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והברית השבת  גזוהר

ת'תקן ב'רית ש'בת
הברית  תיקון בענין 

תיבות :שבת ריתביקוןתבת שראשי 

(נכנסו ) תי"ו "שי  שה אלו, אותיות שתי   בי הברית סוד  בי "ת נכנסה כאשר
שב "ת ונעשו

 חזי ותא  רזאא בזוהר : אלי אתו  תרי  בי עאל דיני, טורא  על ישראל קימו כד ,
וכד לישראל. לה  ויהיב דאשתארו  אתו תרי  בי ועאל בי"ת, איהו,  ומא דברית ,

תי"ו, " שי דאנו ,אלי אתו תרי  בי דברית רזא  בי"ת כמה()עאל שב"ת ואתעבידו
אמר " )דאת ),עול ברית לדרת השבת את לעשות השבת את ישראל בני ושמרו

הוו  ש"ת ,אתו  תרי מאלי עלמא  דרי כל בהו  לאתיחא דעלמא  שירותא  דהוה  כמה
בשלימו  ואשתכלל קדישא  ברית  ביניהו ועאל יאות, כדקא  עלמא  דאשתכלל עד תלי

שב "ת.  ')ואתעבידו   "     '    )

יהבי תפילי אות טובי  ימי אות שבת אות ברית אות  דנטר  גמור  צדיק איהו האי
. ש  עיי וכו', מצדיק  יתירה נפש  " )ליה   "    )

שבת סעודת משיירי לשבטי האכיל הצדיק יוס
 שבת איקרי דא ועל ,יו ביה  דאחיד יוד דאיהו דברית ברזא השבת"  יו את

ש כתב  וכ שבת, נמי איקרי ויו כל, איקרי  נמי ושבת איקרי, כל יו דהא 
ועל  שבת, ואיקרי כל דאיקרי עול יוד צדיק מקבל  נמי שבת דמו תולדות, פרשת

שבת  עודת משירי  לשבטי יו האכיל  צדיקכ מדת שבת קדושת בה להכני שלו
שבת. דאיקרי  עול )יוד  , )

 הפגמי כל לתק יכולי בשבת
החפצי ישראל כל ביד ויכולת ויש  הברית, פג  תיקו הוא  דשבת דברית, רזא 

,יומי עתיק  אפי לבר להגיע  ית' לקדושתו ולהתקרב בשבת  עצמ את להתקדש

ביא. הברית סוד  בי"ת נכנסה וכאשר
תי"ו, שי"ת שה לו , אותיות שתי 

שב"ת(נכנסו) ונעשו
שתי בי נכנסה סיני, הר על ישראל עמדו  כאשר וראה, ובא 

היא , ומי הברית, סוד אלו שתיבי "ת אותיות  בי ונכנסה ,
נכנסה  וכאשר לישראל. אותו  ונת שנשארו בי "ת האותיות

הברית  תי"ו ,סוד שי"ת שה לו, אותיות שתי (נכנסו)בי

אומר שב "ת ונעשו  שאתה  את כמו ישראל  בני  ושמרו
 עול ברית לדרת השבת את לעשות שהיתה השבת כמו  ,

שתי מאלו  העול דורות כל בה להתיחס  העול התחלת
ונכנסה  כיאות, העול שנשל עד תלויות היו ש"ת אותיות,

ונעשו  בשליות  ונתק הקודש ברית שב "ת ביניה.
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והבריתד  השבת  זוהר

הנשמה שבת בכל כי  חדשה רוח התחדשות מצד  הפגמי אל  לתק יכולי בשבת כי 
העברה . משבת חדשה  במדרגה חדשה  )יתירה )

והשבת הברית בקדושת תלויה הגאולה
.המדרש כוונת וזה לקר "י  תיקו הוא עינוגי מיני בכל ולענגו כהלכתו שבת

ונתפשרתי  תשובה  עשיתי לו אמר   בדינ נעשה מה לו אמר  , בקי פגע  אדה "ר 
בשמירת  תלויה שהגאולה מצינו ולכ השבת".  ליו שיר  "מזמור אמר מיד קוני, ע
שמירת  הוא  זה  חטא   ותיקו זה , חטא  בשביל הוא הגלות שאריכות ידענו וכבר שבת.
יוב ובזה לבטלה , זרע  הוציא  שח"ו הדאגה  עליו  ביותר  רו שהוא מי וידוע שבת,

זה  ")הפוק ')דייקא יריל שבתותי", את ישמרו אשר   יריל ה ' אמר "כה
השבת   יו את ישמרו  אשר לבטלה זרע  בהוצאת הוא שלה שהתשמיש להיות יכול אשר 

קרי.  תיקו  )שהוא   )

העבירה  מ מרוחק  השבת את שהמשמר  רע ", כל מעשות ידו ושומר  מחללו שבת
הברית   פג על שמרמז  דייקא רע רע", כל "מעשות וכו'. הרע  יצר וקטרוג וניצול

רע " )שנקרא ).זה  לתיקו  זוכי שבת שמירת ידי ועל ,

השבת את לעשות השבת את ישראל בני  ושמרו
 לעשות" אומר, ר "ח השבת", את לעשות השבת את ישראל בני "ושמרו במדרש ,

ש הכוונה  המילה , זה  ואיזה  לו, כרותה שהברית דבר השבת", ושלוםאת חס אם 
פרטיה בכל השבת  שמירת  זו תיקונו המילה בברית  .פגם

א ירצו ואז  הערל  לבב יכנע  אז  "או במדרש , זו איתא ח' בגימטריא אז  ,"עונ ת 
א לישראל הקב"ה  דקאמר  השבת, זה  ז' בגימטריא או לשמיני שניתנה  המילה

בתשובה הערל לבב השבתיכנע  ישמרו  אם לעונם ואסלח עליהם  ואחמול אזכור
בלבד  .והמילה

