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ספר

תיקון הברית
על שמירת ותיקון פגם הברית דיניו ומנהגיו

חלק יטסדר  ויגש - ויחי

ה' ברכות בהם ישרה מילה ברית ידי על

וזהואת שימולו המצרים את יוסף שצוה הטעם
יתקיימו מילה ברית ידי שעל כדי עצמם,
ברכות בהם וישרה ירקבו שלא והתבואה הפירות

מקץ)ה'. חיים, מים באר)

לכבוד זוכה הברית עליו)שומר שורה בעולם(שהשכינה
הבא ובעולם הזה

זוהראיתא א')בתיקוני עמוד ל' דף י"ג זכאה(תיקון
דאיהו ואורייתא מילה ברית דנטר מאן הוא
חד עליה מגינין דתרווייהו דאמצעיתא עמודא

דאתי. בעלמא וחד דא בשעתא

בריתובזוהר, להאי ליה דנטר בגין יוסף חזי, תא
הזאת) הברית את ששמר לפי יוסף וראה, ולא(בא ,

ביה לשקרא בה)בעא ולמעול לשקר רצה זכה(ולא ,
עלמא בהאי שהשכינהליקרא ,הזה בעולם לכבוד (זכה

עליו) דאתישרתה לעלמא וליקרא הבא,, לעולם (ולכבוד

שמו) על נקראת העליון היסוד שמדת עדאלא עוד ולא ,
בגויה שמיה אשרי הוא בריך אלאדקודשא עוד (ולא

בתוכו) שמו את השרה הוא ברוך דכתיבשהקדוש פ"א, (תהלים

שמוו') ביהוסף בשמו)עדות נכלל יה"ו וזכה(שהשם ,
עלמא דהאי דהיינולברכתא הזה העולם של לברכות (וזכה

דאתימהמלכות) דעלמא ולברכתא לברכות, וזכה (פירוש,

מהבינה) דהיינו הבא עולם א').של עמוד י"ד דף ויקרא, זוהר)

הבריות על מוטל חנו הברית שומר

שמאיר,יהל"םאותיותמיל"ה טובה אבן והוא ,
אורו מבהיק היה בריתו ששומר שמי
היה ולפיכך הבריות על מוטל וחנו ויהלום. כספיר

.'וגו תואר יפה כהן)יוסף (שפתי

למלכות זוכה הברית שנוטר טעם

טעםכשיש הנה כי למלכות, זוכה ברית שהנוטר

היינו ,טוב ועשה מרע סור של המדרגות להאדם לו
כן גם בהרע מוצא כי טוב עושה עצמו מהרע
יתברך הבורא חיות שהוא בתוכו הגנוז טוב בחינת
שהוא גדולה יותר למדרגה לבא יכול אז ,'וכו

,אלם ידיבחינת על ,בהסתר מעשיו כל שיעשה
שלא ויודע יתברך ורוממותו גדולתו נגד בטל שהוא
כן גם שעבודתו מחמת כלום לעשות עדיין התחיל
בוש הוא כן על כלום, בעצמו מאמין ואין .סוף אין

ומסתיר כלל במעשהו להתראות ועלמאד מעשיו,
מלכות לבחינת זוכה זה שניידי מחמת והוא ,

.טעמים

,'א,מכוונים המעור וברית הלשון שברית נודע
פה ומלכות למלכות, זוכה ברית דנטר מאן
שעושה ידי על נמצא .לה קרינן פה שבעל ותורה
ברית נוטר נמצא אלם בחינת ונעשה בהסתר
לפני נמצא .למלכות כן גם זוכה לכן ,הלשון
לשני זכה כשכבר רק אפשר אי הנ"ל דברינו
מרע עושה היינו טוב, ועשה מרע סור המדרגות
ורגליה בסוד הוא מלכות בחינת אשר ונודע טוב,
שהוא כולם את מחיה ואתה ובסוד מות יורדות
ששוכן מלכות מבחינת הקדושות ניצוצות בחינת
מרע שעושה אשר נמצא .רע בבחינת אף דבר בכל
על זכה לכן למעלה מלכות בחינת מעלה הרי טוב

.למלכות דין פי

להנהיגב', דהיינו למלכות שזוכה הטעם לומר יש
טוב כל להם ולהשפיע ולהמשיך ישראל את
צריך השפע המשכת אשר נודע כי ,זה מטעם הוא
לכן החיצונים משליטת לשמור כדי בהסתר להיות
צדיק ידי על רק זה דבר להיות אפשר אי בהכרח

.למלכות הוא זוכה לכן ,ברית הוא צדיק אמת.

