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צא לאור במטרה לקרב את עם ישראל והספר י
 ולקרב הגאולה במהרה. שמיםאל אביהם שב

 
תיק ולצלם כל חלק מהחומר מותר לשכפל, להע

ללא רשות. וזאת לצורך לימוד וזיכוי  בספר זה,
ת רווח ובתנאי שלא ללא כוונ ,הרבים בלבד

 לשנות את תוכן הדברים.
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
הי( בדחילו נלשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה )יאהדו

ורחימו )יאההויהה( ורחימו ודחילו )איההיוהה( ליחדא שם 

אות י' ואות ה' )או"א( בשם אות ו' ואות ה'')זו"נ( ביחודא 

שלים )יהוה(. בשם כל ישראל, הריני מתכוון בכל מילה 

לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות  ה בספר,כתובהומילה 

רצון בוראנו, לאקמא שכינתא מעפרא, ולזמר כל הקוצים 

והחוחים הסובבים את השושנה העליונה להיות מיין נוקבין 

לעורר אהבת דודים למעלה איש את פני רעהו ויתרבה 

השפע בכל העולמות ונזכה לעשות פרי מלימודנו זה 

 הנקרא שמו בישראל:

 ספר

 רית למשהב
 בצירופי הוי"ה ע"ב תיקוני ברית קודש

 לע"נ אחי היקר 

 ז"ל בן חייט ודודחיים זדה משה ר' 

  ו"ססיון תש חג השבועות ואשר נפטר לבית עולמו 
 בחמלת ה' עלי נעשה ונצליח.

 .ולתפילותינ תש"עשנת 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
סגולה גדולה ונוראה לאומרה לפני כל לימוד תורה 

 ותפילה.

לקיים בעזרת האל יתברך "הריני מוכן ומזומן 

מצות עשה של התשובה ככתוב בתורה 

ושבת עד ה' אלהיך ושמעת בקולו" הקדושה: "
 )דברים ל, ב(.

מתחרט חרטה גמורה על כל מה  ניוהרי

שחטאתי, עויתי ופשעתי בין בגלגול זה ובין 

לי שלא לחזור בגלגולים אחרים. ומקבל ע

רני יתברך ברחמיו הרבים יעז וההיולחטוא  עוד. ו

על דבר כבוד שמו מעתה ועד עולם אמן נצח 

 סלה ועד.

 

 
 

 כתובת לרכישת הספר לשם זיכוי הרבים:
 חיימי שלמה אורי

 05655אור עקיבא  0505ת.ד 
50-6460000 
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 1-4 יםשער 
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 11 הסכמת הרב שלמה עמר שליט"א 

 11 הסכמת הרב ניסים פרץ שליט"א 

 14 ת הרב יונה מצגר שליט"אמהסכ 

 15 שליט"א  מאיר לאות הרב הסכמ 

 11 אברהם שלוש שליט"אהרב  הסכמת 

 11-15 מבוא 

 11-12 גילוי דעת ומודעה 

 12-11 הקדמה 

 14-12 שיר שבח לבורא עולם 

 44-41 ב שמות הקודש"ע 

וני ברית קודש בצירופי ע"ב תיק 
 הוי"ה ב"ה

 ברכות
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כל על יוצר היתעלה ומלך השתבח י

שמירת ברית ו קדושתאשר הזהירנו על 
מן קודש הקודש. ונחשב פגם הברית 
בתורתנו העבירות היותר חמורות 

א מן הדברים שכמעט כל והוהקדושה 
איש נכשל בהם, ואין מזהירים ואין 

הפלילי מודיעים בפה מלא חומרת העוון 
להודיע שהוא כרוצח וכשופך דמים, דם 

השם יתברך  ובניו ובנותיו ממש. זיכנ
לדבר בדברים המכוסים ברוב רחמיו 

ינים שהצניעות יפה להם יולגלות ענ
ולפרסם הדברים בכתב. והשם הטוב 

 על דבר כבוד שמו שלא תהא ויעזרנ

 מבוא 
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בתשובה לשוב  ונזכהלריק  נויגיעת
, ולעבוד את השם יתברך לפניו שלמה

מתוך נחת והרחבה, וכולנו נזכה לראות 
 בישועה הכללית במהרה אכי"ר.

גיע פגם הברית וגורי ממי ימלל עד היכן 
 וסמרייהפליגו לדבר בענין ו ז"להאר"י 

 שערות האדם מפני חומרת העוון וגודל
 הפגם בעליונים ובתחתונים.

חז"ל המקשה עצמו לדעת יהא  אמרו

 "בהמה המקשה"בנידוי ויזכור פרק 
כמה וכמה פעמים נתחייב נידוי בבית 
דין של מעלה ובפרט אם בא לידי עוון 

 זה.
החוטא מעכב הגאולה כי אין בן  האדם

 ,דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף
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ת חוטא מוריד מחדש אל הקליפוהאדם הו
נשמות וזה צער גדול בשמים וצער כל 
העולמות שמעכב תשועת השם יתברך. 

לרוע מזלו אם לא חזר ואוי  ,אוי לו
 בתשובה אמיתית מעומק הלב.

יחרד חרדה גדולה כי אנחנו עתה  ביותר
ומעשיו  באלף השישי והוא כנגד היסוד

ערו עד היסוד ופגמו  המקולקלים ערו
 ם.בנינים רוחנים עליוניבביסודות ו

מה עצמו וגדלו סעיפי חטא זה בכמה 
לא חטא בערוה בפועל  אפילואופנים כי 

כי אם חשב והרהר ועל ידי זה בא 
להשחית זרעו גדול עוון זה מאוד, מאוד. 
ולא די לו בהקיץ בהיותו ער, אפילו 
בחלום נטמא ועתיד ליתן את הדין וענוש 
יענש כי נפש הוא חובל שנבראים מזיקים 
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 הקודש(.)עבודת מזרעו. 
הנכשל בטומאת קרי ר"ל כל אותו היום 

מאה וניכרת במצחו כל זמן מתגלה הטו
גם אחר הטבילה נגלה שלא טבל. 

הטומאה עליו אבל רק מעט, וע"י 
 הטבילה מתמעטת.

)פרשת זוהר הקדוש הבזה דברי  מובאים

 שמות מאמר שלשה הדוחים את השכינה סימן כד(
של האדם  ומוחומבהילים לבו דברים הו
יקחם אל ליבו להיזהר בתכלית הזהירות ו

לשון תרגומו בבשמירת ברית קודש וזה 
שלשה הם הדוחים את  )כד( קודשו:

השכינה מן העולם, וגורמים שדירתו של 
היה בעולם. ובני האדם תהקב"ה  לא 

זועקים )בתפילה( ולא נשמע קולם, ואלו 
הם: מי ששוכב עם  נידה, שאין טומאה 
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את הנידה. טומאת בעולם זולת טומ חזקה
הנידה קשה מכל טומאות העולם, הוא 
)השוכב( נטמא, וכל הקרבים אליו 
נטמאים עימו. בכל מקום שהולכים 

 נדחית השכינה מפניהם.
ולא עוד אלא שגורם מחלות רעות  )כה(

על עצמו ועל הזרע שיוליד, כי כיון 
הנידה, טומאה ההיא  לשהאדם קרב א

ל קופצת עליו, ונשארת )קבועה( בכ
האיברים שלו, הזרע שמוליד בשעה 
ההיא מושך רוח הטומאה וכל ימיו יהיה 
בטומאה, משום שהבנין והיסוד של 

 נולד גדול וחזק מכל טומאות העולםה
הנידה טומאה  לומיד שהאדם קרב א

 "ותהי נדתהההיא קופצת עליו שכתוב: 
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 עליו".

מי ששוכב עם בת אל נכר )דהיינו  )כו(
דש ואות הברית גויה( שמכניס ברית קו

ברשות אחרת, שכתוב ובעל בת אל 
נכר, ולמדנו שאין קנאה לפני הקב"ה 
זולת קנאת הברית, שהוא ברית של 
השם הקדוש וסוד האמונה. מה כתוב: 

 ומיד"ויחל העם לזנות אל בנות מואב" 

 "ויחר אף ה' בישראל".

ראשי העם שיודעים זה ואינם מוחים  )כז(

"קח את  תחילה, שכתוב: יםבהם, נענש

כל ראשי העם והוקע אותם לה' נגד 

"נגד רבי אבא אמר, מהו  השמש"

גד הברית שנקרא נהיינו  השמש"

"כי שמש ומגן ה' ועליו נאמר:  "שמש"
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דש, ושמש ומגן, זהו ברית הק אלהים"
מה השמש זורח ומאיר על העולם אף 
ברית הקודש זורח ומאיר גופו של האדם. 