נגאלי היו מיד  שבתות שתי  ישראל שמרו אלמלי 
מיד שבתות שתי ישראל שמרו אלמלי הגמרא כוונת שזה  לי נראה  דעתי עניות

שבת   כ  ג שנקרא  היוד ושמירת בראשית. שבת כפשוטו שבת היינו ,נגאלי היו
. נגאלי היו בלבד והברית השבת  שומרי היו  א( )

(  ')עובד אפילו רבותינו שנו מחללו", שבת שומר זאת יעשה  אנוש  "אשרי
ושכינתי ' הוא   ברי קודשא  מיחד ובשמירתו לו,  מוחלי אנוש  כדור  זרה עבודה

.אלו מפריד  נרג להיות  גר אשר   ויתוק(  )

('   ) השבת , ה מצות שני  ה קדושות שני ," קדושי  והיית  והתקדשת"
קודש "כי והשבת קודש ", ברית "אות נקרא  המילה  קודש,  נקראי  שניה והמילה 

הברית.  לפג  תיקו שבת שמירת כ ועל ," לכ  )היא '   )

והברית השבת  הזוהר

('   )זה אחר זה   וקיפ שלשה  וש ," אלקיכ ה' אני וגו' תהיו קדושי"
הוא  ברו הקדוש  אלו דברי שלשה ידי על  כי  ," אלקיכ ה ' "אני בה כתיב
רש"י  שכתב כמו ערוה  גדר ידי על א ' ," אלקיכ ה ' "אני להקרא עצמו את מכנה
רוח עליו שורה   לצל רחמנא ערוה ידי על כי העריות,  מ  פרושי תהיו" קדושי"
ברו להקדוש  שות נעשה  שבת שמירת ידי על  וכ מעליו. מתלקת והשכינה  הטומאה 
על  כי  מכע שמירה ידי ועל עליו. אלקיו ש רק מושל שו עליו  שאי בזה  ומורה  הוא 

עלי  שורה  כע בקרבו.ידי זר אל אחר אל ו

 בנחמיה וחוטאי ("  )מצינו נכשלי השבתכשהיו את  וחללו נכריות  נשים ב ונשאו 

לקדש ראשית לה צוה  הברית  פג עו שיתקנו רצה נחמיה  וכאשר וממכר  במקח
יו " )השבתאת  "  )הנכריות הנשים את  מהם הפריש כך  (ואחר 

(' "   "  .

שבת שומרי שמי  יראי
('  )בתענית רש "י פירש  וגו', שמי" יראי  לכ ')"וזרחה  ),שמי יראי 

שבת בגמרא שומרי  דאיתא  לפי לומר רצה  .("   )הוא  ברו הקדוש אמר ,
לגלויי. עבידא לא שכרה   מת וכו' והודיע  ל שמה ושבת גנזי  בבית לי יש  טובה  מתנה 

ש ידוע לומר, שנאמר רצה לבד שמים יראת  של אוצר אלא הוא ברוך  להקדוש לו אין
קדושת משיג הוא  אזי  שמים  יראת  של לאוצר  שנכנס  מי  כן  ועל אוצרו", היא  ה ' "יראת

מתנהשבת , היא  אימתי אבל לי יש  טובה מתנה  וזה משיגה  אינה  בה  נכנ שאינו ומי
להעומדי ולא  טובה מתנה  נעשית  מש  שמי יראת של לאוצר לה להנכנ  א כי טובה
 בחו לומר  רצה לגלויי עבידא לא שכרה   מת שכתב וזה  , שמי יראת של להאוצר חו

מתגלה . אינו  ')לאוצר )

מוכח שמי יראת בו שיש  זה  אלא  משיג אינו שבת קדושת
 הברית ששמירת ואיתא  . שמי יראת בו שיש זה אלא משיג  אינו שבת שקדושת

תיקו הוא  שבת ששמירת מוכח ממילא טהורה, שמי ליראת והכנה  וקשר יתד הוא
הברית. לשמירת וגולה 

ב ברית לאות דומה  שבת שמירת מצינו  דברי יתרובהרבה  פרשת של " )זוהר   )

ובתיקוני("   ).(  )

לשלוט זוכה  כ  ג הברית שמירת ידי ועל ביצרו, לשלוט  זוכה  שבת שמירת ידי על
)ביצרו.    )

הברית,ב. שומר שבת שומר א
שבת שומר ברית והשומר

בפסוק ויש בזה יצאו(בשלח )לרמז השביעי ביו "ויהי כתיב ,
ראשי ולכ השבת, את שחיללו  הרי ללקוט", הע מ

כאלו השבת את שחיללו  ידי על הרי מילה, מזה תיבות
ה ומכלל שבת, מחלל כאלו  בריתו והפוג ,ברית מחללי
והשומר הברית, שומר  שבת שומר א לאו , שומע אתה

שבת. שומר  ברית 
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הברית   פג על שמרמז  דייקא רע רע", כל "מעשות וכו'. הרע  יצר וקטרוג וניצול

רע " )שנקרא ).זה  לתיקו  זוכי שבת שמירת ידי ועל ,

השבת את לעשות השבת את ישראל בני  ושמרו
 לעשות" אומר, ר "ח השבת", את לעשות השבת את ישראל בני "ושמרו במדרש ,

ש הכוונה  המילה , זה  ואיזה  לו, כרותה שהברית דבר השבת", ושלוםאת חס אם 
פרטיה בכל השבת  שמירת  זו תיקונו המילה בברית  .פגם

א ירצו ואז  הערל  לבב יכנע  אז  "או במדרש , זו איתא ח' בגימטריא אז  ,"עונ ת 
א לישראל הקב"ה  דקאמר  השבת, זה  ז' בגימטריא או לשמיני שניתנה  המילה

בתשובה הערל לבב השבתיכנע  ישמרו  אם לעונם ואסלח עליהם  ואחמול אזכור
בלבד  .והמילה

