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ספר

תיקון הברית
על שמירת ותיקון פגם הברית דיניו ומנהגיו

חלק יגסדר נח

נח תולדות צדיקאלה איש נחאת בדרתיו היה תמי
.נח התהל ט')האלקי פסוק ו' פרק (נח

הברית.צדיק שומר נקרא הקדוש)תמים (זוהר

נח נח תולדות אתאלה בדרתיו היה תמי צדיק איש
.נח התהל ט')האלקי פסוק ו' פרק (נח

לפי.הברית שומר יג)שהיה אות 'א פרק (עיין

המזיקין מן נשמר ברית השומר
בזוהרשלח פרשת ע"א)הקדוש קס"ה דף ד' כתב(חלק

זכאה :לשונו איאוזה מחכאן דא דכל עמא
ברית דנטיר מאן קדישא אבתרויחסידא ליה שוי

לקמא לאחוראואיהי נטיר מאן תימא נטירוואי הא
ליה. דנטיר מכולא ועלאה רבצדיק איהו ומאן

ואשתכח וצדק צדיק בין עאל .סגי ברחימו עלאה
ד"וע דא ברית דנטיר מאן זכאה .סטרין מכל נטיר
דא קיימא את דנטרין דכורין כל אתחזון ישראל
לברא לנזקא דיכיל איהו מאן .קדישא מלכא קמי

ואיהו מכאן ואמיה מכאן ואבוה באצע דאיהו
ה'. אחרי איהו כד ודא בינייהו

הברית בשומרי משתבח הוא ברוך הקדוש

שלחבזוהר פרשת ב')הקדוש עמוד קס"ה דף ד' (חלק

ההוא :לשונו וזהבאזיל איהו רקיעא
כל לאסתכלא יכלין דעיינין ממה יתיר בגלגולא

קדישא קיימא נטורי בעון)אינון דבעון(ס"א
בגין אלא אתחזון לא דהא מלכא קמי לאתחזאה

דאינון וע"דלאחזאה קדישא גזירו בניכ"ג (שמות

דייקי"ז) קדישא. קיימא בני אינון זכורך כל יראה
ולא כתיב זכר דהא זכרך ולא זכורך מתיבתא רב

אלא זכורך מאי קיימאזכור דנטרין אינון כל
דבכל מלכא בני הוו אינון ביה חבאן ולא קדישא

תדיר. לון ודכיר בהו משתבח זכורךיומא וע"ד
מלכא לון דדכיר קדישא קיימא ביה דאית ההוא

עלאה מלכא קמי שבחא דלית יומא (אלא)בכל

.דא קיימא דנטיר כמאן

הזוהר:)א חסיד פירוש אהה  מחכים . זה שכל העם זכאי
ואם לפנים. והיא אחריו אותו שם ברית ששומר מי קדוש,
מהכל ועליונה גדולה שמירה הרי לאחור, שומר  מי  תאמר 
בין נכנס רבה. באהבה עליון  צדיק  הוא, ומי אותו. ששומר
ברית  ששומר  מי זכאי  צדדים. מכל שמור ונמצא וצדק צדיק
זה קיום אות  ששומרים זכרים כל נראים ישראל  כן ועל זו .
באמצע, שהוא  לבן  להזיק שיכול הוא  מי הקדוש. המלך לפני
אחרי הוא כאשר  וזה ביניהם, והוא  מכאן  ואמו מכאן  אביו

ה'.
הזוהר :)ב ממהפירוש  יותר בגלגול הולך הוא רקיע  אותו

הקדוש  הקיום שומרים אלו כל  להסתכל. יכולות  שעינים 
אלא נראים לא  שהרי המלך, לפני להראות [צריכים ] שצריכים 
זכורך, כל  יראה כן ועל קדושה, מילה בני שהם להראות כדי
זכרך, ולא זכורך, הישיבה גדול דייק הקדוש. הקיום בני אלו
ששמרים אלו  כל אלא  זכורך, מהו  זכור, ולא  כתוב זכר  שהרי
יום שבכל המלך , בני  הם אלו בו , חוטאים ולא  קדוש  קיום
בו שיש אותו  זכורך, כן ועל  תדיר. אותם  וזוכר בהם משתבח

מלך לפני  שבח שאין יום, בכל המלך  אותם  שזוכר  קדוש. קיום
זו.(אלא)עליון ברית ששומר  כמי