על  מה מגן הוא להגן "מגן"ונקרא 

האדם, אף ברית הקודש מגן על האדם. 
ומי ששומר אותו אין לו נזק בעולם 

 : "נגד השמש"שיוכל לקרב אליו וזהו
ודור  רראשי העם נתפסים בכל דו )כח(

בשביל חטא זה, אם יודעים ואינם 
מקנאים אותו. משום שחוב זה מוטל 

ם לקנאות, בשביל הקב"ה בברית עליה
ברשות כל מי שמביא קדושה זו  את זה

"לא יהיה לך : אומרעליו הכתוב  אחר

אלהים אחרים עלי פני לא תשתחוה 

להם ולא תעבדם כי אנכי ה' אלהיך 
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והכל קנאה אחת, )הן הבא על  אל קנא"

גויה והן העובד עבודה זרה( ועל כן 
נדחתה השכינה מפניו. מי שמשקר 
בברית הקדוש החתום בבשרו של אדם 

מי הוא כאילו משקר בשם הקדוש, כי 
שמשקר בחותם המלך )שהוא ברית 
הקדוש( משקר במלך עצמו, ועל כן אין 

 לו חלק באלוהי ישראל, 

 אם לא בכח תשובה תמידית.
 '"וישכחו את הרבי יוסי פתח ואמר:  )כט(

 ויעזבו את ה"" ועוד ז( )שופטים גהיהם אל
)ושואל( מהו וישכחו ויעזבו. )ומשיב( 

ברית קודש, שהיו  תשדחו מעצמם או
ים ולא נפרעים, עד שבאה דבורה מל

והתנדבה בזה )דהיינו שהנהיגה הפריעה( 
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"בפרוע בכל ישראל. כמו שכתוב: 

 ".וגומרפרעות בישראל בהתנדב 

מי שהורג את בניו, דהיינו לאותו  )ל(
עובר שאשתו נתעברה בו, }כי בא עליה 

( לעיבורו, שאז ממית יום 05ביום צ )
או העובר{ וגורם להרוג אותו במעיה )

לה הגורמת שתפיל שעושה איזה פעו
ינו של הקב"ה ינשסותר בהעובר( 
יש מי שהורג אדם וזה הורג  ואומנתו,

 עכ"ל. בניו.
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הריני מגלה דעתי ורצוני לפני הקב"ה, 
בכל ליבי ובכל נפשי, שכל כוונתי 

וכל אשר  "ברית למשה"בכתיבת הספר 
בו, ובכל אשר אעשה, הכל הוא לשם 

בדחילו  יההוא ושכינת בריך אודשקיחוד 
מו ליחדא שם הוי"ה ברוך הוא י"ה יורח

בו"ה ביחודא שלים בשם כל ישראל, וכל 
מחשבה וכונה ודבור של יוהרא וגאוה 
שהם אינם כרצונו יתברך, וכל מין פניה 
שאינה טובה, אם יעלו בליבי ומוחי בכל 

עליהם שיהיועת ועת, הריני מתנה 

 גילוי דעת ומודעה
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ור, מכל צד בטלים ומבוטלים ביטול גמ
ופניה, לא שרירין ולא קיימין, בבית דין 
של מעלה ובבית דין של מטה, ובישיבות 
כל הצדיקים זקנים ונביאים ואנשי כנסת 
הגדולה, ותנאים ואמוראים וכל חכמי 
ישראל. ואחרי אשר הודעתי באמת 
ובאמונה לפני ה' יתברך ולעיני כל 
ישראל מודעה רבה וחזקה שרירה 

לה לפני ה', אשר לו יתפוקיימת, אערוך 
אנא ה' הושיעה נא, אנא  ,ה תהילהנאו

ה' הצליחה נא, והקם סוכת דוד, ובא 
צדיק ונושע הוא, ויראו עינינו  ,לציון גואל

וישמח לבנו בביאת משיח צדקנו, ובבנין 
ויהי נועם  בית מקדשנו במהרה בימינו.

הינו עלינו, ומעשה ידנו כוננה ה' אל
ננהו. ויתגדל עלינו, ומעשה ידינו כו
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ויתקדש שם י"ה רבא בעגלא ובזמן קריב, 
 אכי"ר. 

עד כאן תנאי המודעה בלב שלם ובנפש 
חפצה להגדיל תורה ולהאדירה ולקרב 
את עם הסגולה אל אבינו שבשמים. 
המצפה לישועת ה', והבוטח ברוב רחמיו 

 וחסדיו שיאיר עיני בתורתו תורת אמת.

 
 הרש הנכלם 

 .רחלבן אורי  שלמה
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 ,בתורת השםעני ההנכלם ורש הדי י

שהריני  וגלה לביו ,ידבריפתח פיו ו
יות ומשתף בלב שלם ובנפש חפצה בזכ

לכל בר ו, "ברית למשה" הוצאת הספר

זכות כל  ,ישראל אשר עזר ותמך
יעמוד להם  הצדיקים המוזכרים בספר

ולבניהם לדורי דורות ויזכו להצלחה בכל 
 מעשי ידיהם. 

ה למורי ורבי הרב ובראשונ ובראש
הגאון בועז אלעזר גבריאל שליט"א אשר 
 מדליו אנוכי הדל הנכלם שותה בצמא
בהשתוקקות את דברי קודשו בתורתנו 

 הקדושה תורת הסוד.

 הקדמה
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השם הטוב יברך את רבנו הקדוש 
בבריאות איתנה לו ולרעייתו מרת 
הרבנית ויזכם בבנים ובני בנים ההולכים 

 בדרך התורה והיראה.
הוב נפשי, בן אחי היקר הצדיק וא לרעי

החפץ העניו ירא אלוקים וסר מרע 
אשר עזרני בעצה נכונה בעילום שמו, 

 והדרכה ועסק במלאכת ההגה תחילה
מעלה  וסוף. ה' הטוב יזכהו לעלות מעלה

במעלות התורה והיראה מתוך בריאות 
גופא ונהורא מעליא באורך ימים ושנות 

בנים חיים וכל טוב. ויזכהו בבנים ובני 
 ההולכים בדרכו זו. 

לבן אחי היקר, אהוב נפשי הרב  ועוד
אליהו חיימי שליט"א אשר עסק במלאכת 
ההגה. ה' הטוב יזכהו בכל משאלות לבו 
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שיתגשמו לטובה לעבודתו יתברך. ויזכה 
לבנים ובני בנים ההולכים בדרכו זו דרך 

 התורה.
אמי היקרה רחל בת אסתר אשר  למרת

הלום, ותפילותיה מברכותיה אנוכי עומד 
מלווים אותי על כל צעד ושעל. ה' הטוב 
יזכה אותה בבריאות איתנה אריכות 
ימים ושנות חיים. שתזכה לראות במאור 

 עיניה, בנחת פרי בטנה לדורי דורות.

נשים, אשר בות ביתי היקרה ונא לרעיתי
ינה עלי מכל רע, ואשר עסקה מצילה ומג

אותה יזכה ה' הטוב  הספר, תבהגה
אות איתנה, להצלחה בכל מעשי בברי

ידיה בשפע רוחני וגשמי גדול. ועוד יזכנו 
היקרים: אורית  ה' הטוב לנחת מילדנו
 ,ובני דוד אליהו אסתר, אושרית רחל
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ישמרם ה' הטוב ויזכם לגדול ולהצליח 
בדרך התורה הקדושה מתוך בריאות 

 הגוף והנפש אכי"ר.
להצלחת ז'אנה יעקבזן אשר עסקה 

 בהגהת הספר.

להצלחת יצחק בן רחל אשר עסק בהגהת 
 הספר.
וישראל אפללו היקרים אשר עסקו  לחיים

יברכם  הטובבמלאכת הדפוס. השם 
ויפתח להם שערי ברכה והצלחה 

 .והנפש בריאות הגוףו
 

לרבים וטובים מבני עמנו הצדיקים  ועוד
אשר פתחו לבם ותרמו בעין יפה 
להוצאת הספר יזכם ה' לברכות עד בלי 

יף עליכם אלף פעמים ויברך די ויוס
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אתכם. בשמם המוזכר בסוף הספר כן 
 יבורכו.
רש הנכלם ידבר ויאמר: לכל בר  ועוד

ישראל אשר חפצה נפשו להעתיק להפיץ 
ולצלם וכו' בעבור זיכוי עם ישראל וע"י 
כך לקרב ביאת גואל צדק במהרה 
בימינו. הריני מוסר כאן שהרשות נתונה 

ברכהו שיצליח בידו. ועוד אוסיף על כך וא
ויגדל בכל מעשי ידיו בדרך האמת 

 והישר.
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 אדון,הירומם ומלך השתבח י

 חרון.היבטל ווא המלוך י

 ושבו.מתד י  , שמיםהו לשר א

בידו נפש כל חי והנשמות אליו 

 ישובו. 