נגאלי היו מיד  שבתות שתי  ישראל שמרו אלמלי 
מיד שבתות שתי ישראל שמרו אלמלי הגמרא כוונת שזה  לי נראה  דעתי עניות

שבת   כ  ג שנקרא  היוד ושמירת בראשית. שבת כפשוטו שבת היינו ,נגאלי היו
. נגאלי היו בלבד והברית השבת  שומרי היו  א( )

(  ')עובד אפילו רבותינו שנו מחללו", שבת שומר זאת יעשה  אנוש  "אשרי
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.אלו מפריד  נרג להיות  גר אשר   ויתוק(  )

('   ) השבת , ה מצות שני  ה קדושות שני ," קדושי  והיית  והתקדשת"
קודש "כי והשבת קודש ", ברית "אות נקרא  המילה  קודש,  נקראי  שניה והמילה 

הברית.  לפג  תיקו שבת שמירת כ ועל ," לכ  )היא '   )

והברית השבת  הזוהר

('   )זה אחר זה   וקיפ שלשה  וש ," אלקיכ ה' אני וגו' תהיו קדושי"
הוא  ברו הקדוש  אלו דברי שלשה ידי על  כי  ," אלקיכ ה ' "אני בה כתיב
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עלי  שורה  כע בקרבו.ידי זר אל אחר אל ו

 בנחמיה וחוטאי ("  )מצינו נכשלי השבתכשהיו את  וחללו נכריות  נשים ב ונשאו 
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(' "   "  .

שבת שומרי שמי  יראי
('  )בתענית רש "י פירש  וגו', שמי" יראי  לכ ')"וזרחה  ),שמי יראי 
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 בחו לומר  רצה לגלויי עבידא לא שכרה   מת שכתב וזה  , שמי יראת של להאוצר חו
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מוכח שמי יראת בו שיש  זה  אלא  משיג אינו שבת קדושת
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ובתיקוני("   ).(  )

לשלוט זוכה  כ  ג הברית שמירת ידי ועל ביצרו, לשלוט  זוכה  שבת שמירת ידי על
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הברית,ב. שומר שבת שומר א
שבת שומר ברית והשומר

בפסוק ויש בזה יצאו(בשלח )לרמז השביעי ביו "ויהי כתיב ,
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כאלו השבת את שחיללו  ידי על הרי מילה, מזה תיבות
ה ומכלל שבת, מחלל כאלו  בריתו והפוג ,ברית מחללי
והשומר הברית, שומר  שבת שומר א לאו , שומע אתה

שבת. שומר  ברית 



והבריתו  השבת  זוהר

 ראשי שב"ת כבו"ד בזוהר, דאיתא כמו השבוע ' ימות  לכל המשפיע וד הוא שבת
כ ג הוא היוד שמירת  וכ ,תליי שביעאה ביומא  ותתא  דעילא   ברכאי כל  תיבות

וגו'. המשביר" הוא   ויו" בוד המשפיע וד

נקרא "זאתאות"כיאות,שבת אות,  כ  ג נקרא ומילה  ,"וביניכ ביני אותהיא
הברית".

לו ש  ש" חוק , נקרא  שבת,חוקשבת  זה  לברכה   זכרונ חכמינו ודרשו ומשפט ",
"ו  חוק  כ  ג נקרא ש ".חוקומילה  בשארו

ומילה לעיל, כנזכר  במרה  ניתנה   )שבת ). במרה  )ניתנה  )

קודש נקרא 
כי" קודש , נקרא בריתקודששבת "אות  קודש, נקרא  ומילה  ,"לכ ".קודשהיא 

 חות נקרא
כ "שימני י"א , זוהר בתיקוני  איתא  . חות נקרא ומלה  , חות נקרא על חותםשבת

עכ "ל. שבת, ברית אות  והיא  קודש, ברית דאות חות דא ," לב

 חות נקראו והמילה  שהשבת טע
כתיב  הראשו  אד בבריאת הנה  . חות נקרא ומילה ,חות נקרא  שבת ששמירת

תיבותםחיי תנשמובאפי ח"ויפ ופי שד"יחותם"  בש  נחת שהמילה  לפי ,)

(  ונשמת" שכתוב וזה  נשמהתבינ ",שדי, לו יש אזי בריתו ששומר מי  כי 
תבינם, נשמהוהיא  לו יש  ובשבת ובמצוות בתורה  הבנה לו יש  שד"י נשמת ידי על כי

יוכל  זה  ידי ועל בשבת, היא התורה  הבנת עיקר  כי תורה  ניתנה בשבת כ ועל יתירה ,
דר על לומד היה  השבוע  שבכל האריז"ל בש כדאיתא  בשבת, תורה  חידושי לחדש 

" הפוק בזה  ורמז והוד, הקבלה   דר על ובשבת ודש "קהדרתבה 'ל שתחווההפשט
תיבות שגמטריאקבלהראשי אהיה מילואי בג' פג בבריתו  פג  ושלו ח  א כ ועל .

יו"ד ה "ה  "אל ה"א, יו"ד ה "א  "אל ה "י, יו"ד ה "י "אל כזה, חות בגימטריא  שלה
ג' עליו  מעלה  כ ועל תנ "ה , כ  ג בגימטריא הכולל  ע וחות תנ "ה, הכל  ה "ה ,
ח  א כ ועל הכולל, ע  חות  כ ג בגימטריא   שה צבאות" ה ' "קנאת קנ "א   פעמי

מ נהפ הברית  פג חמתל חותםושלו ולכ עליו, ה ' שחמת ראשי קתאקנאוב, נאתי
אב"ק   פעמי ג' כודש ]קריתבותא[תיבות ועל קנ "א. תיבת  פעמי ג' ש וכתיב ,

חות שהוא  ועוד לעיל, הנזכר  מטע  חות כ  ג שנקרא  שבת, שמירת לזה,  התיקו
שהיא השבת בלתי לעול  קיו אי  כ בחותמיו, אלא   מקוי השטר  אי כמו  השבוע ,
היא שהשבת  האלשי כפירוש  וינפש " "שבת שכתיב כמו  הבריאה, לכל  קיו הנותנת