פעמים שלש לפניו . בשנה פעמים שלש  שיראו צריך כן ועל
הברית , זו את  שקבלו  ראשונים אבות  מפני אלא מדוע ,
שנה. הםב פעמים  שלש  כך  ומשום  התורה, מצות  לכל ראשונה
מכולם שלם היה יעקב ברית . קיבל יצחק ברית . קיבל אברהם

מהכל. שלם תם, איש ויעקב בו  כתוב כן ועל
שלם תם אבל כלם, כך כל  היה ולא נקרא , תמים אברהם
שהיה בדורותיו, היה תמים תצדיק איש  בנח כתוב מה מהכל.
מקום בכל  הישיבה גדול ואמר  ביניהם. קדוש ברושם רשום 
ברית , של קיום באות קדוש  ברושם שרשום תמים, שכתוב
כולם היו שלא מה בדורותיו, תמים נקרא ברית  ששמר  ומפני 

דרכם. השחיתו  שהם  כך,
עמו. ללכת יכול  מי וכי  נח. התהלך אלקים אתה כתוב כן  ועל
ושורה השכינה בו  מתחברת  קודש ברית ששומר  מי כל אלא

עליו.
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וע"דתלת .קמיה בשתא זמנין תלת דיתחזון בעי
דקבילו קדמאי אבהן בגין אלא אמאי זמנין
ובג"כ דאורייתא פקודין לכל קדמאה ברית להאי
יצחק .בריח קביל אברהם .בשתא אינון זמנין תלת
כתיב וע"ד מכלהו שלים הוה יעקב בריח. קביל

כה)ביה בראשית).מכלא שלים תם איש ויעקב

אברהםתם אבל שלים כך כל הוה ולא אקרי תמים
בנח כתיב מה מכלא. ו)שלים איש(בראשית

ברשימו רשים דהוה בדורותיו היה תמים צדיק
אתר בכל מתיבתא רב ואמר בינייהו. קדישא
בריתא דנטר קדיש ברשימו דרשים תמים דכתיב
דאינון הכי כלהו הוו דלא מה בדורותיו תמים קרי

ארחייהו. מחבלן

מאןועל וכי .נח התהלך האלקים את כתיב דא
ברית דנטיר מאן כל אבל .עמיה למיהך יכיל

.עליה ושריאת שכינתא ביה אזדווגת קדישא

נשחתה והנה האר את אלקי כלוירא השחית כי
.האר על דרכו את כלבשר ק לנח אלקי ויאמר

מפניה חמס האר מלאה כי לפני בא והנניבשר
האר את י"ג).משחיתב"י פסוקים ו' פרק (נח

קודש.למאן ברית דאות זרעא דמחבל(ראובני (ילקוט

התיב ותל האר על מאד וירבו המי יפנלעהויגברו
המי.(י"ח פסוק ז' פרק (נח

כדמילהתיבותסופי מאד מאד גברו והמים 'וגו
גרו והמים מילה ברית ישראל נטרין לא
כוכביא פלחי דעלמא אומין מתגברין מאד מאד

(מקובלים)וגו'.

מאדםוימח האדמה פני על אשר היקום כל אתעד
מן וימחו השמים עוף ועד רמש עד בהמה

(בתבה אתו ואשר נח אך וישאר ז'הארץ פרק נח
כ"ג) פסוק

מילהתיבותסופי.(תנחומא מדרש (עיין

.יו ומאת חמשי האר על המי ויגברו
כ"ד) פסוק ז' פרק נח)

מדה כנגד מדה היה המבול דור עונש
ולכןדור נדונו. וברותחין קלקלו ברותחין המבול

וארובות רבה תהום מעיינות כל נקבעו
נפתחו. השמים

שלטעם שלישי האוקינוס ים הציף אנוש שבדור
אשר החול גבול גבולו עבר והיה עולם
במים נענשו המבול ודור לים, גבול חול שמתי
מעניש הוא ברוך שהקדוש לפי .ומלמעלה מלמטה
עובדי שהיו חטאו אנוש דור מדה כנגד מדה
זה הנהגות ומסר ה' רם אומרים שהיו זרה עבודה
על מושל שר וכל השמים ולמזלות לשרים העולם
הוא ברוך הקדוש ואין שלו גבול ועל אומתו
להם הראה כן על הארץ יושבי על להשגיח מזדקק
והוא הארץ כל אדון שהוא הוא ברוך הקדוש