מדרגהועל לו שהיה הצדיק ביוסף מצינו כן
אדוניו לאשת שאמר מרע סור של ראשונה
ויבא אצלו מצינו ועוד וגו', הרעה אעשה איך
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צרכיו לעשות אמר וחד ,מלאכתו לעשות הביתה
איסור הוא יחוד כי יוסף על טובה וקשה .נכנס
עבודה לבית הלכו כולם והלא מדאורייתא, גמור
אם כי בבית נשאר ולא חגם יום שהיה שלהם זרה

.נכנס ולמה אדוניו אשת

להכניסאך מגמתו כל היה הצדיק שיוסף האמת
טוב מרע ולעשות הקדושה אל הכל ולהעלות
בחינת כן גם שם ולמצא והרע הקליפה כח לשבר
שגימטריא בטוב רע יכלול זה ידי ועל הגנוז, טוב
לבו כיוון לכן להעלותם, הקדושים ניצוצות ח"רפ
לבדו שם ונכנס לשמה עבירה גדולה כי לשמים
גודל ומחמת מניעה שום לו יהיה שלא כדי
של והחיות טוב שם וימצא הרע כח ישבר קדושתו
אעשה איך מחשבות ולחשוב הוא ברוך הקדוש
יתברך רצונו נגד הזאת הגדולה הרעה ממש עמו
ועשה מרע סור המדרגות שני לו שהיתה הרי ,'וכו
אלם בחי' שהוא מה על מדרגה לו היה עוד טוב.
מצינו כי ,לכת ובהצנע בהסתר הכל לעשות הוא
דאף ,ליה גליין דמטמרין פענח צפנת לו שקרא
מטמרין זה היה ותפלה תורה דהיינו הנגלים דברים

.למלכות זכה כן ועל בסתר, הכל ועשה
(אמת שפת לב, (ייטב

ברית גם אצלו נשמר המעור ברית ששומר מי
הלשון

ולאמצינו הברית ששמר ידי על הצדיק ביוסף
הלשון, ברית אצלו נשמר זה ידי על ,פגמו

כי שאמר הקודש.וזה בלשון אליכם המדבר פי
אתהמיל"הגימטריאפ"י ששמרתי ידי שעל ,

.וצח ברור קודש בלשון עמכם אדבר כן על בריתי

המילהוהנה את להם שהראה ז"ל חכמינו דרשו
יש והנה הקודש. בלשון עמהם מדבר והיה
כל הלא מהול, שהוא זה הוא סימן מה להבין
יש עכו"ם כמה ועוד כידוע. מהולים היו המצרים
ועוד הקודש. בלשון ומדברים מהולים שהם כן גם
למה בנימין, אחי ועיני רואות עיניכם והנה שאמר
אחיו. עם אותו כלל ולא עצמו בפני בנימין פרט

אלאהיה כוונתו כל כי יוסף, להם אמר כך
כי שיכירו כדי מהול, שהוא להם להראות
ששמר מהם כאחד והוא ,ושלום חס פגמו לא
בקיאים אינם אחיו שאר אם אף הקדושה, בריתו
כי ,ויבינו יראו עיניו בנימין אחי הלא ,זה להבין
על צדיק נקרא כן גם שבנימין הקדוש מזוהר נודע
צדיק להיות יוסף של משמרתו הברית את ששמר
נקרא וגם .למצרים יוסף שירד מעת במקומו
להבין ומשיג רואה הוא והנה כנודע. צדיק לעולם
לכולכם סימן נותן הנני ועוד הקדושים. בעיניו

בלשון אליכם המדבר פי כי שומעים שאתם
להבחין תוכלו בודאי ובזו ,ובהיר צח הקודש
והאבות האחוה משורש נשמתי קדושת שאלולי
ולא ומגומגם וסרוע נשחת מלשוני הדיבור היה
והטהורה הקדושה בריתי ששמרתי עבור אך ברור.
אינו מהול לגבעוני כי .ובהיר צח לשוני כן על
כי מטומאתו, לטהרו הערלה ברית כריתות מועיל
בריתו כשפוגם כם וגם כבראשונה. בו טומאתו עוד
סרוח לשונו כן ועל לכלום מילתו נחשב לא
מה אליכם המדבר שפי ידי על כי ועוד .ומגומגם
כמו העליון לפה דומה ופי ,לדבר יכול הפה שאין
אשר ואחר .הקולות את רואים העם וכל שנאמר
הבית ופתח הבית שער שהוא העליון הפה נשמר
אשר וזה ,נשמר הבית שבתוך ומה הבית כל בודאי
כי .במצרים שאנכי אף נשמתי כבודי כל את אמר
בקדושה האברים שאר לדבריו סייג העושה

.התנופה)ובטהרה (עומר

חי. בני יוס עוד  חי עוד ל)כי מו (בראשית

חי נקרא בריתו השומר
בזוהרמי כדאיתא ,חי נקרא בטהרה ברית ששומר

ויגשפרש א')ת עמוד רי"א דף א' חי(חלק עודך ,יבכי
חי דאקרי קדישא דברית ברזא דאתקיימת
בקדמיתא דא ועל חי, עודך כי כך ובגין העולמים,
ברזא למיקם דאצטריך חי, בני יוסף עוד רב ,אמר