הבריאה. כל של החיונית והנפש  הנשמה

והברית השבת  זזוהר

ממגע  חות  צריכי דברי שני שאלו לפי , חות והמילה  השבת שנקראו טע
" ועכו ," וביניכ ביני  היא "אות במילה  וכ וכו', ששבת  " שעכו כידוע  נכרי,

מל. לא  כאלו שמל

 שלו נקראו והמילה השבת
,לאשתו איש   בי  שלו נעשה  שבת ידי  על כי , שלו נקרא  ומילה   שלו נקרא  שבת

מש בשבת נרות להדליק  מחויב  כ בגמרא.ועל מאיר ברבי מעשה  וכמו בית,  שלו  ו
שלו נעשה  מילה ידי על  וכ ." בשלו "בואי ,"עליכ  שלו" שבת  בליל  אומרי כ ועל
שלא כדי בשמיני מילה  מה  מפני לברכה ,  זכרונ חכמינו שדרשו כמו לאשתו, איש   בי

"דרכיה שכתב מה  זה  לדבר ורמז . עצבי ואמו  ואביו שמחי  העול כל םנועידרכיהא
תיבותהנתיבותי ל וכ ופי , מילהשלו.( )

נשפעי המעשה  ימי ששת כל של  ההשפעה שכל לפי הברכה, מקור נקרא שבת
באי שממנו  יוד שהוא  לפי ," עול יוד "צדיק  הברכה  מעי נקרא  מילה  וכ בשבת.

ההשפעות. כל  כ ג
.הוא  ברי דקודשא  שמא נקרא מילה וברית הוא ,  ברי דקודשא שמא  נקרא  שבת

(     )

.כל נקרא הברית ושומר כל, נקרא  " )שבת       )

.תורה מת קוד ניתנה  ומילה תורה, מת קוד ניתנה  שבת
.וברצו ובשמחה  באהבה  כ  ג נינתה ומילה ,וברצו ובשמחה  באהבה  ניתנה שבת
.מודעה  אי מילה מצות ועל מודעה,  אי שבת מצות  על
."תהיו קדושי" קדוש , נקרא  בריתו והשומר קדוש , נקרא שבת השומר 

( "   )

 לו  מוחלי בברית שהוא ומי בריתו והשומר עונותיו, כל לו מוחלי שבת השומר 
.עונותיה בה   קיהעו כל

ידי על וכ בריוח, פרנתו כראוי שבת בריוח.השומר פרנתו הברית שמירת
(     )

 וכל בראשית, במעשה הוא   ברו להקדוש שות נעשה  כהלכתו שבת השומר 
הוא .  ברו להקדוש  שות נעשה  בריתו  )השומר    )

.אחד בפוק שניה איתקשו רע, כל מעשות ידו ושומר מחללו שבת שומר 
בשמא משקר  ברית ומפר והמחלל קדישא , דמלכא  בשמא  משקר שבת המחלל

הוא.  ברי דקודשא
 מרשות מוציא  ברית והמפר  ,הרבי לרשות היחיד מרשות מוציא שבת המחלל

.הרבי לרשות היחיד



והבריתו  השבת  זוהר
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באי שממנו  יוד שהוא  לפי ," עול יוד "צדיק  הברכה  מעי נקרא  מילה  וכ בשבת.

ההשפעות. כל  כ ג
.הוא  ברי דקודשא  שמא נקרא מילה וברית הוא ,  ברי דקודשא שמא  נקרא  שבת

(     )

.כל נקרא הברית ושומר כל, נקרא  " )שבת       )

.תורה מת קוד ניתנה  ומילה תורה, מת קוד ניתנה  שבת
.וברצו ובשמחה  באהבה  כ  ג נינתה ומילה ,וברצו ובשמחה  באהבה  ניתנה שבת
.מודעה  אי מילה מצות ועל מודעה,  אי שבת מצות  על
."תהיו קדושי" קדוש , נקרא  בריתו והשומר קדוש , נקרא שבת השומר 

( "   )

 לו  מוחלי בברית שהוא ומי בריתו והשומר עונותיו, כל לו מוחלי שבת השומר 
.עונותיה בה   קיהעו כל

ידי על וכ בריוח, פרנתו כראוי שבת בריוח.השומר פרנתו הברית שמירת
(     )

 וכל בראשית, במעשה הוא   ברו להקדוש שות נעשה  כהלכתו שבת השומר 
הוא .  ברו להקדוש  שות נעשה  בריתו  )השומר    )

.אחד בפוק שניה איתקשו רע, כל מעשות ידו ושומר מחללו שבת שומר 
בשמא משקר  ברית ומפר והמחלל קדישא , דמלכא  בשמא  משקר שבת המחלל

הוא.  ברי דקודשא
 מרשות מוציא  ברית והמפר  ,הרבי לרשות היחיד מרשות מוציא שבת המחלל

.הרבי לרשות היחיד



והבריתח השבת  זוהר

התורה כל  מקיי כאלו  שבת   והמקיי כולה , התורה  בכל כופר  כאילו שבת המחלל
כולה. התורה בכל כופר כאלו ברית המפר  א כל כולה ,  מקיי כאלו בריתו והשומר 

 )התורה .    )

ברו הקדוש בריתו, והשומר  מבטל, והוא גוזר  הוא   ברו הקדוש  שבת, השומר 
מבטל. והוא  גוזר   )הוא     )

בני ליה הווי הברית שמירת ובזכות ,חכמי תלמידי  בני ליה   הווי שבת בזכות
. חכמי  )תלמידי      ;.  )

 שמרו אלמלי לברכה,  זכרונ חכמינו שדרשו כמו הגאולה, תהיה  שבת בזכות
,נגאלי  ה המילה  וזכות הברית שמירת ידי ועל . נגאלי  ה מיד שבתות ב' ישראל 