כן ועל וממשלה משטר מזל לשום ואין המנהיג
שלא לים גבול חול ששמתי פי על אף להם הראה
עליו אפקוד רוצה אני כאשר אבל ,יעברנהו
לשרים שנמסרו כדבריהם היה ואלו גבולו שיעבור
אבל ,חברו גבול לתוך ליכנס אחד שר רשאי האיך
דרכם שהשחיתו חטאתם היה המבול דור
על להבקע צריך היה כן ועל קלקלו וברותחין

רותחין מים שהם רבה תהום אלומעיינות שהרי)

הם) רותחין עדיין נסתמו ולא שנשארו שקלקלומעיינות ולפי ,
צריך היה כן ועל יום לארבעים שהוא הולד צורת
.לילה וארבעים יום ארבעים גשם עליהם להמטיר

יום וחמשים מאה הגשם שהיה טעם
גי'ולפי במילואו שהיא אהיה של בא' שפגמו

ויהי כן ועל ,ה"ה יו"ד ה"א אל"ף כזה קנ"א
היו כי היה שדים של וחטא ,יום ק"ן הגשם

לחם שבעת גאון כדכתיב מתגאים(איוב)וכל
גמור צדיק שהיה נח ולכן באש, נידון המתגאה
לא נזקיה שכל כדי בתיבה יתברך השם הסתירו

.ליה לקרבא ה)יוכל אות א פרק (עיין

א אליו ותשב רגלה לכ מנוח היונה מצאה התבהלולא
אתה ויבא ויקחה ידו וישלח האר כל פני על מי כי

התבה. אל ט')אליו פסוק ח' פרק (נח

ליונהמילהתיבותסופי נמשלה ישראל בני כי
שומרי והם זוגה בן אלא מכרת שאינה

.(מקובלים)הברית

האר על רומש כל העו וכל הרמש כל החיה כל
התיבה מ יצאו י"ט).למשפחותיה פסוק 'ח פרק נח)

ראשימילהתיבותעל עליהם קבלו רש"י עיין .
ועל בריתם יפגמו ושלא במינם לידבק מנת
משפחות משפחות להם יולדו למשפחותיהם כן
בריפס שפגמו המבול דור אבל 'ד אות 'א פרק עיין

.נכד ולא נין לא זכר להם נשאר ח')לא אות 'ב פרק (עיין

עו כל ועל האר חית כל על יהיה וחתכ ומוראכ
האדמ תרמש אשר בכל דגלובכההשמייהיבידכ

ב')נתנו. פסוק ט' פרק (נח

מילהתיבותסופי.

הברית בשומרי שולטין אינן השמים מערכת
זוהראיתא כ"ב)גבתיקוני רשימא(תיקון בהאי

נש דבר פתולתיה אשתמודע קדישא
בהא אוקמוה דא ובגין איהו, אתר מאן בגופיה
דאריה רשימו ארבע, ביה אית רשימון כמה חותמא
רשימו ,תמן דנשר רשימו תמן, דשור רשימו ,תמן
בחותמא להון דרשים איהו דמאן תמן. אדם דדמות

.דעלמא בריין כל רשימין 'ד דבהאי אמת ה'

החתומיםמערכת באותן שולטין אינן השמים
שומרי והם קודש ברית אות בחותם
לעבודת ונבחרו ונחתמו נכתבו הם כי ,הברית
המלך חותם הנושאים העבדים ואותם ,הקדושה

הזוהר :)ג  חותםפירוש  אריה  של רושם לבנים פנים לו שיש 
בפניו ירוק  שהוא  מי דשור . חותם איהו  בפניו שאדום מי שלו.

אדם דמות  לו  יש  בפניו  שחור שהוא ומי דנשר. חותם איהו
ונאוה. אני שחורה בה דאתמר  התורה כמו

לרעה בהם ליגע רשאי בריה שום כןאין ועל .
מן ועזרה מישאל וחנניה האריות מן דניאל ניצול
וכהנה דום לשמש אמר ויהושע האש, כבשן

היו כן ועל ישראלהרבה. את נושאין העננים
השרפים נחשים והורג הברית שפגםשומרי ומי .