 ֹשברון,וממנו להחיות רוחם ונפשם י  

 שועון.וללקוט קדושה וטהרה י  

 יה אל חי שליט במרומים,

 חל וסלח לרוב חטאים.מ

 ם,יסורינפשי דואבת ומדוכאת ב

 מצפה לשוב אליך בכיליון חושים.

 עפר נפשי אלוהי,לבקה ד

 שיר שבח לבורא עולם
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 קודשך אדני. יחייני מדבר

 עבדך הדל והנבזה פיו פותח,

 לשבח לאדון רם ומנצח.

 ,שבחואין מילים בפי ל

 ורוצה לדבוק בו ובמידתו.

 זיכני בחסדו לחבר מילים,

 ראשונים.בזכות חסדי אבות 

 לרומם ולהדר, ,לפאר ,לשבח

 שא ומעורר.ילאדון רם ונ

 לשוב אליך בערגה ותחנונים,

 יה צור שוכן מרומים.

 מרומם בעליונים,עליון עננו מלך 

 מיית תחנונים.העורגים אליך בה  

 מילים ודיבורים מפינו יוצאים,
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 לקלס למלך מרומם במרומים.

 שפך בורח,לבי מלהבי אש ר  

 ם צורח.ר ור  אליך במ  

 לים,פלות מעשי הד  על ש  

 לעומת מלך אדון האדונים.

 ילותי הגיגי ורעיוני,סות מ  פ  א  

 עדי יחיד הוא ושמו אדני.

 תחתי פי הדל והאביון, פ

 ב המון. קלס לאב ר  ל

 ת,וין בידי זכות מעשים ומצוא

 ותורה אין בי להרבות זכויות.
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עני ואביון התלוי בזכות אבותיו, 

 סידי מידותיו,אבירי מרכבה ח

 המשפיעים ברוב טוהרם וצדקותם,

 קרני הוד בחסדי מלך עולם.

 סרתי עצמי על חטאותי,י  

 וצער ויגון כל לילותיי.

 דואב וכואב מה בחיי,

 ושואל וכוסף אל אלוהי.

 מבקש לדעת וכמה ללמוד,

 חכמת המלך הוא הדוד.

 צח דודי ודגול מרבבה,

 זועקת נפשי בערגת אהבה.

 ותחנונים לרוב,רבתי תפילות ה  

 ומנעתי מפי תאוות מרוב.
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 רציתי לחקור מהות אדם,

 לדעת זה היצור הנעלם.

 פותח פיו וטוען בגאון,

 בן אני לאב עליון.

 מה לך ילוד אישה,

 הטה פניך מיחיד בבושה.

 פת יחסר מפיך, מעט

 ומיד תש אור עיניך.

 מים לא יבואו בקרבך,

 שעך.מר   וראה זה פלא סרת  

 רבי,ל ק  לקחתי מוסריו א

 בי.ופתחתי פתח תשובה בל  

 תי מעלי קליפות לרוב,חהשל

 בכדי לטהר עצמי ולעלות במעלות.
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 כיתי לימים ימי רחמים,ז

 שערים. שמיםשבהם נפתחים ב

 פתחי תשובה ותחנונים,

 .רחמים מלאלהידבק באב 

 בימים אלו נכתבו מילים,

 לקלס ולפאר לאדון האדונים.

 

והנורא, זיכני ה' המלך הגדול הגיבור 

לפאר למלך יוצר כל, ולהאדיר שמו 

בכל מכל בחמלתו הרבה עלי 

ולכתוב ספר רביעי בתפארה ונקרא 

לע"נ אחי היקר  "ברית למשה"שמו: 

בן חייט ודוד  משה חיים זדהרבי 

 ז"ל.
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 בחומשהשמות בשלושה פסוקים  מקור
 .י"דשמות פרק 

 ויסע מלאך האלהים" : י"ט פסוק

ראל וילך ההלך לפני מחנה יש

מפניהם  אחריהם ויסע עמוד הענןמ

   "ויעמד מאחריהם

ויבא בין מחנה מצרים ובין " פסוק כ:

ישראל ויהי הענן והחשך ויאר  מחנה

את הלילה ולא קרב זה אל זה כל 

 " הלילה

ויט משה את ידו על הים  "כ"א: פסוק

 השם שמות ע"ב 
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ויולך יהוה את הים ברוח קדים עזה 

וישם את הים לחרבה  כל הלילה

  "עו המיםויבק

באם כותבים את שלושת הפסוקים ללא 
י"ט  רווחים, כשהם בצורת שרשרת )פסוק

מימין לשמאל, פסוק כ משמאל לימין 
ופסוק כ"א מימין לשמאל(, מקבלים את 

  :הבא הסידור
 ויסעמלאךהאלהיםההלךלפנימחנהישראלוילךמאחריהםויסעעמודהענןמפניהםויעמדמאחריהם                         

                                   הלילהלכהזלאהזברקאלוהלילהתאראיוךשחהוןנעהיהיולארשיהנחמןיבוםירצמהנחמןיבאביו                           
 ויטמשהאתידועלהיםויולךיהוהאתהיםברוחקדיםעזהכלהלילהוישםאתהיםלחרבהויבקעוהמים                         

 

ילים כעת, אם נקרא את צירופי המ
 המתקבלות מקריאה בכיוון מלמעלה

אותיות  0מילים בנות  54למטה, נקבל 
שמות השם  54כל אחת. אלו הם 
 המובאים בטבלה להלן:
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 כהת אכא ללה מהש עלמ סיט ילי והו

 הקם הרי מבה יזל ההע לאו אלד הזי

 חהו מלה ייי נלך פהל לוו כלי לאו

 ושר לכב אום ריי שאה ירת האא נתה

 ייז רהע חעם אני מנד כוק חלה יחו

 מיה עשל ערי סאל ילה וול מיכ ההה

 פוי מבה נית ננא עמם החש דני והו

 מחי ענו יהה ומב מצר הרח ייל נמם

 מום היי יבמ ראה חבו איע מנק דמב
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בצירופי  קודש תיקוני ברית "בע

 ה ב"ההוי"

 

 

 

 

 אדםהיזדעזע ושומע החרד י

ן הפלילי גודל חומרת העוויחרד הלב ל
דוחה את השכינה הפוגם בבריתו אשר 

נוראים וגורם לפגמים מעליו הקדושה 
 בעולמות העליונים ומשמח לאויבי השם.

שכינה גורם ל קודשהומי שמשקר בברית 
שמירת הברית להסתלק ממנו, משום ש

העונשים על  הוא יחוד הקדוש ברוך הוא.

 והו - תיקון א



 

 

 

 

 

 

 

 ברית                                למשה
 תיקון א -ע"ב תיקונים לשמירת הברית 

 

11 

והעולה על  מנשוא חטא זה רבו מאוד
לות שנגרם ע"י חטא זה. ם הארכת הגלוכ

צאו וראו אדם הראשון ע"י שהוציא זרע 
נאלץ לבטלה בק"ל )מאה שלושים( שנה, 

בניו כל יעקב אבינו עליו השלום עם 
על  עשר שבטי יה שנים הקדושים

למצרים בסוד  תרדל נשותיהם וטפם

 וכל זאת ידוע תדע כי גר יהיה זרעך""

אדם  בשביל זרע לבטלה שהוציא
 ל("ד יוסף בשם כתבי האר"י ז)יסו הראשון.
שיהיו של המוציא זרעו לבטלה,  עונשו

עוד . לצלןבניו רשעים וכופרים רחמנא 
רוחנית  עניותהוא בעונש חטא זה 

הסיבה  אוחטא זה הו וגשמית כאחד,
עני חשוב לגודל העניות ששולט בנו, ו
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כמת, הרבה בעלי בתים יורדים 
מנכסיהם, וממיתים עצמם "בידיהם" כמו 

"ידיכם דמים שו ז"ל על הפסוק שדר

ים בהוצאת זרע יאים בידשחוט ."מלאו
וע"י כך פוגעים  ,לצלןחמנא לבטלה ר

 בעצמם ובזרעם.