." מי בו אי מבור  יריא שלחתי ברית  בד אתה  ג" כדכתיב

האמונה יסוד 
"בראשית" האמונה, יוד ומילה  שבת. ירא אותיות "בראשית" האמונה, יוד שבת

אש . ברית  )אותיות  )

היראה יסוד 
. היראה יוד מילה וברית היראה , יוד )(  שבת  

.ברכה של כו  טעו מילה  וברית לקידוש, ברכה  של כו טעו שבת

,מצוה של עודות שלש   טעו מילה  וברית מצוה, של עודות שלש טעו שבת
מילה. ברית ועודת , שמורי ליל ועודת זכר ,  שלו עודת

.מצוה עודת מילה וברית  מצוה , עודת שבת

העומדי לכל מגיע  מילה  בברית  וג יתירה , נשמה מישראל אחד לכל מגיע בשבת
יתירה. נשמה  ש

.בנרות לכבדו מצוה  מילה  וברית בנרות, לכבדו מצוה שבת

.נקיה בכות לכבדו מצוה  מילה  וברית נקיה, בכות לכבדו מצוה  שבת

 בריתו  פג ולא  מהול שהוא  מי וברית , מגיהנ ניצול עודות שלש  המקיי שבת
.מגיהנ ניצול

הששי ביו "והיה הכנה   צרי מקוד.והכינושבת הכנה  צרי ומילה ,"
(  )

.מבשלוחו יותר בו מצוה מוהל אביו   א ומילה  מבשלוחו, יותר בו מצוה שבת

.הנימול הילד את מברכי מילה  ובברית , בניה את  מברכי שבת

והברית השבת  טזוהר

את ישמרו אשר  יריל ה' אמר  שניהבבריתיומחזיקישבתותי"כה אתקשו ,"
להדדי.

.מלכות ושבת יוד מילה כי ,מתפרשי דלא  ריעי  תרי  ה ומילה שבת
לזמר מצוה כ  ג מילה  ברית ובעודת ותשבחות, זמירות  לזמר מצוה  בשבת

וגו'. ליבשה"  יו" ותשבחות, זמירות
מילה מצות ידי ועל ,למקו  בני נקראי ואנו תשובה שמהני מוכח שבת ידי על

השבת. דוחה אינו עבד מילת שהרי ,למקו  בני  נקראי ואנחנו תשובה שמהני  מוכח
,דבר לכל " כעכו הוא  הרי שבת המחלל כי ישראל, בש  נקראי השבת ידי על

בישראל. שמו נקרא הברית בעת וכ ישראל. בש נקרא זה  ידי ועל
.העול אומות  מקטרגי ומילה  שבת על
,שחורה ומרה  ביטול על שמורה  שבתאי מזל של כח מבטלי שבת שמירת ידי  על

ורציחה. ד שמורה , מאדי מזל של כח  מבטלי מילה  מצות ידי ועל
פטור הברית שמירת ידי ועל , יגופיו  מתעניתי פטור שבת שמירת ידי על

. יגופיו מתעניתי(       ;   )

.נשמעת תפלתו הברית שמירת ידי ועל נשמעת, תפלתו  שבת שמירת ידי  על
 שמירת ידי על  כ הבא ,  ובעול הזה  בעול לכבוד זוכה  שבת שמירת ידי על

הבא. ובעול הזה  בעול לכבוד זוכה  הברית
 יעול דלא  בברית נטירו  דצרי כמה  ברית, ירא  שבת ירא  בראשית, בזוהר  איתא 

וכו'. לשבת נטירו  צרי  כ נוכראה , ברשו
," מלזעוק היא  "שבת  שאומרי כמו רע , דבר  מכל לינצל גולה  שבת שמירת

מעשות  ידו "ושומר מחללו", שבת "שומר וכתיב ,דחציפי כלבי הני  כפי בגו ויטמרו
רע. דבר מכל להנצל הברית שמירת גולת כ רע", כל

 להשגות גולה  הברית שמירת  וכ בתורה, נפלאות להשגות גולה שבת שמירת
בתורה. נפלאות

 יקבלו  עליה ישראל יקבלו  א  אברה ע הוא  ברו הקדוש  התנה ומילה שבת על
אלהותו. ( )את

ה הללו מצות  ב' המילה, זה  לשמונה "  וג" שבת, זה  לשבעה " חלק   ת" במדרש ,
.עליה שתרח כדאי

," העיר פני את ויח" דכתיב כמו השבת, את ששמר בתורה  כתוב אבינו יעקב
נשא שנה  פ "ד וב ,"ת "איש ונקרא  הברית את ששמר  בתורה מצינו וכ .תחומי שקבע
השחית. זה  רק  חושב  התורה כל מקיי שהיה  פי  על   א אונו, ראשית  היה  וראוב אשה ,



והבריתח השבת  זוהר

התורה כל  מקיי כאלו  שבת   והמקיי כולה , התורה  בכל כופר  כאילו שבת המחלל
כולה. התורה בכל כופר כאלו ברית המפר  א כל כולה ,  מקיי כאלו בריתו והשומר 

 )התורה .    )

ברו הקדוש בריתו, והשומר  מבטל, והוא גוזר  הוא   ברו הקדוש  שבת, השומר 
מבטל. והוא  גוזר   )הוא     )

בני ליה הווי הברית שמירת ובזכות ,חכמי תלמידי  בני ליה   הווי שבת בזכות
. חכמי  )תלמידי      ;.  )

 שמרו אלמלי לברכה,  זכרונ חכמינו שדרשו כמו הגאולה, תהיה  שבת בזכות
,נגאלי  ה המילה  וזכות הברית שמירת ידי ועל . נגאלי  ה מיד שבתות ב' ישראל 

." מי בו אי מבור  יריא שלחתי ברית  בד אתה  ג" כדכתיב

האמונה יסוד 
"בראשית" האמונה, יוד ומילה  שבת. ירא אותיות "בראשית" האמונה, יוד שבת