לשונו. כאן עד ,אתמר והא דחי

פורע הוא ברוך שהקדוש הגדול השכר
ברית להשומר

ולאיוסף הוא ברוך להקדוש כבוד שחלק בשביל
הוא ברוך הקדוש לו אמר בפוטיפרע, חטא
קרבנו להקריב רשות לו שאתן ,פורע אני בנך לבן

.ניזוק יהי ולא שלי קודש שבת ביום
ג) פסקא יד פרשה במדבר רבה (מדרש

להתפלל יכול כראוי בריתו ששומר מי
ישראלכתב עבודת הקדוש בספר(ויגש פרשת)וזה

כי רומז יוסף, בן אפרים אחד ועץ לשונו:
הברית שומר שאינו למי להתפלל אפשר אי בוודאי
כנסת ליחוד זוכה אז הברית לתקן צריך לכן ,כראוי
בשירות פיו הודאות ידי על דודה עם ישראל
מכסה הוא הברית שפוגם מי וחלילה ,ותשבחות
לתקן. וצריך קודש הברית אות על ערלה חרפת
הבחינה שהוא ,יוסף בן אפרים שאמר וזהו
עץ וז"ש חנוכה. דרוש סוף כתבנו כאשר הקדושה
ברית בריתות שני תיקון מורה ,אפרים ועץ יהודה
פירוש בידך, לאחדים והיה .המעור וברית הלשון

והקדוש. הגדול ליחוד תזכה כן ידי שעל



קודש)יב הברית בסוד שהתקימת חי, עודך כי הזוהר : פירוש
העולמים. חי בתחילהשנקרא  כן  ועל  חי. עודך כי כך ומשום

והרי חי  של בסוד  לעמוד  שצריך חי, בני יוסף עוד  רב אמר
נאמר.

ויחי סדר
והנה פללתי לא פני ראה יוס אל ישראל ויאמר

.זרע את ג אלקי אותי יא)הראה פסוק מח פרק (ויחי

מוריקות ואינן כצהרים מאירים פניו הברית שומר
פללתיכתיב לא פניך פירוש,ראות האמנתי. שלא

במקום אתה באשר פניך כך כל שיאיר
מצרים כמו אותטומאה פגמת ושלום שחס בדמיתי

מוריקות. ופניך קודש בריתזרעך לראות שכן ומכל
שהם אותם רואה אני ועכשיו ,ומנשה אפרים

צדיקים חכמים עליךתלמידי מעידין כן גם והם
קודש ברית באות פגמת אמותהשלא אמר ולכן .

ואינם כצהרים שמאירים פניך ראותי אחרי הפעם
חי עודך וכי צדיק עוד שאתה לי נתברר מוריקות,
'ט גימטריא חי אשר פעלים רב חי בבחינת שאתה

.למעלה ומלמטה למטה מלמעלה ספירות
מנחם) (זכרון

לו ויאמר ליוס לבנו ויקרא למות ישראל ימי ויקרבו
בעיני ח מצאתי נא ירכיא תחת יד נא שיועשית

.במצרי תקברנו נא אל ואמת חסד עמדי
כ"ט) פסוק מ"ז פרק (ויחי

השביעושמירת שבזכות לו ורמז מילה במצות
נגאלים יהיו ערוה וגדר הברית

.אפרים)ממצרים (עוללות

ממנו מסתלקת אינה הקדושה השכינה
הקדושאיתא בזוהר(ב"ע קס"ה דף ד' וזה(חלק

מאן כל :יגלשונוקדישא ברית דנטיר
וכו' עליה ושריאת שכינתא ביה דכיוןאזדווגת

מניה אתפרש ולא להוי ה' עם דא ברית .דנטיר
כביכול בלבושיו אותו מלביש הוא ברוך הקדוש

בזוהרא')הקדוש עמוד ס"א דף 'ב לשונו:(חלק וזה
יהודה רבי דכתיבידאמר מאי ,(ד מה (תהלים

מאן כל אלא ,והדרך הודך גבור ירך על חרבך חגור
תקיפא שננא דחרבא דחילו ושוי גרמיה דמזרז
,קדישא רשימא דא ,ירך על מאי ירך, על ,לקבליה

אמר דאת ב)כמה כד ירכי(בראשית תחת ידך נא .שים
יצרךטואחרדבר ואתקיף זרז כלומר ,חרבך חגור ,

רשימא ההוא על ירך, על ,חרבך דאיהו בישא
גבור, אקרי כדין ,ליה נטר ואי ליה. לנטרא קדישא