 ""אם תלכו עמי בקריסוד הכתוב:  וזה

והתרגום על תיבת קרי אומר  )ויקרא כו כא(
מלשון המקשה עצמו לדעת  "בקשוי"

שעל ידי הרהורי , לזקפת הבריתמגיע ו
דרכו  ומשםגיע לקישוי חטא וזימה מ

 קצרה לביצוע העבירה הקשה מנשוא.
ון זה הוא כשופך דמים וחייב בעו החוטא
את דם בניו ובנותיו הוא שופך מיתה, 

ובכל טיפת זרע  ועושה זאת במו ידיו,
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אשר מכל אחד ואחד  םזרעוניישנם אלפי 
מהם יכולים להיווצר חיים חדשים עלי 

, גוף ונשמה ככל האדם וע"י ותאדמ
החטא מוסר את בניו ובנותיו לידי כוחות 
הטומאה, השם ישמרנו ויצילנו מכל רע, 

 .וויכפר כל חטאתינ
פני  זוכה לראות את אינוובנוסף 

 ,השכינה ואינו עומד בתחיית המתים
 )זוהר הקדוש, .אם לא עשה תשובהזאת 

 תקנת השבים(
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 אמיתיתה אמונתוו לאה חודי

אמיץ בין  בזוהר הקדוש מבואר קשר
האדם לבין שלימות אמונתו,  קדושת

ולית קנאה קמי " )ג' ע''ב(:בפרשת שמות 

קנאה דברית  הוא בר בריך ודשאק

קדישא, דאיהו קיימא דשמא קדישא 

 .עד כאן לשון הזוהר "ואיהו רזא דמהימנותא

קנאה שמקנא לה הקב''ה כמו תרגום: אין 
שהוא קיום שמו  ברית קודש,ל קנאה ע

 ב בספרוכת .סוד האמונה יתברך והוא
כי אמונה וברית תלוים : טהרת הקודש

 ילי - תיקון ב
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 זה בזה, כי הנוטר ברית איתדבק ברזא
''ואי אפשר לזכות לאמונה דמהימנותא 

וכל  שלמה וברורה אלא לנוטרי ברית'',
ל בא ווקטנות אמונה וביטחון הכ חלישות

מחמת זה, והזוכה לשוב לה' מפגם 
 שלמה, אשר כל היסוד, זוכה לאמונה

''לא  ''אנכי''בזה בשמירת ה התורה תלוי

אינו נופל  וכשזוכה לאמונה יהיה לך'',

בעיני עצמו משום דבר, ומים רבים לא 
יוכלו לכבות את האהבה שיש אצלו 

אשרי חלקו אשריו וברוך הוא  לקדוש
  ))מאמר מעלת נוטרי היסוד מעלה ע''ווגורלו. 

זוהר הקדוש, הפוגם בברית ב נאמר ועוד

 שהם, ''לא יהיה לך'' ו ''אנכי''עובר על 

כי זה תלוי בזה, וזה לשון  מצוות האמונה
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הזוהר הקדוש: בגין דחובא דא עלייהו 
הוא בהאי  בריך ודשאקלקנאה ליה 

ברית, מאן דאעיל קדושה דא ברשותא 

''לא יהיה לך אחרא, עליו כתיב: 

'לא תשתחוה ', אחרים על פני'' אלהים

 היךאלכי ה' להם ולא תעבדם כי אנ

קנאה חדא )דהיינו  וכולא ,אל קנא''

אמונה וברית( ועל דא אתדחיא שכינתא 
 מקמיה, מאן דמשקר בברית קדישא
דחתים בבשריה דבר נש, כאילו משקר 

עד כאן לשון )בשמא דקודשא בריך הוא. 

הרי לנו לראות, שהמחלל בריתו  .(הזוהר

''לא וים של ויש לו קשר ישיר עם הלא

 וזה ,''אנכי''מצות  ועם ביטול'' יהיה לך
 מושחת מובן על פי האמור כי המתאוה
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  .באמת שקר וכופרמידת הב

יֲעך  בה' ֱאלֵֹהי"  ב ִּ ְ ם ֵואלֵֹהי  ְוַאש  ַמיִּ ַהש   

ר לֹא ֶ ֶרץ ֲאש  א  י  ה  ְבנִּ ה לִּ ש    ח אִּ ק ַ תִּ

נֹות ב ְ ב  מִּ ֵ י יֹוש  נכִּ ר א  ֶ י ֲאש  ַנֲענִּ ַהכ ְ

וֹ  ְרב  קִּ  תהקדים אברהם א (כד, גבראשית ) "ב ְ

א  "ֶאת )דברים י, כ( :הפסוק יר  ה' ֱאלֶֹהיך  ת ִּ

ק ְדב   ֵבַע" אתֹו ַתֲעבד ו בֹו תִּ ש    מֹו ת ִּ ְ ש   ו בִּ
שבע יעמים להלפה על האדם ויש מצ

פסוק שאליעזר נשבע בבשם ה', וראינו 
שם את ידו תחת ע"ה, אבינו  לאברהם

בשביל שהדבר  )שזה הברית קודש( ירכו
, ע"האבינו לאברהם  היה חשוב מאוד

נכדו יעקב, כדכתיב  ועל כן למד ממנו

ם" )בראשית מז, כט( י ֵחן  אִּ אתִּ צ  א מ  נ 
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ים ֵעיֶניך  ש ִּ א ב ְ ית   נ  ש ִּ י ְוע  ַחת ְיֵרכִּ ַ ְדך  ת  י 

י ֶחֶסד ֶוֱאֶמת דִּ מ    שרצה לקיים מה" עִּ

יך  ְוַאל :שנאמר בִּ י מו ַסר א  נִּ ַמע ב ְ ְ  "ש 

" ך  ֶ מ  ֹוַרת אִּ ש  ת  ט  ֵהי ֵואלֹ " ()משלי א, ח ת ִּ

ֶרץ" א  עד שלא בא אברהם לא היה  ה 
 הקב"ה מלך אלא על השמים בלבד, ובא

המליכו על השמים ועל הארץ ו אברהם

יֲעך  בה' ֱאלֵֹהין שנאמר יכענ ב ִּ ְ  "ְוַאש 

ֶרץ" א  ם ֵואלֵֹהי ה  ַמיִּ )תורה תמימה בשם  .ַהש   

 )האזינו הספרי
)חיי שרה דף קלא בזוהר הקדוש  כתוב עודו

שה לבנו ירצה לקחת אשאברהם לא  ע"ב(
שהנשים הגויות  מבנות הכנענים לפי

בהן, ומי  דבקנשטמאות ומטמאות כל מי 
האדם,  דבק באשה גויה נטמא אותונש
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נולד לו ממנה שוכל שכן שאותו הבן 
שהוא טמא לפי שמקבל מאמו הגויה רוח 

וכל הבא על הגויה עובר על מה  טומאה

ֲחֶוה ְלֵאל אַ שכתוב  ַ ת  ְ ש  י לֹא תִּ  ֵחר""כ ִּ
כי בבואו על גויה הוא כורע  יד( ד,)שמות ל

על ברכיו להזדקק עמה, וכריעה זו 
וה לאל אחר, והשתח נחשבת לו כאילו

שחלל  ברית קודש לפי שהקב"ה מקנא על
הבן  אותו בגויה, ולכן בודאי שמקבל

 (הרו)מתוק מדבש על הזרוח טומאה שנולד 

 הקדושה הוא האויב הגדול לסילוף חילול

כשאדם שומר בגדרים וסייגים  .האמונה
בשמירת עיניו,  המתחילאת קדושתו 

ני קדושה, יוכל הקשור לענ מחשבתו
אמונתו מתחדדת ומתבהרת ביותר, אחר 
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 האמונה הוא שעיקר השוחד המסלף את
נקי ו זךהעריות. ולכך כמה שהאדם 

 זו, כן מתבהרת ומטהרת אצלו תאוהמ
המבואר  ל פיאמונתו ביותר, והוא ע

שככל שיסולק שוחד  ם,ודהק בסעיף
ה תבהר האמונת ה והחומרוהתא

סנהדרין ) :גמראהנאמר בוסימוכין לכך הוא 

שאין בה  בעבודה זרהיודעין ישראל  (ס''ג
 ממש ולא עבדוה אלא כדי להתיר להם

 הרי שנגשו ישראל. עריות בפרהסיא
מתוך שוחד ורצון  תולטיפשו תלאוילו

 ריות, והיה בשוחד זה כדי לתת ממשלע

 .שיודעים שאין בו ממש ף בדברא

בנות מואב שכיון במצינו בחטא  והנה
להיצמד לבעל  שנכשלו בו ישראל באו
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 תהאווילי בודה זרהפעור, שזו הע
והשטותית שאין כמוה, להיות אוכל 

בפניה?! מה הביאם  תרדין ומתריז
בנות מואב, ושכן בלשטות זו? הלא חטא 

כמובא  של בנות מואב ןמטרת היתהזו 

 .שבמדר

שהדעת והיסוד המה בקו אחד  וידוע
א שהו ישר, וככל שישמור האדם יסודו

כן תהא דעתו שלמה  ברית קודש,

 ועיין .וברורה לדעת את ה' באמת
המבאר שאמונה  )שמות ג' ע''ב(בזוה''ק 

  :תרגומווזה  אחד בשני, ותתלויוברית 
אין קנאה שמקנא לה הקב''ה כמו קנאה 

 שמו יתברךשהוא קיום  ברית קודש,  על

וברית  רי שאמונהה .סוד האמונהיוהוא 
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את טמא ועוד, שהמ .זה בזה וייםתל
בעריות מטמטם לבו ושכלו, עצמו 

