מס "י ה"א, פ"ו  דעות  הלכות הקדוש(רמב"ם  עם  להתבודד 
את לעשות  ויראה  ועדותיו, בריתו שומרי חסידיו ועם  הוא  ברוך
שמחליטים מה  ולא  לעשות  שצריך מה  ז"ל  חכמינו שכתבו  מה 
חס  שאסור זה  רק  לשמאלם מימינם  יודעים שאינם  רבנים  סתם

ה '. יראי שאינם  רואים  בעצם  שמזה  זוהר ללמוד  וחלילה 

ולדבר רב , מהערב אותנו להציל  מה ' לבקש יום כל  וצריכים
אבותינו לדרכי ולחזור  אביו, אל  וכבן  אדונו אל  כעבד  ה ' עם 
ודוד רבנו, משה  ויעקב יצחק  אברהם  והטהורים  הקדושים 

המלך .

ולעודד יעבור , ולא  חוק  הקדוש  בזוהר  יומי דף לקבוע יש  וכן
מכל להתרחק  כן. גם  אותם להציל  הקדוש , זוהר  ללמוד  אחרים 

יתברך. להשם  אפשר שרק  כמה  ולהתקרב השקר 

ההיא "ובעת  דניאל ספר בסוף  שכתוב מה  בנו יתקיים בקרוב
עת והייתה  עמך, על בני  העומד  הגדול , השר  מיכאל  יעמוד 
ההיא ובעת  ההיא; העת עד  גוי מהיות  לאנהייתה  אשר צרה ,
אדמת עפר מישני  ורבים , בספר . כתוב כל הנמצא עמך, יימלט 
והבושה   עולם " לדראון  לחרפות  ואלה  עולם , לחיי אלה  יקיצו;
שיושבים הזוהר  לומדי מחופת  נכווה  אחד  וכל  מאד  גדולה  תהיה 

בעצמו רשב"י מלך)ליד  הכסא  צדיק(כמ "ש בין  וראיתם  ושבתם   ואז
אלקים עובד  בין  וגמרא )לרשע עבדו(זוהר לא  אשר ש "ס )לבין  (רק

בשר ... לכל  לדראון  לחרפות  ואלה  עולם  לחיי  אלה 

ככוכבים , הרבים , ומצדיקי, הרקיע ; כזוהר  יזהירו, והמשכילים 
כזוהר יזהירו   קדישא  זוהרא מארי אלו המשכילים  ועד . לעולם 
סופו, ועד  העולם  מסוף יזרח  הזוהר  לומדי של  הזוהר הרקיע .
עד מעלה  מעלה  ויתעלו שבת  שכולו  עולם  השביעי, לאלף  ויזכו

סוף . אין 

ד ְמֻנּקָ
ִעם ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש

ּוּבֹו:
ֵסֶפר ַהזֹוַהר
 זֹוַהר ָחָדׁש

ּקּוֵני ַהזֹוַהר ּתִ

*
ק ַהְמֻחּלָ

ל-960 קּוְנְטֵרִסים
ָרִכים( -32 ּכְ )ּבְ

לֹוְמֵדינּו ּתֹוָרתֹו נּו ּבְ ב ִאּתָ "י ְזָי"ע יֹוׁשֵ ּבִ ָהַרׁשְ
ָאנּו    ל ְזַמן ׁשֶ יֵנינּו, ּכָ "י ִמּבֵ ּבִ ְפַטר ַרׁשְ ּנִ ֲאִפילּו עֹוד ַהּיֹום ַאַחר ׁשֶ

ֶמֶלְך  ר ּכְ ְמעֹון ְמֻעּטָ י ׁשִ א ַרּבִ ָרא, "ִאְתַעַטר" ּבָ ִדְבֵרי ָהִאּדְ עֹוְסִקים ּבְ
ַגָוון, עכל"ק  ב ּבְ רֹאׁש, ְויֹׁשֵ ַעְטרֹוָתיו ּבְ ּבַ

י ַאְבָרָהם ְגלַאְנִטי ְזָיָע"אׁ, "אֹור ַהחָֹמה" קכ"ג ע"ב( י ַאְבָרָהם ֲאזּוַלאי, הצה"ק  ַרּבִ )הצה"ק ַרּבִ

"גדולה לימוד הזוהר הקדוש
שמקרבת את הגאולה"  "בדא יפקון מן גלותא ברחמים" 
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קונו"
"הראנו בבנינו שמחנו בת
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