בלבושוי, ליה אלביש הוא בריך ומאןוקודשא
ונצח הוד הוא בריך דקודשא לבושוי(והדר נ"א),

א)דכתיב קד הכא(תהלים אוף ,לבשת והדר הוד
קדישא במלכא נש בר אתדבק וכדין ,והדרך הודך
אשר המחלה כל ,ולהלאה מכאן ,יאות כדקא
,רופאך ה' אני כי עליך אשים לא במצרים שמתי
מלה ההוא על לון אזהר דא ועל קדישא. מלכא דא

יתיר. ולא בהו ורשים דיהב ממש

הוא ברוך בהקדוש דבוק הוא בריתו השומר
לךאיתא לך פרשת הקדוש בזוהרצ"ד דף א' (חלק

א') נאמרעמוד הברית מדת ד')על (דברים

,היום כולכם חיים אלקיכם בה' הדבקים ואתם
כתיבטזוכולא דא ועל את, בהאי י"ט)תליא איוב)

דכולא שלימותא דא ,לוה-א אחזה ומבשרי
אינון זכאין דא ועל ממש, את מהאי ממש מבשרי
זכאין ,הוא בריך בקודשא ביה דאיחדן ישראל
דכתיב עלייהו ,דאתי ובעלמא דין בעלמא אינון
חיים כך בגין וגו' אלקיכם 'בה הדבקים ואתם

.היום כולכם

ויקראעוד פרשת בזוהר איתאעמוד י"ד דף ,'ג (חלק

('בישראל אבל :לשונו בנייזוזה קדישין
דסיני בטורא ואתבסמו ושרשין דגזעין קדישין
בשעתא קדישתא שלימתא במהימנותא ועאלו

דכתיב(שנימולים)דאתגזר ,בכולא ד')שריא (דברים

,היום כולכם חיים אלקיכם בה' הדבקים ואתם
כאן. עד

אלי בואי עד מצרי באר ל הנולדי בני שני ועתה
המצרימה לי.לי יהיו ושמעו כראוב ומנשה אפרי

ה') פסוק מ"ח פרק ויחי)

לואותיות נותן המתנה זו ,לומר רוצה מילה.
לו ונתן שבטים לבית יתחלקו בניו ששני

שש לפי בריתו.הבכורה שם)מר רש"י (עיין

בזה אלקי לי נת אשר ה בני אביו אל יוס ויאמר
.ואברכ אלי נא קח ט')ויאמר פסוק מ"ח פרק ויחי)

אחמי.'וכו ליה דנטר דברית רזא ליה
רכ"ט) דף בראשית (זוהר

ישמ לאמר ישראל יבר ב לאמר ההוא ביו ויברכ
מנשה. לפני אפרי את ויש וכמנשה כאפרי אלקי
כ') פסוק מ"ח פרק ויחי)

יונתן.עיין תרגום

הזוהר :)יג  מתחברת פירוש קודש, ברית  ששומר מי כל אלא 
ה' עם זו, ברית ששומר  שכיון  וכו', עליו ושורה השכינה  בו 

ממנו. פורש  ולא  שיהי '
הזוהר:)יד עלפירוש חרבך  חגור שכתוב  מה יהודה, רבי אמר 

פחד  ונותן עצמו שמזרז מי כל אלא  והדרך . הודך  גבור  ירך
כנגדו. חזקה חדה ירך ,חרב הקדוש על הרושם זה ירך, על  מהו 

ירכי. תחת ידך  נא שים אומר שאתה כמו
הזוהר:)טו אחרפירוש חרבך ,דבר  הזדרזחרוך  כלומר 

חרבך . שהוא הרע , יצרך ירך ,והחזק  הרושםעל אותו על 
גבור, נקרא  אז  אותו, שומר ואם  אותו . לשמור  הקדוש
לבושיו הם ומי בלבושיו, אותו מלביש  הוא  ברוך  והקדוש 

ונצח הוד הוא, ברוך הקדוש והדר)של והדר(נ "א הוד שכתוב
הקדוש  במלך אדם בן  נדבק ואז והדרך. הודך  כאן גם לבשת .