בו מתוך טמטום, וללא  והכפירה שולטת
מעלה בלבו ספיקות וקושיות, והגיון כלל 

 . עליו ומשתלטים אלו הקושיות
)הרב ישראל  בשם הסטייפלר מובא

בעקבות : ובמכתבי זצוק"ל קנייבסקי(
 קר המלחמה ביןימשיחא על מה ע

עיקר המלחמה  ?שה והסטרא אחראוהקד
באור מבואר וא על בהירות האמונה. וה

שבסוף הימים  ח( ,שמות ג)החיים הקדוש 
המלחמה עם שער החמישים של  תהיה

של שער  מהותוומובא כי הטומאה, 
הוא מינות  חמישים של הטומאה,

 ת.ואפיקורסו
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בא  )מכות כ''ד ע''א(בגמרא  המבואר וזהו

''וצדיק חבקוק והעמידן על אחת 

חבקוק  נו באדהיי ,באמונתו יחיה''

והעמיד את הדור האחרון על אחת שהיא 
מקרא: ב נאמרהאמונה, ולכאורה הרי 

ואם כן הרי זה  ,באמונתו יחיה'' ''וצדיק
אחת, שהרי נדרש להיות גם בקשה לא 

אולם התשובה,  באמונתו''" וגם ''צדיק''

שבאמת בא חבקוק להודיענו שהנדרש 
אחת'' " בעקבות משיחא הוא ללהינצ
, אלא הודיענו שאי אפשר נההאמושהיא 
 באמונה מבלי שיהא האדם זלהיאחיהיה 

ושמירת צדיק'' שכידוע הכוונה לנטירת "
, כי מבלי זה לא תיכון ת קודשברי

, אולם תאוהה אמונתו בתוכו מפני שוחד
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  .''הצדיק'' באמונה יחיה

הנפש ולקלקול  הגדול לבעיות הגורם
הוא  הומשלוותהדעת לסלקה מישובה 

 , במחשבות של איסורת קודשפגם הברי
בהסתכלויות אסורות בכך פוגם האדם 

הברית והדעת כאמור את דעתו, שהרי 
היסוד כידוע,  ח ועדוהינם בקו ישר מהמ
הדעת כמו כן  ,ולכך כשהיסוד חזק

 וכשפוגם האדם ביסודו שהוא .מתחזקת
מיד נפגמת דעתו  ברית קודש,

, ומיד המטוהר אמונת תומשתבש
מחשבות הבל  מיני כל הנקבצים ובאים ל

  .ורעות רוח לשבשה ולבלבלה
 ראשית יראה הסובל בסבל זה לכך

להתאמץ בכל כוחו לשמור עיניו 
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 ומחשבתו ממחשבות עריות, שהיא קוץ
לכל מערכות  מכאיב ונגע ממאיר

הקדושה להביאם לידי קריסה וחוסר 
יציבות. ואילו הקדושה מחזקת את 

 ,''יסוד''יציבות האדם להיות בגדר 
הנבנה עליו  בניןוכשהיסוד חזק כל ה

  .יציב
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 דבריםהין זיאוגבר השמע י

 אל יםכנסוניוצאים מן הלב  דבריםה
חייו האדם מרדת את להציל  ובאים הלב,
הרוס חייו במו ידיו לוימנע מעצמו . שחת

תרתי משמע, כי המוציא זרע לבטלה 
בידיו, פוגם במו ידיו במזלו העליון, שורש 

 םיסורינפגם ובאים עליו צרות  נפשו
ו ויעזרנו נישמר ,וחולאים רבים, ה' יצילנו

ואין לך אדם אשר  על דבר כבוד שמו.
ירים ידיו ויאמר אני הגבר ניקיתי ממנו, 
כל שכן כי אין צדיק בארץ אשר יעשה 
טוב ולא יחטא. ואוי לו ולנפשו של האדם 

 סיט - תיקון ג
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הוא מעכב את הגאולה ומחריב הזה ש
ו. וע"י חטא זה העולם כולאת כל 

התמוטטו הפרנסות בישראל ששמירת 
ברית קודש היא סגולה לפרנסה, ויוסף 
הצדיק עליו השלום זכה למלוכה ושפע 

 ע"י ששמר עצמו מאותו החטא. 
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 אמיתיתהיראתו ובורא החוד י

שמירת בלטהר ולקדש עצמו המטרה 
הינם הבסיס אשר מחשבתו, עיניו ובריתו 

באם היה . תוהעיקרי לעבודת ה' וירא
ערכו  יודע האדם לפי ספרי הקבלה מה

בעולמות העליונים, לאיזה מדרגות 
רוחניות נשגבות עליונות הוא יכול 
להגיע. והיה יודע מה זה נועם השכינה 
 ,היה האדם משנס מותניו ונהיה כגיבור

הולך אחרי ,קורע את כל התאוות

 עלמ - תיקון ד



 

 

 

 

 

 

 

 למשה   ברית                             
 תיקון ה -ע"ב תיקונים לשמירת הברית 

 

61 

ורא עולם באש ובמים, שובר יצרים ב
בונו של עולם תן לי ומתפלל אל ה': רי

לעלות, תן לי להתעלות, תן לי להרגיש 
את הנועם העליון כפי שאמר דוד המלך: 

 "לחזות בנועם יהוה, ולבקר בהיכלו"
מסילת רמח"ל בספר ה כז, ד(. תהילים)

"אדם לא נברא אלא : אומר ישרים

להתענג על ה', שזהו התענוג 

באם אדם היה יודע  האמיתי העליון".

רוחניות אדירות הוא יכול לאיזה דרגות 
להגיע היה כאריה בגבורה אדירה, שובר 
תאוות, שובר יצרים, שובר הרגלים, 

היו כיהלומים יו ישומר את עיניו, עינ
יקרים, שומר את מחשבתו ודבק בה'. 
הבעיה היא שאדם אינו יודע את גדולת 
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ככוכבי  לעלות המעלתו, אשר יכול
השמים במרומים או חלילה כעפר הארץ 

לאדם: אתה  הרע מטה. הצעת היצרל
כלום אתה שום דבר. והיצר הטוב עונה 

בן לבורא עולם,  הכנגדו: אתה גדול את
תעלה עד שמי שמים עד המלאכים 

. הארץ או שתרד עד עפרהעליונים, 
היהודי הוא כיהלום גולמי הדורש ליטוש 
והשחזה בכדי להוציא את אורו אל 
הפועל. במידה והוא דבק בה' נהפך 

הודי ליהלום העולה הון יקרות וזיו פניו הי
מאירים, עיניו קדושות ורואה את 

 )הרב דניאל זר שליט"א( השכינה במעשי ידיו.
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 מחשבההתחרד ולב הזדעזע י

זוהר הקדוש ה ,מעונשו של פוגם הברית
הצרות הבאות על מחלל הפליג בעניין 
ו של יכל חיכמובא להלן: ברית הקודש, 

ומכאובים וע"י כך יבוא האדם יהיו בכעס 
האדם לעצבות חלילה. גורם לקשיי 
פרנסה. מרחיק את זיווגו של האדם. אינו 
זוכה לשלום בית אמיתי. באים עליו 

וחולאים רעים. נחשב כשופך  םיסורי
וחייב הוא שופך דם בניו ובנותיו  ,דמים

מיתה. מכעיס את השם יתברך יותר 

 מהש - תיקון ה
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רות שבתורה. עבירה זו ימכל העב
י טומאות את האדם במינמטמאה 

הי ישראל, אין משונות. אין לו חלק באל
 .גהינוםלו חלק בעולם הבא וסופו יורש 
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 דמעההתיזל ואיש ה חרדי

 ,המבהילות מלקרוא מילים אלו מעיניו
כאש להבות בנשמתו של  ותהחוצב

לי בהנאת רגע יעוון פלהאדם. בעבור 
מאי שמירת  תתכלית, הנובע תחסר

אי שמירת המחשבה והוצאת  ,נייםיעה
זרע לבטלה. מאבד האדם את כל 

מאבד והגרוע מכל הרוחניות והנשמה, 
לם וקשר עם בורא עולם נהיה מנודה בע

צרות הובאים עליו כל  הזה ובעולם הבא
ים בלשון חריפה ם אשר מפורטיסוריהו

 ללה - תיקון ו
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וקשה בזוהר הקדוש. תן אל ליבך רחשי 
ורשפי התעוררות אהבתך אל הבורא 

 אמץ אל חיקך את הדברים ,יתברך
הספר הדל,  המובאים בזה והעצות

 הקץיבוא ותעלה רפואה למחלתך, 
, תעלה ארוכה למכתך, יבוא לדאגתך

מזור לבשרך. תזכה להיות מקורב לה' 
, אהוב, אוהב ע  יתברך ותיקרא לפניו: ר  

את המקום, אוהב את הבריות ותשמח 
תשרה ברכה והצלחה בכל  את המקום.