אש . ברית  )אותיות  )

היראה יסוד 
. היראה יוד מילה וברית היראה , יוד )(  שבת  

.ברכה של כו  טעו מילה  וברית לקידוש, ברכה  של כו טעו שבת

,מצוה של עודות שלש   טעו מילה  וברית מצוה, של עודות שלש טעו שבת
מילה. ברית ועודת , שמורי ליל ועודת זכר ,  שלו עודת

.מצוה עודת מילה וברית  מצוה , עודת שבת

העומדי לכל מגיע  מילה  בברית  וג יתירה , נשמה מישראל אחד לכל מגיע בשבת
יתירה. נשמה  ש

.בנרות לכבדו מצוה  מילה  וברית בנרות, לכבדו מצוה שבת

.נקיה בכות לכבדו מצוה  מילה  וברית נקיה, בכות לכבדו מצוה  שבת

 בריתו  פג ולא  מהול שהוא  מי וברית , מגיהנ ניצול עודות שלש  המקיי שבת
.מגיהנ ניצול

הששי ביו "והיה הכנה   צרי מקוד.והכינושבת הכנה  צרי ומילה ,"
(  )

.מבשלוחו יותר בו מצוה מוהל אביו   א ומילה  מבשלוחו, יותר בו מצוה שבת

.הנימול הילד את מברכי מילה  ובברית , בניה את  מברכי שבת

והברית השבת  טזוהר

את ישמרו אשר  יריל ה' אמר  שניהבבריתיומחזיקישבתותי"כה אתקשו ,"
להדדי.

.מלכות ושבת יוד מילה כי ,מתפרשי דלא  ריעי  תרי  ה ומילה שבת
לזמר מצוה כ  ג מילה  ברית ובעודת ותשבחות, זמירות  לזמר מצוה  בשבת

וגו'. ליבשה"  יו" ותשבחות, זמירות
מילה מצות ידי ועל ,למקו  בני נקראי ואנו תשובה שמהני מוכח שבת ידי על

השבת. דוחה אינו עבד מילת שהרי ,למקו  בני  נקראי ואנחנו תשובה שמהני  מוכח
,דבר לכל " כעכו הוא  הרי שבת המחלל כי ישראל, בש  נקראי השבת ידי על

בישראל. שמו נקרא הברית בעת וכ ישראל. בש נקרא זה  ידי ועל
.העול אומות  מקטרגי ומילה  שבת על
,שחורה ומרה  ביטול על שמורה  שבתאי מזל של כח מבטלי שבת שמירת ידי  על

ורציחה. ד שמורה , מאדי מזל של כח  מבטלי מילה  מצות ידי ועל
פטור הברית שמירת ידי ועל , יגופיו  מתעניתי פטור שבת שמירת ידי על

. יגופיו מתעניתי(       ;   )

.נשמעת תפלתו הברית שמירת ידי ועל נשמעת, תפלתו  שבת שמירת ידי  על
 שמירת ידי על  כ הבא ,  ובעול הזה  בעול לכבוד זוכה  שבת שמירת ידי על

הבא. ובעול הזה  בעול לכבוד זוכה  הברית
 יעול דלא  בברית נטירו  דצרי כמה  ברית, ירא  שבת ירא  בראשית, בזוהר  איתא 

וכו'. לשבת נטירו  צרי  כ נוכראה , ברשו
," מלזעוק היא  "שבת  שאומרי כמו רע , דבר  מכל לינצל גולה  שבת שמירת

מעשות  ידו "ושומר מחללו", שבת "שומר וכתיב ,דחציפי כלבי הני  כפי בגו ויטמרו
רע. דבר מכל להנצל הברית שמירת גולת כ רע", כל

 להשגות גולה  הברית שמירת  וכ בתורה, נפלאות להשגות גולה שבת שמירת
בתורה. נפלאות

 יקבלו  עליה ישראל יקבלו  א  אברה ע הוא  ברו הקדוש  התנה ומילה שבת על
אלהותו. ( )את

ה הללו מצות  ב' המילה, זה  לשמונה "  וג" שבת, זה  לשבעה " חלק   ת" במדרש ,
.עליה שתרח כדאי

," העיר פני את ויח" דכתיב כמו השבת, את ששמר בתורה  כתוב אבינו יעקב
נשא שנה  פ "ד וב ,"ת "איש ונקרא  הברית את ששמר  בתורה מצינו וכ .תחומי שקבע
השחית. זה  רק  חושב  התורה כל מקיי שהיה  פי  על   א אונו, ראשית  היה  וראוב אשה ,



והבריתי השבת  זוהר

 את שמר וכ קשתו", באית "ותשב הברית, את ששמר בתורה  מצינו הצדיק  יו
ו  טבח "וטבוח כדכתיב שבת.הכן השבת אלא   הכ  אי "("    )

 של זכות וכותב  שבת מוצאי בכל עד בג  החיי  ע תחת יושב הנביא אליהו
מצות  מקיימי ישראל של  זכיותיה וכותב מילה  ברית כל על אליהו בא וכ שבת, שומרי

מילה.