לא במצרים שמתי אשר המחלה כל ולהלאה מכאן  כיאות.
זה ועל הקדוש . המלך זה רופאך. ה' אני כי עליך אשים
ולא בהם ורשם שנתן  ממש דבר אותו  על אותם הזהיר

יותר.
הזוהר:)טז כתובפירוש כן  ועל  האות . בזה תלוי והכל 

מזה ממש , מבשרי הכל, שלימות זו  אלוה. אחזה ומבשרי
ממש . בוהאות  שאחוזים  קדושים ישראל הם זכאים  כן ועל

הוא  ברוך הבאבקדוש ובעולם הזה  בעולם הם זכאים עליהם, ,
היום. כולכם חיים כך בגלל וגומר בה' הדבקים ואתם כתוב

הזוהר:)יז גזעיםפירוש של קדושים בני  קדושים ישראל אבל
השלימה באמונה ונכנסו  סיני, בהר והתבשמו  ושרשים,
הדבקים ואתם שכתוב בכל, שורה שנימול בשעה  הקדושה,

היום. כולכם חיים אלקיכם בה '



תשרי  תשע"דתיקון הברית 3 ◇ אור הזוהר 419

צרכיו לעשות אמר וחד ,מלאכתו לעשות הביתה
איסור הוא יחוד כי יוסף על טובה וקשה .נכנס
עבודה לבית הלכו כולם והלא מדאורייתא, גמור
אם כי בבית נשאר ולא חגם יום שהיה שלהם זרה

.נכנס ולמה אדוניו אשת

להכניסאך מגמתו כל היה הצדיק שיוסף האמת
טוב מרע ולעשות הקדושה אל הכל ולהעלות
בחינת כן גם שם ולמצא והרע הקליפה כח לשבר
שגימטריא בטוב רע יכלול זה ידי ועל הגנוז, טוב
לבו כיוון לכן להעלותם, הקדושים ניצוצות ח"רפ
לבדו שם ונכנס לשמה עבירה גדולה כי לשמים
גודל ומחמת מניעה שום לו יהיה שלא כדי
של והחיות טוב שם וימצא הרע כח ישבר קדושתו
אעשה איך מחשבות ולחשוב הוא ברוך הקדוש
יתברך רצונו נגד הזאת הגדולה הרעה ממש עמו
ועשה מרע סור המדרגות שני לו שהיתה הרי ,'וכו
אלם בחי' שהוא מה על מדרגה לו היה עוד טוב.
מצינו כי ,לכת ובהצנע בהסתר הכל לעשות הוא
דאף ,ליה גליין דמטמרין פענח צפנת לו שקרא
מטמרין זה היה ותפלה תורה דהיינו הנגלים דברים

.למלכות זכה כן ועל בסתר, הכל ועשה
(אמת שפת לב, (ייטב

ברית גם אצלו נשמר המעור ברית ששומר מי
הלשון

ולאמצינו הברית ששמר ידי על הצדיק ביוסף
הלשון, ברית אצלו נשמר זה ידי על ,פגמו

כי שאמר הקודש.וזה בלשון אליכם המדבר פי
אתהמיל"הגימטריאפ"י ששמרתי ידי שעל ,

.וצח ברור קודש בלשון עמכם אדבר כן על בריתי

המילהוהנה את להם שהראה ז"ל חכמינו דרשו
יש והנה הקודש. בלשון עמהם מדבר והיה
כל הלא מהול, שהוא זה הוא סימן מה להבין
יש עכו"ם כמה ועוד כידוע. מהולים היו המצרים
ועוד הקודש. בלשון ומדברים מהולים שהם כן גם
למה בנימין, אחי ועיני רואות עיניכם והנה שאמר
אחיו. עם אותו כלל ולא עצמו בפני בנימין פרט

אלאהיה כוונתו כל כי יוסף, להם אמר כך
כי שיכירו כדי מהול, שהוא להם להראות
ששמר מהם כאחד והוא ,ושלום חס פגמו לא
בקיאים אינם אחיו שאר אם אף הקדושה, בריתו
כי ,ויבינו יראו עיניו בנימין אחי הלא ,זה להבין
על צדיק נקרא כן גם שבנימין הקדוש מזוהר נודע
צדיק להיות יוסף של משמרתו הברית את ששמר
נקרא וגם .למצרים יוסף שירד מעת במקומו
להבין ומשיג רואה הוא והנה כנודע. צדיק לעולם
לכולכם סימן נותן הנני ועוד הקדושים. בעיניו

בלשון אליכם המדבר פי כי שומעים שאתם
להבחין תוכלו בודאי ובזו ,ובהיר צח הקודש
והאבות האחוה משורש נשמתי קדושת שאלולי
ולא ומגומגם וסרוע נשחת מלשוני הדיבור היה
והטהורה הקדושה בריתי ששמרתי עבור אך ברור.
אינו מהול לגבעוני כי .ובהיר צח לשוני כן על
כי מטומאתו, לטהרו הערלה ברית כריתות מועיל
בריתו כשפוגם כם וגם כבראשונה. בו טומאתו עוד
סרוח לשונו כן ועל לכלום מילתו נחשב לא
מה אליכם המדבר שפי ידי על כי ועוד .ומגומגם
כמו העליון לפה דומה ופי ,לדבר יכול הפה שאין
אשר ואחר .הקולות את רואים העם וכל שנאמר
הבית ופתח הבית שער שהוא העליון הפה נשמר
אשר וזה ,נשמר הבית שבתוך ומה הבית כל בודאי
כי .במצרים שאנכי אף נשמתי כבודי כל את אמר
בקדושה האברים שאר לדבריו סייג העושה