"וכל אמר ביוסף הצדיק: מעשי ידך כנ

 אשר הוא עושה, ה' מצליח בידו"

 )בראשית לט, ג(
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 ברית                                למשה
 תיקון ז -ע"ב תיקונים לשמירת הברית 

 

68 

 
 
 
 

 טהרההשורש וקדושה הסוד י

סולם מעלה במעלות  מעלהלעלות הוא 
נשגבות מות על ב לעמודהתורה והיראה 

בסתרי הבריאה, וידיעה חכמה ב ונעלות
פה מן הים הגדול מגדולתו יולדעת ט

 להגיעו לזכות יתברך שמו,ורוממותו 
אם האדם  .דשורוח הקלמדרגה של 
אשר  דשואות ברית קעל ישמור כראוי 

דברי אליהו קיים בו שיתיזכה  ,בבשרו
המובאים בתנא דבי הנביא זכור לטוב 

מעיד אני עלי שמים " אליהו )פט(:

 אכא - זן תיקו
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וארץ, בין ישראל בין גוי, בין איש בין 

שה, בין עבד בין שפחה, הכל לפי יא

דש וח הקהמעשה שעושה, כך רו

 "  שורה עליו

 

 

 

 בריתהשמירת ו תשובההסוד י

 בעוונותצריך האדם לדעת כי מי שמלא 
ורתו נחת רוח , אין תואינו שומר בריתו

התשובה הוא: לבוראו ואחד מיסודות 
שצריך תשובה תחילה קודם תורה 

כי אם לא שב כראוי אין תורתו  ותפילה.
רצויה ומקובלת לפני הקדוש ברוך הוא, 

 כהת - תיקון ח
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מה  םאלהי"ולרשע אמר נאמר: כמו ש

בספר וכתב  נ, טז( תהילים) לך לספר חוקי"

בשער התשובה פרק ב  "ראשית חכמה"
וזה לשונו: "ולזה כיוון רבי יהודה בר 

אשרי מי שעמלו "אלעאי באמרו: 

ברכות ) "בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו

פירוש: שהעוסק בה מנוקה  .א( מודיז ע
ע בו משתעש מחטא ועוון, שאז המלך

אינו שומר בריתו, ובתורתו, אבל מי ש
פוגם בעיניו הקדושות ומטמא מחשבתו 

 .אין תורתו נחת רוח לבוראו"הטהורה, 
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 מצותהשמירת ובורא החוד י

התרחקות מן א דרך הוהיחוד הבורא 

נכתב בספר  ."סור מרע"כנאמר:  החטא

חרדים בשם הרב סעדיה גאון: "בשביל 
לת האדם נשמעת דברים אין תפי שבעה

ואחד מהם, אשר גברו עוונותיו ולא עשה 

"עונותיכם מבדילים תשובה שנאמר: 

ולא ינצל מן הדין  ב(. )ישעיהו נט, ביניכם"

הגדול והנורא כי אם על ידי תשובה כמו 

"שידע רוע מעשיו : "ספרי"שכתב ב

 הזי - תיקון ט
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וחטאיו, וידע שלא ינצל מדין הגדול 

 ."על ידי תשובהאם כי והנורא, 

 

 

 

 ארתוהחקירת ואדון הדיעת י

חקירת האל כאשר יתן אל ליבו עניין 
ועד היכן  בעולמות העליונים והתחתונים.

למות אם בגופו ועבשפגם מגיע הפגם 
אם בנפשו ורוחו ונשמתו, זוהי סיבה 
גדולה שיעשה תשובה ויתחרט חרטה 
גמורה, כאשר ידע בברור גנות מעשהו, 
מלבד עונשו בעולם הזה ובעולם 

שיש עבירות שיש בהם כרת,  הבא,

 אלד - תיקון י
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 "הכרת תכרת" נאמר בכתוב:ולפעמים 
פגם ב הפוגםכרות והוא שי  (  לא, טו במדבר)

הברית, אשר אין לך אדם אשר ישא את 
, מחטא זהכפיו ויאמר אני הגבר ניקיתי 

כל שכן כי אין אדם צדיק בארץ אשר 
 יעשה טוב ולא יחטא.

"הסתכל ברא הקב"ה את העולם  כאשר
)הסתכל בתורה  וברא עלמא"באוריתא 

 בניןוברא את העולם( טבעו של בונה 
שמסתכל בתוכנית ושרטוט ולפי זה הוא 
בונה את הבנין. כל מה שיש בבנין יש 

. בניןבוכל מה שבתוכנית יש  ,בתוכנית
הקב"ה הסתכל בתורה וברא את העולם, 
ולכן כל מה שיש בתורה יש בעולם. אין 

קדושה. דבר בעולם שאינו רמוז בתורה ה
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"הפוך בה והפוך  :כנאמר בפרקי אבות

אין דבר אשר אינו  ,בה דכולא בה"

דלא  מידי "ליכא :רמוז בתורה הקדושה
אין דבר  )זוהר הקדוש( רמיזא באורייתא"

בעולם שאינו רמוז בתורה הקדושה, בכל 
הבריאה בכל העולמות העליונים 
והתחתונים הכול רמוז בתורה. בכדי 

ה נביא את דברי להבין את עמקות התור
הגאון מוילנא אשר סיפר כי בחלום 

 "עלו זה בנגב"הלילה גילו לו על הפסוק: 

אלפיים מאתיים עשרים ושש  )במדבר יג, יז(
( סודות, ובסוד אחד מן הסודות 4446)

 ,שגילו לו הוא יודע כל סתרי הבריאה
 אות לכל המחלות בעולם. ורפהו

גם האדם נברא מן התורה והתורה 
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י הקב"ה בשביל האדם, המילה ע" האנבר
תורה היא לשון הוראה )הדרכה( ובאה 
להורות לאדם כיצד ינהג, כיצד להגיע 
לטוב בעולם הזה ובעולם הבא. כדוגמת 
נהג הלומד לימודי תאוריה, לימוד 
תמרורים, התנהגות כביש, כיצד ינהג 

וע"י כך לא יעשה תאונות  ,נכון מעשית
ם חיים ה מצוות וחוקיםוינצל מן המוות. 

חיים לאדם  םה ,התורה בשביליהג ולנ
. יש בתורה הזה והבא עולםשבילי הב

ג( מצוות, "שש מאות ושלוש עשרה )תרי
ח( "מתוכן מאתים וארבעים ושמונה )רמ

מצוות עשה כגון: כיבוד אב ואם, הנחת 
תפילין, השבת אבדה וכדומה. ובגוף 
האדם יש מאתיים ארבעים ושמונה 

ח מצוות "רמ איברים, כל איבר כנגד
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עשה, וכנגד המצוה השייכת לה. בתורה 
שים וחמישה יהקדושה יש שלוש מאות ש

מצוות לא תעשה כגון: לא תנאף, לא 
תגנוב וכדומה וזאת כנגד שסה גידים 
שיש בגוף האדם. כל גיד וגיד כנגד 

 מצוהמצוות לא תעשה אחת. כל קיום 
מושכת  "לא תעשה"בין ו "עשה"בין 

 ה לאותו איבר וגיד.הארה רוחנית עליונ
ישנם מצות פרטיות, וישנם מצוות 

פרטית כאמור שייכת  מצוהכלליות. 
 כלליות ישנם מצוותלאיבר או גיד פרטי. 