פירש שטים במעשה וכן ,פולטו הענן היה בריתו
שהיה לפי חטא מי מודיע היה שהשמש רש"י
ידי על כי ,עליו זרחה והשמש פולטו הענן
וחוק ,חוק שנקרא הברית שומרי הם שישראל
וארץ שמים וחוקות הטבע כל כן על ,שם בשארו
שמו נתקדש החוקים ידי על כי להם, משועבדים
ומחויב ראוי כן ועל ,הוא ברוך הקדוש של
רצון לעשות ומוכרח משועבד שהטבע לפרסם
וכן מצותיה, ומקיימי והתורה הברית שומרי
זה חוק .ומשפט חוק לו שם שם במרה היתה
נגד מר בדבר המים ונמתקו נתרפאו כן ועל .מילה
הטבע נגד חקים מקיימין הם שישראל יען הטבע
מצות שמקיימין יען לישראל יש זה וכח .'וכו

.טעם בלי חוק הוא אשר פרטיה בכל מילה
סופר) ילקוט)

החיה נפש כל חיתואת ובכל ובבהמה בעו אתכ אשר
אתכ מהארכללתיבההוצאיי.נח האר חית כל

י') פסוק ט' רק)

אתמילהתיבותראשי והקמותי בתריה וכתיב
.מילה לברית רמז והוא 'וגו אתכם בריתי

אפרים) עוללות עיין)

אלקי הבריתויאמר אות ביניזאת נת אני אשר
.עול לדרת אתכ אשר חיה נפש כל ובי וביניכ

נח אל אלקי הבריתויאמר אות זאתביני הקמתי אשר
.האר על אשר בשר כל ז)ובי"י ופסוק י"ב, פסוק ט' פרק (נח

ברית.גם לאות רמז שם)כן (עיין

עשיתי. כאשר ח"י כל את להכות עוד אוסי ולא
(כא ח בראשית)

כתיבח"י עלייהו ,להכותסירכות עוד אוסיף ולא
עשיתי כאשר ח"י כל ח"יאת דמצלין לאינון ,

,מתגברין טופנא דמי דגרים ומאן .מאןברכות
זונה. שפחה בנדה מילה דברית זרע דאריק

ע"ב) נ"ד דף כ"א תיקון ,תיקונים)

ח"יח"י כנגד - במשלי ה' יראת כתיב פעמים
היראה כי בהם, תלוי שהחיות טריפות
המטרפים דברים בי"ח יוזק שלא חיים לו מארכת

חי הבעל שקיומואת לפי חי, בעל נקרא כן ועל ,
כאן. עד דברים בח"י העולמיםתלוי ח"י .ברוך

קנח) סימן חסידים ספר)

בחו אחיו לשני ויגד אביו ערות את כנע אבי ח וירא
כ"ב). פסוק ט' פרק (נח

וגםעיין סרסו אומרים ויש רבעו אומרים יש רש"י
ופגם בתיבה מטתו שימש שחם במדרש איתא
ונח וכושיים שחורים והם בעורו לקה ולכן בריתו

לאחיו. יהיה עבדים עבד קללו

סיחוןאלהים מבני היו ל"שמחזא בני ועוג
סמוך חם של אשתו על בא ל"ושמחזא
ולכך בתיבה, נולד וסיחון ,תיבה של לכניסתו

אשתו. על לחפות כדי בתיבה חם שימש
לד) פסוק כ"א פרק במדבר בחיי רבינו מדרש)
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וע"דתלת .קמיה בשתא זמנין תלת דיתחזון בעי
דקבילו קדמאי אבהן בגין אלא אמאי זמנין
ובג"כ דאורייתא פקודין לכל קדמאה ברית להאי
יצחק .בריח קביל אברהם .בשתא אינון זמנין תלת
כתיב וע"ד מכלהו שלים הוה יעקב בריח. קביל

כה)ביה בראשית).מכלא שלים תם איש ויעקב

אברהםתם אבל שלים כך כל הוה ולא אקרי תמים
בנח כתיב מה מכלא. ו)שלים איש(בראשית

ברשימו רשים דהוה בדורותיו היה תמים צדיק
אתר בכל מתיבתא רב ואמר בינייהו. קדישא
בריתא דנטר קדיש ברשימו דרשים תמים דכתיב
דאינון הכי כלהו הוו דלא מה בדורותיו תמים קרי

ארחייהו. מחבלן

מאןועל וכי .נח התהלך האלקים את כתיב דא
ברית דנטיר מאן כל אבל .עמיה למיהך יכיל

.עליה ושריאת שכינתא ביה אזדווגת קדישא

נשחתה והנה האר את אלקי כלוירא השחית כי
.האר על דרכו את כלבשר ק לנח אלקי ויאמר

מפניה חמס האר מלאה כי לפני בא והנניבשר
האר את י"ג).משחיתב"י פסוקים ו' פרק (נח

קודש.למאן ברית דאות זרעא דמחבל(ראובני (ילקוט

התיב ותל האר על מאד וירבו המי יפנלעהויגברו
המי.(י"ח פסוק ז' פרק (נח

כדמילהתיבותסופי מאד מאד גברו והמים 'וגו
גרו והמים מילה ברית ישראל נטרין לא
כוכביא פלחי דעלמא אומין מתגברין מאד מאד

(מקובלים)וגו'.