.התנופה)ובטהרה (עומר

חי. בני יוס עוד  חי עוד ל)כי מו (בראשית

חי נקרא בריתו השומר
בזוהרמי כדאיתא ,חי נקרא בטהרה ברית ששומר

ויגשפרש א')ת עמוד רי"א דף א' חי(חלק עודך ,יבכי
חי דאקרי קדישא דברית ברזא דאתקיימת
בקדמיתא דא ועל חי, עודך כי כך ובגין העולמים,
ברזא למיקם דאצטריך חי, בני יוסף עוד רב ,אמר

לשונו. כאן עד ,אתמר והא דחי

פורע הוא ברוך שהקדוש הגדול השכר
ברית להשומר

ולאיוסף הוא ברוך להקדוש כבוד שחלק בשביל
הוא ברוך הקדוש לו אמר בפוטיפרע, חטא
קרבנו להקריב רשות לו שאתן ,פורע אני בנך לבן

.ניזוק יהי ולא שלי קודש שבת ביום
ג) פסקא יד פרשה במדבר רבה (מדרש

להתפלל יכול כראוי בריתו ששומר מי
ישראלכתב עבודת הקדוש בספר(ויגש פרשת)וזה

כי רומז יוסף, בן אפרים אחד ועץ לשונו:
הברית שומר שאינו למי להתפלל אפשר אי בוודאי
כנסת ליחוד זוכה אז הברית לתקן צריך לכן ,כראוי
בשירות פיו הודאות ידי על דודה עם ישראל
מכסה הוא הברית שפוגם מי וחלילה ,ותשבחות
לתקן. וצריך קודש הברית אות על ערלה חרפת
הבחינה שהוא ,יוסף בן אפרים שאמר וזהו
עץ וז"ש חנוכה. דרוש סוף כתבנו כאשר הקדושה
ברית בריתות שני תיקון מורה ,אפרים ועץ יהודה
פירוש בידך, לאחדים והיה .המעור וברית הלשון

והקדוש. הגדול ליחוד תזכה כן ידי שעל



קודש)יב הברית בסוד שהתקימת חי, עודך כי הזוהר : פירוש
העולמים. חי בתחילהשנקרא  כן  ועל  חי. עודך כי כך ומשום

והרי חי  של בסוד  לעמוד  שצריך חי, בני יוסף עוד  רב אמר
נאמר.

ויחי סדר
והנה פללתי לא פני ראה יוס אל ישראל ויאמר

.זרע את ג אלקי אותי יא)הראה פסוק מח פרק (ויחי

מוריקות ואינן כצהרים מאירים פניו הברית שומר
פללתיכתיב לא פניך פירוש,ראות האמנתי. שלא

במקום אתה באשר פניך כך כל שיאיר
מצרים כמו אותטומאה פגמת ושלום שחס בדמיתי

מוריקות. ופניך קודש בריתזרעך לראות שכן ומכל
שהם אותם רואה אני ועכשיו ,ומנשה אפרים

צדיקים חכמים עליךתלמידי מעידין כן גם והם
קודש ברית באות פגמת אמותהשלא אמר ולכן .

ואינם כצהרים שמאירים פניך ראותי אחרי הפעם
חי עודך וכי צדיק עוד שאתה לי נתברר מוריקות,
'ט גימטריא חי אשר פעלים רב חי בבחינת שאתה

.למעלה ומלמטה למטה מלמעלה ספירות
מנחם) (זכרון

לו ויאמר ליוס לבנו ויקרא למות ישראל ימי ויקרבו
בעיני ח מצאתי נא ירכיא תחת יד נא שיועשית

.במצרי תקברנו נא אל ואמת חסד עמדי
כ"ט) פסוק מ"ז פרק (ויחי

השביעושמירת שבזכות לו ורמז מילה במצות
נגאלים יהיו ערוה וגדר הברית

.אפרים)ממצרים (עוללות

ממנו מסתלקת אינה הקדושה השכינה
הקדושאיתא בזוהר(ב"ע קס"ה דף ד' וזה(חלק

מאן כל :יגלשונוקדישא ברית דנטיר
וכו' עליה ושריאת שכינתא ביה דכיוןאזדווגת

מניה אתפרש ולא להוי ה' עם דא ברית .דנטיר
כביכול בלבושיו אותו מלביש הוא ברוך הקדוש

בזוהרא')הקדוש עמוד ס"א דף 'ב לשונו:(חלק וזה
יהודה רבי דכתיבידאמר מאי ,(ד מה (תהלים

מאן כל אלא ,והדרך הודך גבור ירך על חרבך חגור
תקיפא שננא דחרבא דחילו ושוי גרמיה דמזרז
,קדישא רשימא דא ,ירך על מאי ירך, על ,לקבליה