כגון: לימוד תורה, שבת ושמירת הברית 
איבריו אשר מגנות ומתקנות את תרי"ג 

או חלילה  ,האדם בשלמותוגידיו של 
 )הרב דניאל זר שליט"א( פוגמות בו קשות.
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 בריתהינצור ועיניים השמור י

מאז שחרב  "שערי דמעה לא ננעלו"

נעלו נ שמיםבית המקדש כל השערים ב
חוץ משערי דמעה. העיניים הם שער 

ובכי לפני השם יתברך  ,באדם הדמעות
להפוך עולמות כנאמר ע"י דוד  מסוגל

"שימה דמעתי נעים זמירות ישראל: 

ד ועו "ושקווי בבכי מסכתי" ,בנאדך"

כל טיפת דמעה מעיניו של יהודי רבים. 
יקרה לפני השם יתברך ונשמרת אצלו 
במקום מיוחד מתחת כסא הכבוד בתוך 

 לאו - תיקון יא
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 )כלי לאחסון נוזלים(. נוד מיוחד
על  ותהראשונ יותהאחרא ןהעיניים ה

שמירת ברית האדם, כאשר העיניים 
מביטות הלב חפץ והכלי גומר והאדם 

כמה אינו יכול להתגבר על יצרו, לכן 
טוב לו לאדם לשמור על עיניו מלהביט 
במראות אסורים, הרי פעמים רבות 
הבטת אחי במראות אסורים ומה עלה 
בליבך חוץ משברון לב ובלבול הדעת לא 
הגעת לשום דבר. לכן אתן לך עצה 

שמור עיניך  :מפי רבותינו בדוקה ונכונה
מהביט בדברי תועבה  ,מראות ברע

לו בתמונות מקולקלות, תמונות א
את במחשבת דעתך ומסיחים  ותנחרט
מבוראך. אין דבר שהשם מתאב  דעתך

 היצר.  בתעתמויותר מאשר זימה 
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למניין מאה  העולה בגימטרי "עינים"
עולה בגימטריה למניין  "ברית", ושמונים

יים עשר. ההפרש בניהם נשש מאות וש
 שלושיםעולה למניין ארבע מאות 

זאת אומרת  "כי"תבושתיים כמניין 
ופגמו עיניים שחטאו באי שמירת עיניים 

תבכנה ותיזלנה דמעות בברית קודש, 
ו העיניים מן המראות פישט כך וע"י

האסורים ויחזרו לטהרתם. ומובטח לו 
נעלו ישערי דמעה לא שים ישיתק
 ילותיו ולרצונו לשוב לבוראו. לתפ

סרסורי העבירה כנגד הם שתי העיניים  
האף מריח  שתי האשכים משכן הזרע.
הפה דיבורים  בריחות כנגד היסוד )ברית(

  ומאכלות אסורות כנגד העטרה.
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 –כנגד הוצאת הזרע  הוצאת הדיבור
 דברי תורה מתקנים אחד כנגד השני.

י רב (א )פרק כמובא באבות דרבי נתן: 
אומר כל הנותן דברי  םהכהניה סגן יננח

ממנו הרהורי  םתורה על לבו מבטלי
חרב, הרהורי רעב, הרהורי זנות, הרהורי 
יצר הרע, הרהורי אשת איש, הרהורי 
דברים בטלים, הרהורי עול בשר וכל 

לו  נותניםשאינו נותן דברי תורה על לבו 
הרהורי חרב, הרהורי רעב, הרהורי 

, הרהורי יצר הרע, שטות, הרהורי זנות
הרהורי אשת איש, הרהורי דברים 

 בטלים, הרהורי עול בשר ודם." עכ"ל.
 אכביר במדרש המובא נורא מעשה

על  והמעשה מספר ,קס״א( ויחי רמ׳׳ז )בילקוט
בבית  יושב שהיה חרש בן המתי רבי
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 דומה פניו זיו והיה ועוסק בתורה המדרש

עיניו  נשא לא שמימיו השרת למלאכי
השטן  עבר אחת פעם בעולם, לאישה
לא חטא.  זה כמו אדם אפשר בו, ונתקנא

 בן הרבי מתי הקדוש ברוך הוא לפי אמר

צדיק גמור  אמר לו לפניך? הוא מה חרש
ואנסה אותו  רשות לי תן אמר לו, הוא

 אף על פי כן לך. לו יכול אתה אין אמר לו

 היתה שלא יפה השטן כאישה לו נדמה
 תובל ה אחותנעמ מימות בעולם כדמותה

שנאמר:  השרת מלאכי בה שטעו קין
 "האדם בנות בני האלהים את "ויראו
 ונתן פניו הפך אותו שראה כיון לפניו עמד

 שמאלו צד על לו ועמד בא לאחריו שוב

 צד מכל כמהפך לו היה ימין לצד פניו הפך

 בן חרש מתיירא הרבי מתי לצד. אמר
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יצר הרע ויחטיאני  עלי יתגבר שמא אני
 שהיה תלמידול קרא הצדיק אותו שהע מה

 אש לי והבא לך לפניו אמר לו משרת
 מסמר מלובן באש ונתנו לו הביא ,ומסמר
 ונפל נזדעזע השטן כיון שראה בעיניו

הקדוש ברוך  קרא שעה באותה לאחוריו
 את ורפא לך לרפאל המלאך וא״ל הוא
 מי א״ל לפניו ועמד בא שרח בן מתיה רבי

 רפאל ששלחני המלאך הוא אני אתה א״ל
א״ל  עיניך את לרפאות הקדוש ברוך הוא

הקדוש  לפני חזר שהיה היה. מה הניחני
 וכך כך ריבונו של עולם  וא״ל ברוך הוא
 שאני לו ואמור לך אמר לו מתיהאמר לי 

 רפא אותו מיד יצה״ר. בו ישלוט שלא ערב

 מסתכל שאינו מי כל חכמים אמרו מכאן

 .בו הרע שולט יצר אין בנשים
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 אלהיעבוד ו בריתהשמור י

–עולה: רב האותיותברית בשינוי סדר 
גדול בתורה לתואר שם  וית. רב הינ

שעל ידי שמרבה תורה בעולם נקרא רב. 
עולה בגימטריה למניין ארבע  – ית

כנאמר:  "בזאת"מאות ועשר כמניין: 

)ויקרא  "בזאת יבוא אהרן אל הקודש"

הקודש  לבמה יבוא האדם א ג( ,טז

הוא שמירת ברית קודש אשר ש ת""בזא
"ברית"  תגן עליו ועל זרעו עד עולם.

אם לא בריתי יומם ולילה "כנאמר: 

 ההע - תיקון יב
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)ירמיה לג  וארץ, לא שמתי" שמיםחוקות 

 העולם מתקיים על הברית. כה(

עולה בגימטריה למניין ארבע  "זאת"

 "קול"מאות ושמונה כמניין המילים: 

אשר כל אחד בפני עצמו  "צום" "ממון"
ולה למניין מאה שלושים ושש ויחדיו ע

 "זאת".ארבע מאות ושמונה כמניין 
גדרי התשובה נחלקו ו התאוותצמצום 

"תשובה, תפילה לשלושה חלקים: 

 שהם "צום, קול, ממון". וצדקה",

פשטו להתענות יום או יומים, כ – צום

מי כי למנוע אוכל מגופו. ויש להתבונן, 
יש שאין לו תאוות האכילה, מה תועלת 

לו בזה שאינו אוכל, הרי תאוות האכילה 
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אינה כה חזקה בקרבו, ולעומתה לקוי 
הוא בתאוות אחרות, שאף אם יתענה 

 התעניות רבות יישאר שקוע בהן, ובמ
אלא  ו חלק התשובה של "צום".לשייך אצ

עיקר כוונת גדר הצום הוא "צמצום 
התאוות" וזהו עניין התענית, כי האדם 

לאכול, וע"י  תאוהיש לו בכל יום ויום 
שאינו אוכל יום אחד, משבר ומקטין הוא 
את תאוותו. ולכן מי שאינו לקוי כל כך 
בתאוות האכילה, אבל לקוי הוא בתאוות 
אחרות עליו "לצום" שהאדם יצום 

 תאוהויצמצם עצמו מכל דבר שיש לו 
וחשק אליו ויקטין את כוח התאוות 

בספרים  כנאמרשנכשל הוא בהן. 
הדבר הזה שהאדם רואה הקדושים אשר 

שהיצר משקיע כוחות מיוחדים להכשילו 
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 מטרה זו לתיקון דבר זה ירד לעולם.בו, ל
שנחלשו המוחות ומי שלקוי  בדורנו

אין תקנתו בצומות  הרי בתאוות האכילה
ותעניות רבות המחלישים כוח המוח 
והגוף ואדרבה היצר הרע מעוניין בכך 
שיחלישו את הגוף למען יתבטל האדם 

חר כך מתורה ותפילה. אלא יצמצם א
את תאוות אכילתו לבל ירוץ בחיפזון 
לאכול ובל יאכל את כל המאכלים 

 והמעדנים למלא תאוותו.

דהינו תפילה. ישתדל מהיום והלאה  קול

ביתר  ,להתפלל ביתר חיות והתלהבות
היה תפילתו מתוך רגש הלב, כוונה ות
 ות אנשים מלומדה. ואין הכוונהלא כמצ
 לות השבת, אלא אף בימי החולרק לתפי
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 יתפלל כן.