מאדםוימח האדמה פני על אשר היקום כל אתעד
מן וימחו השמים עוף ועד רמש עד בהמה

(בתבה אתו ואשר נח אך וישאר ז'הארץ פרק נח
כ"ג) פסוק

מילהתיבותסופי.(תנחומא מדרש (עיין

.יו ומאת חמשי האר על המי ויגברו
כ"ד) פסוק ז' פרק נח)

מדה כנגד מדה היה המבול דור עונש
ולכןדור נדונו. וברותחין קלקלו ברותחין המבול

וארובות רבה תהום מעיינות כל נקבעו
נפתחו. השמים

שלטעם שלישי האוקינוס ים הציף אנוש שבדור
אשר החול גבול גבולו עבר והיה עולם
במים נענשו המבול ודור לים, גבול חול שמתי
מעניש הוא ברוך שהקדוש לפי .ומלמעלה מלמטה
עובדי שהיו חטאו אנוש דור מדה כנגד מדה
זה הנהגות ומסר ה' רם אומרים שהיו זרה עבודה
על מושל שר וכל השמים ולמזלות לשרים העולם
הוא ברוך הקדוש ואין שלו גבול ועל אומתו
להם הראה כן על הארץ יושבי על להשגיח מזדקק
והוא הארץ כל אדון שהוא הוא ברוך הקדוש

כן ועל וממשלה משטר מזל לשום ואין המנהיג
שלא לים גבול חול ששמתי פי על אף להם הראה
עליו אפקוד רוצה אני כאשר אבל ,יעברנהו
לשרים שנמסרו כדבריהם היה ואלו גבולו שיעבור
אבל ,חברו גבול לתוך ליכנס אחד שר רשאי האיך
דרכם שהשחיתו חטאתם היה המבול דור
על להבקע צריך היה כן ועל קלקלו וברותחין

רותחין מים שהם רבה תהום אלומעיינות שהרי)

הם) רותחין עדיין נסתמו ולא שנשארו שקלקלומעיינות ולפי ,
צריך היה כן ועל יום לארבעים שהוא הולד צורת
.לילה וארבעים יום ארבעים גשם עליהם להמטיר

יום וחמשים מאה הגשם שהיה טעם
גי'ולפי במילואו שהיא אהיה של בא' שפגמו

ויהי כן ועל ,ה"ה יו"ד ה"א אל"ף כזה קנ"א
היו כי היה שדים של וחטא ,יום ק"ן הגשם

לחם שבעת גאון כדכתיב מתגאים(איוב)וכל
גמור צדיק שהיה נח ולכן באש, נידון המתגאה
לא נזקיה שכל כדי בתיבה יתברך השם הסתירו

.ליה לקרבא ה)יוכל אות א פרק (עיין

א אליו ותשב רגלה לכ מנוח היונה מצאה התבהלולא
אתה ויבא ויקחה ידו וישלח האר כל פני על מי כי

התבה. אל ט')אליו פסוק ח' פרק (נח

ליונהמילהתיבותסופי נמשלה ישראל בני כי
שומרי והם זוגה בן אלא מכרת שאינה

.(מקובלים)הברית

האר על רומש כל העו וכל הרמש כל החיה כל
התיבה מ יצאו י"ט).למשפחותיה פסוק 'ח פרק נח)

ראשימילהתיבותעל עליהם קבלו רש"י עיין .
ועל בריתם יפגמו ושלא במינם לידבק מנת
משפחות משפחות להם יולדו למשפחותיהם כן
בריפס שפגמו המבול דור אבל 'ד אות 'א פרק עיין

.נכד ולא נין לא זכר להם נשאר ח')לא אות 'ב פרק (עיין

עו כל ועל האר חית כל על יהיה וחתכ ומוראכ
האדמ תרמש אשר בכל דגלובכההשמייהיבידכ

ב')נתנו. פסוק ט' פרק (נח

מילהתיבותסופי.