השבת את וחילל  בחר מעל עכ(     ) כדדרשו בבריתו  פג  וכ ,
המאורה. נערה  על שבא לברכה, זכרונ חכמינו

טבי  ויומי בשבת  בי מילה ברית  בי דאיהו אתר בכל ברית אות דנטיר  מא
ומכי אתר בכל בגיניה  ליה  נטיר הוא  ברי ומשנאוי.( )קודשא  )עלוהי )

מילה בוד שתיה כוללת מילה  ברית  כ ומלכות, יוד מדות, שתי  כולל שבת
 )ופריעה . )

שהיא היוד את לשמור ועמל שטרח מי לומר, רצה בשבת, יאכל שבת  בערב שטרח
וחיות  העונג  מרגיש  בשבת, אוכל הוא  ולטהרו לקדשו  שבת ערב מכונה ששית מדה
אפשר דאי  , "יו בגימטריא לח  פעמי דשני משנה , לח צריכי  כ ועל בשבת. האלקי
אלקי  ויבר" וזהו , יו של מדתו הברית  שמירת ידי  על א כי שבת של אורו  לטעו
אימתי  אותו", "ויקדש וי"ש ש "י בחי' שמתגלה אותיות  "תר ר"ת א "ת השביעי ", יו את
שהאד ידי  על אותו", "ויקדש  ידי על הוא  לעיל הנזכרי אורות  " תר גילוי להשיג  יזכה 
שעל  שידוע לפי , אד של פניו באור  ברכו  במדרש, איתא וכ שלו. ברית אות מקדש 
כשמגיע  לכ זה , לחטא  תיקו שבת ששמירת וידוע  פניו, אור  מאד ניטל זה  חטא  ידי
לפי  עליו, שבת דאימת בשבת לשקר  ירא   האר ע  ג ולכ פניו, אור אליו חוזר שבת
מדת  אצלו שניתק ואחרי ,לצל רחמנא  זה לחטא   תיקו ששמירתו לעיל הנזכר הטע
אמת, אותיות כ  ג אימת עליו שבת שאימת וזה האמת, למדת  כ  ג בא ממילא  היוד

" תיבותמשיבתאוזהו ראשי " רגל יתוקנו אמתשבת הרגלי ג  ש ידי שעל  משו ,
היא תפארת המנוחה , ליו עטה  תפארת בשבת במנחה   אומרי ולכ זה , לחטא  דמרמז 
מתקני שבת שמירת ידי דעל שבת שומרי  במלכות ישמחו אומרי אנו   ג אמת. מדת
וה בה'"  צדיקי "שמחו כתיב  עליה אשר  הצדיקי למדריגת   ובאי קודש  ברית את
 ויתור אמונה. ואיהו  אמת דאיהי יחיה", באמונתו "וצדיק  שכתוב כמו אמונה לידי באי
לנו  שצוה אחרי כי רע ", כל מעשות ידו ושומר מחללו שבת "שומר ישעי' פוק  זה  ע
לברא ראוי באמת שהיה  מוכח מלאכה ,  שו יעשה  שלא  שבת  בשמירת הוא  ברו הקדוש 
שמוציא ומי , גופי  לה לברא פנאי היה לא שבת קדושת שמכח  א , גו  כ  ג  למזיקי
מלעשות  שבת ששומר  לומר רצה  מחללו", שבת "שומר אמר  לזה רע, נקרא לבטלה  זרע
דילמא וקשה מלאכה, עשה  לא  כ  ג הוא   ברו שהקדוש   מטע זה  וכל מלאכה. בו
ברא ולא  גופי  לה לברא לו שהיה  יוכיחו  מזיקי לומר   וצרי , די היתה  המלאכה 
כל  מעשות ידו "שומר  כ ועל זו מלאכה עשה לא  כ ג  לכ שבת קדושת מכח לה

והברית השבת  יא זוהר

א גו  לה לברא  הוא ברו הקדוש של בדעתו לו שהיה  יתד זה  א לומר רצה  רע ",
קדוש לבטלהמכח זרע להוציא  רע כל מעשות דייקא  ידו  את שומר   לכ ברא לא  שבת ת

.גו  לה )ולברוא   )





והבריתי השבת  זוהר

 את שמר וכ קשתו", באית "ותשב הברית, את ששמר בתורה  מצינו הצדיק  יו
ו  טבח "וטבוח כדכתיב שבת.הכן השבת אלא   הכ  אי "("    )

 של זכות וכותב  שבת מוצאי בכל עד בג  החיי  ע תחת יושב הנביא אליהו
מצות  מקיימי ישראל של  זכיותיה וכותב מילה  ברית כל על אליהו בא וכ שבת, שומרי

מילה.

השבת את וחילל  בחר מעל עכ(     ) כדדרשו בבריתו  פג  וכ ,
המאורה. נערה  על שבא לברכה, זכרונ חכמינו

טבי  ויומי בשבת  בי מילה ברית  בי דאיהו אתר בכל ברית אות דנטיר  מא
ומכי אתר בכל בגיניה  ליה  נטיר הוא  ברי ומשנאוי.( )קודשא  )עלוהי )

מילה בוד שתיה כוללת מילה  ברית  כ ומלכות, יוד מדות, שתי  כולל שבת
 )ופריעה . )

שהיא היוד את לשמור ועמל שטרח מי לומר, רצה בשבת, יאכל שבת  בערב שטרח
וחיות  העונג  מרגיש  בשבת, אוכל הוא  ולטהרו לקדשו  שבת ערב מכונה ששית מדה
אפשר דאי  , "יו בגימטריא לח  פעמי דשני משנה , לח צריכי  כ ועל בשבת. האלקי
אלקי  ויבר" וזהו , יו של מדתו הברית  שמירת ידי  על א כי שבת של אורו  לטעו
אימתי  אותו", "ויקדש וי"ש ש "י בחי' שמתגלה אותיות  "תר ר"ת א "ת השביעי ", יו את
שהאד ידי  על אותו", "ויקדש  ידי על הוא  לעיל הנזכרי אורות  " תר גילוי להשיג  יזכה 
שעל  שידוע לפי , אד של פניו באור  ברכו  במדרש, איתא וכ שלו. ברית אות מקדש 
כשמגיע  לכ זה , לחטא  תיקו שבת ששמירת וידוע  פניו, אור  מאד ניטל זה  חטא  ידי
לפי  עליו, שבת דאימת בשבת לשקר  ירא   האר ע  ג ולכ פניו, אור אליו חוזר שבת
מדת  אצלו שניתק ואחרי ,לצל רחמנא  זה לחטא   תיקו ששמירתו לעיל הנזכר הטע
אמת, אותיות כ  ג אימת עליו שבת שאימת וזה האמת, למדת  כ  ג בא ממילא  היוד