אמר דאת ב)כמה כד ירכי(בראשית תחת ידך נא .שים
יצרךטואחרדבר ואתקיף זרז כלומר ,חרבך חגור ,

רשימא ההוא על ירך, על ,חרבך דאיהו בישא
גבור, אקרי כדין ,ליה נטר ואי ליה. לנטרא קדישא

בלבושוי, ליה אלביש הוא בריך ומאןוקודשא
ונצח הוד הוא בריך דקודשא לבושוי(והדר נ"א),

א)דכתיב קד הכא(תהלים אוף ,לבשת והדר הוד
קדישא במלכא נש בר אתדבק וכדין ,והדרך הודך
אשר המחלה כל ,ולהלאה מכאן ,יאות כדקא
,רופאך ה' אני כי עליך אשים לא במצרים שמתי
מלה ההוא על לון אזהר דא ועל קדישא. מלכא דא

יתיר. ולא בהו ורשים דיהב ממש

הוא ברוך בהקדוש דבוק הוא בריתו השומר
לךאיתא לך פרשת הקדוש בזוהרצ"ד דף א' (חלק

א') נאמרעמוד הברית מדת ד')על (דברים

,היום כולכם חיים אלקיכם בה' הדבקים ואתם
כתיבטזוכולא דא ועל את, בהאי י"ט)תליא איוב)

דכולא שלימותא דא ,לוה-א אחזה ומבשרי
אינון זכאין דא ועל ממש, את מהאי ממש מבשרי
זכאין ,הוא בריך בקודשא ביה דאיחדן ישראל
דכתיב עלייהו ,דאתי ובעלמא דין בעלמא אינון
חיים כך בגין וגו' אלקיכם 'בה הדבקים ואתם

.היום כולכם

ויקראעוד פרשת בזוהר איתאעמוד י"ד דף ,'ג (חלק

('בישראל אבל :לשונו בנייזוזה קדישין
דסיני בטורא ואתבסמו ושרשין דגזעין קדישין
בשעתא קדישתא שלימתא במהימנותא ועאלו

דכתיב(שנימולים)דאתגזר ,בכולא ד')שריא (דברים

,היום כולכם חיים אלקיכם בה' הדבקים ואתם
כאן. עד

אלי בואי עד מצרי באר ל הנולדי בני שני ועתה
המצרימה לי.לי יהיו ושמעו כראוב ומנשה אפרי

ה') פסוק מ"ח פרק ויחי)

לואותיות נותן המתנה זו ,לומר רוצה מילה.
לו ונתן שבטים לבית יתחלקו בניו ששני

שש לפי בריתו.הבכורה שם)מר רש"י (עיין

בזה אלקי לי נת אשר ה בני אביו אל יוס ויאמר
.ואברכ אלי נא קח ט')ויאמר פסוק מ"ח פרק ויחי)

אחמי.'וכו ליה דנטר דברית רזא ליה
רכ"ט) דף בראשית (זוהר

ישמ לאמר ישראל יבר ב לאמר ההוא ביו ויברכ
מנשה. לפני אפרי את ויש וכמנשה כאפרי אלקי
כ') פסוק מ"ח פרק ויחי)

יונתן.עיין תרגום

הזוהר :)יג  מתחברת פירוש קודש, ברית  ששומר מי כל אלא 
ה' עם זו, ברית ששומר  שכיון  וכו', עליו ושורה השכינה  בו 

ממנו. פורש  ולא  שיהי '
הזוהר:)יד עלפירוש חרבך  חגור שכתוב  מה יהודה, רבי אמר 

פחד  ונותן עצמו שמזרז מי כל אלא  והדרך . הודך  גבור  ירך
כנגדו. חזקה חדה ירך ,חרב הקדוש על הרושם זה ירך, על  מהו 

ירכי. תחת ידך  נא שים אומר שאתה כמו
הזוהר:)טו אחרפירוש חרבך ,דבר  הזדרזחרוך  כלומר 

חרבך . שהוא הרע , יצרך ירך ,והחזק  הרושםעל אותו על 
גבור, נקרא  אז  אותו, שומר ואם  אותו . לשמור  הקדוש
לבושיו הם ומי בלבושיו, אותו מלביש  הוא  ברוך  והקדוש 

ונצח הוד הוא, ברוך הקדוש והדר)של והדר(נ "א הוד שכתוב
הקדוש  במלך אדם בן  נדבק ואז והדרך. הודך  כאן גם לבשת .