הברית בשומרי שולטין אינן השמים מערכת
זוהראיתא כ"ב)גבתיקוני רשימא(תיקון בהאי

נש דבר פתולתיה אשתמודע קדישא
בהא אוקמוה דא ובגין איהו, אתר מאן בגופיה
דאריה רשימו ארבע, ביה אית רשימון כמה חותמא
רשימו ,תמן דנשר רשימו תמן, דשור רשימו ,תמן
בחותמא להון דרשים איהו דמאן תמן. אדם דדמות

.דעלמא בריין כל רשימין 'ד דבהאי אמת ה'

החתומיםמערכת באותן שולטין אינן השמים
שומרי והם קודש ברית אות בחותם
לעבודת ונבחרו ונחתמו נכתבו הם כי ,הברית
המלך חותם הנושאים העבדים ואותם ,הקדושה

הזוהר :)ג  חותםפירוש  אריה  של רושם לבנים פנים לו שיש 
בפניו ירוק  שהוא  מי דשור . חותם איהו  בפניו שאדום מי שלו.

אדם דמות  לו  יש  בפניו  שחור שהוא ומי דנשר. חותם איהו
ונאוה. אני שחורה בה דאתמר  התורה כמו

לרעה בהם ליגע רשאי בריה שום כןאין ועל .
מן ועזרה מישאל וחנניה האריות מן דניאל ניצול
וכהנה דום לשמש אמר ויהושע האש, כבשן

היו כן ועל ישראלהרבה. את נושאין העננים
השרפים נחשים והורג הברית שפגםשומרי ומי .

פירש שטים במעשה וכן ,פולטו הענן היה בריתו
שהיה לפי חטא מי מודיע היה שהשמש רש"י
ידי על כי ,עליו זרחה והשמש פולטו הענן
וחוק ,חוק שנקרא הברית שומרי הם שישראל
וארץ שמים וחוקות הטבע כל כן על ,שם בשארו
שמו נתקדש החוקים ידי על כי להם, משועבדים
ומחויב ראוי כן ועל ,הוא ברוך הקדוש של
רצון לעשות ומוכרח משועבד שהטבע לפרסם
וכן מצותיה, ומקיימי והתורה הברית שומרי
זה חוק .ומשפט חוק לו שם שם במרה היתה
נגד מר בדבר המים ונמתקו נתרפאו כן ועל .מילה
הטבע נגד חקים מקיימין הם שישראל יען הטבע
מצות שמקיימין יען לישראל יש זה וכח .'וכו

.טעם בלי חוק הוא אשר פרטיה בכל מילה
סופר) ילקוט)

החיה נפש כל חיתואת ובכל ובבהמה בעו אתכ אשר
אתכ מהארכללתיבההוצאיי.נח האר חית כל

י') פסוק ט' רק)

אתמילהתיבותראשי והקמותי בתריה וכתיב
.מילה לברית רמז והוא 'וגו אתכם בריתי

אפרים) עוללות עיין)

אלקי הבריתויאמר אות ביניזאת נת אני אשר
.עול לדרת אתכ אשר חיה נפש כל ובי וביניכ

נח אל אלקי הבריתויאמר אות זאתביני הקמתי אשר
.האר על אשר בשר כל ז)ובי"י ופסוק י"ב, פסוק ט' פרק (נח

ברית.גם לאות רמז שם)כן (עיין

עשיתי. כאשר ח"י כל את להכות עוד אוסי ולא
(כא ח בראשית)

כתיבח"י עלייהו ,להכותסירכות עוד אוסיף ולא
עשיתי כאשר ח"י כל ח"יאת דמצלין לאינון ,

,מתגברין טופנא דמי דגרים ומאן .מאןברכות
זונה. שפחה בנדה מילה דברית זרע דאריק

ע"ב) נ"ד דף כ"א תיקון ,תיקונים)

ח"יח"י כנגד - במשלי ה' יראת כתיב פעמים
היראה כי בהם, תלוי שהחיות טריפות
המטרפים דברים בי"ח יוזק שלא חיים לו מארכת

חי הבעל שקיומואת לפי חי, בעל נקרא כן ועל ,
כאן. עד דברים בח"י העולמיםתלוי ח"י .ברוך

קנח) סימן חסידים ספר)

בחו אחיו לשני ויגד אביו ערות את כנע אבי ח וירא
כ"ב). פסוק ט' פרק (נח

וגםעיין סרסו אומרים ויש רבעו אומרים יש רש"י
ופגם בתיבה מטתו שימש שחם במדרש איתא
ונח וכושיים שחורים והם בעורו לקה ולכן בריתו