" תיבותמשיבתאוזהו ראשי " רגל יתוקנו אמתשבת הרגלי ג  ש ידי שעל  משו ,
היא תפארת המנוחה , ליו עטה  תפארת בשבת במנחה   אומרי ולכ זה , לחטא  דמרמז 
מתקני שבת שמירת ידי דעל שבת שומרי  במלכות ישמחו אומרי אנו   ג אמת. מדת
וה בה'"  צדיקי "שמחו כתיב  עליה אשר  הצדיקי למדריגת   ובאי קודש  ברית את
 ויתור אמונה. ואיהו  אמת דאיהי יחיה", באמונתו "וצדיק  שכתוב כמו אמונה לידי באי
לנו  שצוה אחרי כי רע ", כל מעשות ידו ושומר מחללו שבת "שומר ישעי' פוק  זה  ע
לברא ראוי באמת שהיה  מוכח מלאכה ,  שו יעשה  שלא  שבת  בשמירת הוא  ברו הקדוש 
שמוציא ומי , גופי  לה לברא פנאי היה לא שבת קדושת שמכח  א , גו  כ  ג  למזיקי
מלעשות  שבת ששומר  לומר רצה  מחללו", שבת "שומר אמר  לזה רע, נקרא לבטלה  זרע
דילמא וקשה מלאכה, עשה  לא  כ  ג הוא   ברו שהקדוש   מטע זה  וכל מלאכה. בו
ברא ולא  גופי  לה לברא לו שהיה  יוכיחו  מזיקי לומר   וצרי , די היתה  המלאכה 
כל  מעשות ידו "שומר  כ ועל זו מלאכה עשה לא  כ ג  לכ שבת קדושת מכח לה

והברית השבת  יא זוהר

א גו  לה לברא  הוא ברו הקדוש של בדעתו לו שהיה  יתד זה  א לומר רצה  רע ",
קדוש לבטלהמכח זרע להוציא  רע כל מעשות דייקא  ידו  את שומר   לכ ברא לא  שבת ת

.גו  לה )ולברוא   )



30,000 איש
הצטרפו כבר
 בא והצטרף!!!

את אחי אנוכי מבקש,
להסיר מעמינו מכשול ומוקש,
 להיות מהאנשים הנבחרים,

שיזכו את קרן ישראל מעפר להקים,
וישראל עם קדושים כבר קיבלו עליהם, 30,000 אנשים,

ללמוד הזוהר כל יום מזמנם להקדיש, 
מספר דקות כל איש ואיש,
ועתה בא והצטרף אלינו,

 לקרב ולקבל פני משיח צדקינו,

להצטרפות: טל: 03-5784413 / פקס: 03-578-4480 
AOEL612@gmail.com :מייל

וכל אלו שיצטרפו ויקבלו עליהם ללמוד מספר דקות
 יהיו שותפים לכולל הלומדים זוהר כל יום בחצות הלילה

 בהיכלא דרשב"י במירון

ת.ד 612 בני ברק                                                טלפון 0548436784

70,000 איש
מתאחדים בקריאת הזוהר הקדוש,

יחד שבטי ישראל, אנשים, נשים, וטף,

כל לומד מתחייב לקרוא 3 עמודים  זוהר ביום, 
ובכל חודש מסיימים לקרוא ביחד  אלף פעמים

את הזוהר הקדוש
s

המצטרף יזכה לברכה מידי חודש
בציון של אוהל הרשב"י במירון

ומקבל שכר כנגד כולם - 70 מיליון סיומים
של כל ספרי הזוהר
s

להצטרפות נא להתקשר לטל: 03-5784413 / פקס: 03-578-4480 
AOEL612@gmail.com :מייל

לציין: שם ומשפחה, שם האמא, הכולל, עיר, טלפון:
סוג הבקשה לברכה: זווג, פרנסה, 

זרע של קיימא, רפואה, שלום בית, אחר:.....

ַשֲׁעֵרי ָשַׁמִים ִנְפָּתח, ּוִמַיּד ָלנּו ִיְרַוח, ְלָהִחיׁש ְלָגֳאֵלנּו ְכִּפי ֶשֻׁהְבַטח
ְלָוה ְוַהְשֵׁקט ּוֶבַטח  לֹום ְוַהּׁשַ ּוָמִשׁיַח ִצְדֵקינּו ָלנּו ִיְשַׁלח, ּוָבאּו ַהּׁשָ



נחל לכיש 24/8 בית שמש
טל: 054-8436784

איש
מתאחדים בקריאת הזוהר הקדוש
יחד שבטי ישראל,אנשים, נשים, וטף

כל לומד מתחייב לקרוא בכל יום 3 עמודים מהזוהר.
בכל חודש מסיימים לקרוא ביחד

אלף פעמים את הזוהר הקדוש
המצטרף יזכה לברכה מידי חודש

בציון של אוהל הרשב"י במירון
ומקבל שכר כנגד כולם - 70 מיליון סיומים של כל ספרי הזוהר

להצטרפות נא להתקשר  לטל: 03-5784413  פקס: 03-578-4480
AOEL612@gmail.com :מייל

יש לציין: שם ומשפחה, שם האמא, מקום הלימוד, עיר, טלפון
וכן את סוג הבקשה לברכה: זווג, פרנסה, זרע של קיימא, רפואה, שלום בית, וכו’

ֻהְבַטח, ִפי ֶשׁ ד ָלנּו ִיְרַוח, ְלָהִחיׁש ְלָגֳאֵלנּו ְכּ ח, ּוִמַיּ ַמִים ִנְפָתּ ֲעֵרי ָשׁ ַשׁ
ֵקט ּוֶבַטח ְלָוה ְוַהְשׁ ׁ לֹום ְוַהַשּ ׁ ַלח, ּוָבאּו ַהָשּ יַח ִצְדֵקינּו ָלנּו ִיְשׁ ּוָמִשׁ