לא במצרים שמתי אשר המחלה כל ולהלאה מכאן  כיאות.
זה ועל הקדוש . המלך זה רופאך. ה' אני כי עליך אשים
ולא בהם ורשם שנתן  ממש דבר אותו  על אותם הזהיר

יותר.
הזוהר:)טז כתובפירוש כן  ועל  האות . בזה תלוי והכל 

מזה ממש , מבשרי הכל, שלימות זו  אלוה. אחזה ומבשרי
ממש . בוהאות  שאחוזים  קדושים ישראל הם זכאים  כן ועל

הוא  ברוך הבאבקדוש ובעולם הזה  בעולם הם זכאים עליהם, ,
היום. כולכם חיים כך בגלל וגומר בה' הדבקים ואתם כתוב

הזוהר:)יז גזעיםפירוש של קדושים בני  קדושים ישראל אבל
השלימה באמונה ונכנסו  סיני, בהר והתבשמו  ושרשים,
הדבקים ואתם שכתוב בכל, שורה שנימול בשעה  הקדושה,

היום. כולכם חיים אלקיכם בה '
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180,000 דפי זוהר חדשים נלמדים בכל יום, 
 לרפואת 

מרן רבי חיים עובדיה יוסף בן גורג'יה שליט"א

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

את מרן שליט"א, ואת כל העולם כולו.

התחברת   - הרע  היצר  את  לשבור  זכית 
מגן  כוח  ברשותך  ע"ה  הרשב"י  לכוח 
את  החיית  אדירה,  ועצמה  פלאים 
נשמת האומה - הארכת את חייו של מרן 

שליט"א.

לאמר ישראל יבר ב לאמר ההוא ביו ויברכישמ
וכמנשה כאפרי מנשה.אלקי לפני אפרי את ויש

כ') פסוק מ"ח פרק ויחי)

היכןישימך הזה כענין מתברכין שישראל מצינו
.המילה בעת (פסיקתא)וגו'

באפ כי כבדי תחד אל בקהל נפשי תבא אל בסוד
שור עקרו וברצנ איש ו')הרגו פסוק מ"ט פרק (ויחי

רל"ו.עיין דף זוהר

יעקב אביר מידי ידיו זרעי ויפזו קשתו באית ותשב
ישראל אב רעה כ"ד)מש פסוק מ"ט פרק (ויחי

ובן.משם אב ישראל אבן שיהא זכה
פרק הקדוש)(עיין בזוהר ועיין ויכלכל. ולעיל ג' אות 'א

אל שבטהכלילישראשנילה דבר אשר וזאת עשר
.את בר כברכתו אשר איש אות ויבר אביה

כ"ח) פסוק מ"ט פרק ויחי)

כנזכרסופי בריתם שמרו כולם כי מילה, תיבות
.'וגו הנפש כל .לעיל

מנשה ב מכיר בני ג שלשי בני לאפרי יוס וירא
.יוס ברכי על כ"ג)ילדו פסוק נ' פרק (ויחי

יונתן.עיין תרגום

אתו ויחנטו שני ועשר מאה ב יוס בארווימת וייש
.כ"ו)במצרי פסוק נ' פרק ויחי

כדבגין ליה ניתוסף יו"ד ההיא ברית נטר דיוסף
.'וגו דאתי לעלמא שם)אזיל זוהר)

אמת בבחינת הוא בריתו השומר

שלמאן מדתו ,אמת בבחינת הוא ברית דנטר
,ליעקב אמת תתן ,השלום עליו אבינו יעקב
בחינת התיכון בריח בחינת האמצעי קו נכלל שבו

המלךשהואדת"י ראשדתי שהוא 'הא כי ,
רומז באמצע שהוא והמ' לדעת, רומז האותיות
,ליסוד רומז האותיות סוף שהוא 'והת ,לתפארת
בחינת התיכון בריח סוד שהיא סוף תוך ראש והוא
לבחינת כולם והמחבר המייחד והוא התכללות
שפע ומושך החיצונים בחינות כל ונתבטלו מלכות

.וחיים ברכה

הגר"א צווה לתלמידיו למדו זוהר בכל יום )הרי"ז מסלנט(. הח"ח צווה לתלמידיו ללמוד 
)כוח הזוהר(. הגר"ח קניבסקי שליט"א שואל לנכנסים,  כל הזוהר של אותה פרשה 
אתה לומד זוהר? עונה לו לא גמרתי ש"ס! - עונה לו אתה יודע אם אתה לא לומד 
זוהר לא תזכה לגן עדן העליון )ז"ח שיה"ש פו:(!!! - הגרי"ל שטיינמן שליט"א, אמר גם 
לבחור תלמד זוהר ותבין )כסא מלך הק' לתיקו"ז( - הגר"ש אויערבאך שליט"א אינו ניגש 
לסעודת שבת עד שסיים והתאחד עם כל הזוהר של אותה פרשה )הרב י.ב. פרידמן(. מי 

שלא לומד זוהר שורפים נשמתו בכל יום  )זוהר פקודי רמז:(.