לאחיו. יהיה עבדים עבד קללו

סיחוןאלהים מבני היו ל"שמחזא בני ועוג
סמוך חם של אשתו על בא ל"ושמחזא
ולכך בתיבה, נולד וסיחון ,תיבה של לכניסתו

אשתו. על לחפות כדי בתיבה חם שימש
לד) פסוק כ"א פרק במדבר בחיי רבינו מדרש)

"י  ּבִ ל ָהַרׁשְ יַבת נַֹח  ׁשֶ נּו ּתֵ ַלח ּלָ "ה ׁשָ ּבָ ַהּקָ
דֹוׁש"   הּוא "ַהּזַֹהר ַהּקָ ׁשֶ
ּבּול ַהּנֹוָרא! יֵלנּו ֵמַהּמַ ְלַהּצִ

ָהָרִקיַע.  זַֹהר  ּכְ ַיְזִהירּו  יִלים  ּכִ ְוַהַמׂשְ
זַֹהר  ּבְ ִלין  ּדְ ּתַ ִמׁשְ ָקא  ּדְ ִאיּנּון  ין  ִאּלֵ
ִאיהּו  ּדְ ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  ִאְקֵרי  ּדְ א,  ּדָ
ַנִים  ׁשְ ּה  ּבָ ין  ׁשִ ּנְ ִמְתּכַ ּדְ נַֹח,  ֵתיַבת  ּכְ
ּוְלִזְמִנין  ְלכּוָתא.  ִמּמַ ַבע  ְוׁשֶ ֵמִעיר, 
ָחה.  ּפָ ׁשְ ִמּמִ ַנִים  ּוׁשְ ֵמִעיר,  ֶאָחד 
ן  ַהּבֵ ל  ּכָ א(  מֹות  )ׁשְ ם  ִיְתַקּיֵ ְבהֹון  ּדִ
ְוָדא  ִליכּוהּו.  ׁשְ ּתַ אֹוָרה  ַהּיְ ּלֹוד  ַהּיִ

א.  ִסְפָרא ּדָ אֹוָרה ּדְ
ְמֵהיְמָנא(,  ַרְעָיא  ּבְ קנ"ג:  ף  ּדַ ג'  ֵחֶלק  )זַֹהר 
ַעּמּוד  ע"ב  ף  ּדַ ָחָדׁש  זַֹהר  ּקּוֵני  ּתִ )ועיי"ע 
זַֹהר  ּקּוֵני  ּתִ ָלאֹור  ַהּמֹוִציא  ַמת  ּוְבַהְקּדָ ד', 
ה  ינּו ָהַרַמ"ק ָהַרב מׁשֶ ְבֵרי ַרּבֵ ָר"א, ְוֵכן ּדִ ֵמַהּגְ

ע ֶאת ֱאלֵֹקי ָאִביָך, י"א(.  קֹוְרדֹוֵבירֹו, ּדַ

ה  ֻאּלָ ַהּגְ ּוְלָקֵרב  ֵזרֹות  ּגְ ל  ּכָ ל  דֹוׁש" ְלַבּטֵ כַֹח "ַהּזַֹהר ַהּקָ ּבְ ׁשֶ ֶרֶצף ְללֹא ֶהְפֵסק,  ּבְ דֹוׁש"  ִלּמּוד "ַהּזַֹהר ַהּקָ ּבְ א  ָרֵאל, ֶאּלָ ִיׂשְ ֵזרֹות ֵמַעם  ּגְ ל  ָהַרְמַח"ל זי"ע לֹא ָמָצא ֵעָצה ְלַבּטֵ
ָבה,  ַהּתֵ ִעְנַין  ָתה  ָעׂשְ יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ִריַחת  ּבְ ׁשֶ ְוִנְמָצא  ֵצל,  ְוִנּנָ ַהּזֹאת  ָבה  ַהּתֵ ִנְבַרח ֶאל  נּו  ְוֻכּלָ ָבה,  ַהּתֵ ִעְנַין  ָתה  ָעׂשְ יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ִריַחת  ּבְ ַרֲחִמים. וז"ל:  ּבְ
א  ִמים לֹא ִיְצָטֵרְך ֶאּלָ סֹוף ַהּיָ ּבְ ָרֵאל, ַעד ׁשֶ ָלִלית ְלָכל ִיׂשְ ב ֶזה ִלְבִריָחה ּכְ ּקּוִנים, ְוָאז ֶנְחׁשָ ּתִ ר ּבַ ְזּכָ ּמֻ ָמִתין, ּכַ ים ִרּבֹוא ִנׁשְ ִ ּשׁ ִ ל ַהּשׁ ר ּבֹו ִנְכְללּו ּכָ ה ַהּזַֹהר, ֲאׁשֶ סֹוָדּה ַנֲעׂשָ ּבְ ׁשֶ
דֹוׁש ּבֹוֵרַח ִמן  ּזַֹהר ַהּקָ ק ּבַ ּבֵ ְתּדַ ּיִ ל ִמי ׁשֶ ָרֵאל"… ּכָ ְפֶכם ֱאלֵֹקי ִיׂשְ י הֵֹלְך ִלְפֵניֶכם ה' ּוְמַאּסִ ֵצאּו ּוִבְמנּוָסה לֹא ֵתֵלכּון ּכִ זֹון ּתֵ י לֹא ְבִחּפָ ְעָיה נב, יב(: "ּכִ ֱאַמר )ְיׁשַ ּנֶ ְיִציָאה, ְוֶזהּו ׁשֶ
ּלֹא ִיְצָטֵרְך   ְטָרא ָאֳחָרא, ַעד ׁשֶ ּבֹוֵרַח ִמן ַהּסִ ק ּבֹו ִנְקָרא ׁשֶ ּבֵ ְתּדַ ּיִ ל ִמי ׁשֶ ּכָ "י( ְזָי"ע, ׁשֶ ּבִ ַאר ַאֲחָריו )ַאֲחֵרי ַרׁשְ י ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִנׁשְ יַח, ְוָהֱאֶמת ּכִ ֵצל ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ ְטָרא ָאֳחָרא, ְוִיּנָ ַהּסִ

אֹור ַהזֹוַהר(. רֹות, ּוְרֵאה עֹוד ּבְ ִאּגְ יַח. )ַהַרְמַח"ל ּבָ ָלה ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ י הּוא ַהּצָ דֹול הּוא, ּכִ י ּתֹוֶעֶלת ּגָ ֶזה, ְוָהֱאֶמת ּכִ א ְיִציָאה, ְואֹוִדיֲעָך ַמה ּתֹוֶעֶלת ִנְמָצא ּבָ ִמים( ֶאּלָ ַאֲחִרית ַהּיָ לֹו )ּבְ
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 180,000 דפי זוהר חדשים נלמדים בכל יום, לרפואת 
מרן רבי חיים עובדיה יוסף בן גורג'יה שליט"א

כנפי  ובצל  והשטן  הנחש  את  והסר  שבור 
השכינה נחסה ונתלונן וכך אנו מצילים את מרן 

שליט"א, ואת כל העולם כולו.
- התחברת לכוח  זכית לשבור את היצר הרע 
הרשב"י ע"ה ברשותך כוח מגן פלאים ועצמה 

מרן  את  צריך  ישראל  עם  כי  ישראל  עם  על  חוסו  אנא 

אלא  עצה  לנו  ואין  ברבים,  תורה  ומלמד  בריא  שליט"א 

זכות הרשב"י הקדוש שיכול לבטל כל הגזירות ולהשפיע 

איש  הבן  בעל  הטוב  הרי"ח  מרן  כדברי  הישועות  כל 

ָיכֹול  ְעָלם,  ַהּנֶ ִמְדָרׁש  ה  ּלָ ּגִ ָהעֹוָלם,  ְיסֹוד  יק  ַצּדִ  - זיע"א  חי 

ר ָעִריִצים, ְוִהְכִרית  ר יֹוָחאי. קֹולֹו ִזּמֵ ִלְפטֹור ָהעֹוָלם, ֲאדֹוֵננוּ ּבַ

ר יֹוָחאי. ּתֹוָרתֹו ָמֵגן  חוִּצים, ֲאדֹוֵננוּ ּבַ יל ַהּלְ ֶאת ַהּקֹוִצים, ְוִהּצִ

דבר  בזכותיה  עננו   - יֹוָחאי.  ר  ּבַ ֲאדֹוֵננוּ  ֲעֵדנוּ,  ּבַ טֹוב  ַיְמִליץ  הוּא  ֵעיֵנינוּ,  ְמִאיַרת  ִהיא  ָלנוּ, 

יוחאי עננו!

מפעל הזוהר 
העולמי יוצא 
במבצע חסר 

תקדים, רכישת כל 
ספרי הזוהר דף 
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