"וחטאך  כנאמר: דהינו צדקה ממון

וכבר אמרו  )דניאל ד, כד( בצדקה פרוק"

"גדולה צדקה שמקרבת את חז"ל: 

 אור לשמיםבספר הקדוש:  הגאולה"

 )בראשית מט, ט(מפרש הכתוב  ויחי(פרשת )

ג"ד  "גד גדוד יגודנו והוא יגוד עקב"

ומל חסד לזרע לים. הגדמל וגנוטריקון 

ישראל בכל כוחו הרי: גדוד יגודנו זאת 
כיתות של מלאכי השרת  ,אומרת: כיתות

סובבים אותו ושומרים אותו מכל דבר 
רע והוא יגוד עקב, זוכה להכרית 

 "וחטאתי נגדי תמיד" הקליפות עי"ש.
ר הלא חוטא ולאמ בקרבואל תיפול רוחו 

ופושע אני וכיצד זה אוכל לבוא אל ה' 
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שזוהי עצת היצר הרע כמו בשמחה, 
שפירש הרב הקדוש הרבי אלימלך זי"ע 

"הרגני  :הכתוב בהעלותך(פרשת )נועם אלימלך 

)במדבר יא,  נא הרוג ואל אראה ברעתי"

כי היצר הרע מסית לאדם ללכת  טו(
בדרכיו הרעים ואחר כך כשבא האדם 
להתפלל או ללמוד וכדומה אז היצר הרע 

ומפילו  כל עוונותיואת בעצמו מזכירו 
לעצבות ואומר לו איך תעיז פניך 

וידעת  ,להתפלל לפני אל גדול ונורא
בעצמך גודל פשעיך. אמנם באמת 
בשעת התפילה ועבודת ה' צריך האדם 
שלא יזכור חטאיו, רק אחר התפילה בעת 

שבר לבבו י  עבודת צרכי הגשמיות אז 

 נא, ה( תהילים) "וחטאתי נגדי תמיד"ויקיים 
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שיהרוג את היצר  רוג"הרגני נא ה"וזהו 

שלא אראה  "ואל אראה ברעתי"הרע, 

גודל רעות חטאתי שמראה לי היצר הרע 
בעת עשיית המצוות. עד כאן לשון 

 (מצורעפרשת עם ו)אמרי נקודשו. 
 
 
 
 
 
 

 מילההנוטר וברית הסוד י

מרומז ביוסף הצדיק אשר שמר העניין 
 ושרתה ,בריתו בארץ מצרים הטמאה

ב: וכת הפרדסבספר ברכה במעשי ידיו וה
מבחינת "יסוד"  היתה"נשמת יוסף 

וכאשר זכה והשלים נשמתו במעשה 

 יזל - תיקון יג
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שלא טימא ברית קודש ונתגבר על  ההוא
זן את זה יצרו נעשה מרכבה לצדיק ושם 

כלכל כל זה וכן משם  ,העולם בימי יעקב
דה יבית אביו כל ימי חייו כי הוא ממ

  נותנת מזון ופרנסה לעולם ולישראל".ה
כתב: "ומטעם זה  באר מים חייםר ובספ

ציוה יוסף את המצרים שימולו את 
על ידי ברית המילה שעצמם, כדי 

ואה שלא ירקבו יתקיימו הפירות והתב
 שרה בהם ברכת ה' "תו
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 חןהידיעת וסוד החוד י

נובע מן קדושת לימוד הסוד בהתעלות 
שמירת הברית כהלכתו ובזוהר הקדוש 

אשר אזכיר את "בכל המקום : כתב

"סוד דכתיב,  )ברית קודש( זו מילה שמי"

כה,  תהילים) ה' ליראיו ובריתו להודיעם"

)ומפני  הוגומר, ובגין כך זכאה חולקי יד(

"אבוא אליך זה זוכה חלקו( ואומר: 

מי שהוא ברושם   )שמות כ, כא(. וברכתיך"

 "ואלזה ראוי להתברך בשם זה שכתוב 

 מבה - תיקון יד
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מהו  ג(. )בראשית כח, שדי יברך אותך"

ברכות ם אשר ה, אותו ש"אל שדיו"

 ראוייוצאות ממנו. כי מי ששומר הברית 
  הוא לברכות רבות. וראוילהתברך 

בהי ולימוד הסוד מגיע עד ג מעלת
)דף מרומים ומובא בתיקוני הזוהר חדש 

וזה לשונו: מה שכתוב:  קכה ע"א(

מאן יש לשאול  "והמשכילים יזהירו"

ומשיב  מי הם המשכילים,משכילים 

אילן דידעי לאסתכלא ביקרא 

בעיני  אלו שיודעים להסתכל דמארהון
השכל ולהבין מתוך התורה את כבוד 
קונם, הנה יש המתבוננים בידיעת 

מעשה בראשית, כעניין האילנות  תכלית
ודשאים ובעלי החיים, שמהם רואים 
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נפלאות הטבע שנתן הקב"ה בתוך 
אבל אלה יהיו בבושת פנים הבריאה, 

הבא. לפי ששם אין העסק כפשוטי  לעולם
נים אלא בסודותיהם, ולזה אמר: יהעני

המשכילים הם מתא כחוידעי רזא ד

למיעל יודעים בסודות חכמת האמת, 

כדי ליכנס בלא כיסופא לעלמא דאתי 
בלא בושה לעולם הבא, ויוכל לשאת 
ולתת בין שאר הצדיקים אשר הם בגן 

אלין זהירין עדן דורשי סתרי תורה, 

אלו המעמיקים בסודות רא עלאה כזוה

התורה מאירים כזוהר העליון שבדעת 
ומשם יאירו ויזהירו בפנימיות התורה, 

"כזוהר ובמידת שיעור קומה, דהיינו 
 )שערי הזוהר( הרקיע"
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 בהרחבה ו"מקדש מלך" הובא ובספר
, כי כמה מעלות טובות םדברי הראשוני

מאמרי רבי  ייש למשתדל בלימוד פירוש
וחאי, ואין קץ לשכרו ואשרנו שמעון בר י

ומה טוב חלקנו אם נזכה לעזור ולקרב 
ביאת משיח צדקנו, כי כך גזר הבורא 
יתברך שלא יתגלה ויהיה גנוז ספר 
הזוהר הקדוש עד סוף הימים שבזכותו 

ולא  איבוא הגואל, כי סגולה זו בו דווק
 בזולתו.
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 נותןהישתבח ובורא התברך י

תשובה לעמו את ההשם יתברך נתן 

"אם ישראל כנאמר בזוהר הקדוש: 

 יכופר לכם העון הזה עד תמותון"

וסתם עוון הוא זה המוציא  (יד ישעיהו כב,)
ון ו, כי עלצלןרחמנא  ,זרע לבטלה וקרי

עולה  עי"ן ו"ו נו"ןבמילואו כזה: 
רמ"ח, לפי שאין לך למניין גימטריה ב

עם כל רמ"ח  נעשית שתהיהעבירה 
וכל המעשים שאדם  ,ון זהוברים כעיא

ומוציא זרעו רשע מתנהג כעושה והוא 
כוח בקליפה על ידי כך מוסיף לבטלה 

 הרי - תיקון טו
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והוא נענש על לימודו. ותשובה שלמה 
 על כל מעשיו הרעים. מכפרת ומחפה

"נועם בספר הקדוש: מובא  ועוד
בהנהגותיו, כי חטאת נעורים  אלימלך"

עיניו שלא  )מעוורים( של האדם מסמין
בעוונותינו הרבים חטא זה יראה האמת. ו

הוא גורם השפלות הגדול בדורנו, שאין 
אנו יכולים להתעלות במדרגות עבודת 
השם יתברך, כי חטא זה מסמא עיניים 

, ואילו זכינו לתקן חטא זה לצלןרחמנא 
היה סולח עונותינו וויקבל השם ברחמיו 

 עכ"ל.היינו זוכים לגאולה שלימה 
)סימן זר מובא בשולחן ערוך אבן הע ועוד

ון זה חמור מכל העברות ו"וע:  כג, סעיף א(
 .שבתורה"

 )ויקהל דף רי"ד סוף עמוד ב(בזוהר הקדוש  ועוד
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מפני שאין חטא שקשה לפני הקב"ה כמי 
הקיום אות הוא שמשקר ופוגם את זה 

קדוש, וחוטא זה לא רואה את פני ה
 השכינה.

נאמר: "כשאחד  "אור לישרים" בספר
ת היסוד, הסטרא חס ושלום במיד םפוג

ת ואחרא לוקחת ממנו כל התורה ומצו
 שעשה.
נאמר: אבל זה החטא  "זהר חי" בספר

)של הפוגם בברית( הוא חטא כללי 
הפוגם בשורשו ומזלו העליון וכו'. כי 

סר ממנו צלם  ףהעושה חטא זה תיכ
 שה חיה רעה טורף ומזיק".עאלהים ונ

בזוהר הקדוש )זוהר החדש שיר  מובא

אם לא תדעי " וזה לשונו: השירים ע ב(
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"וידעת היום  .לך היפה בנשים"

והשבת אל לבבך כי ה' הוא 

אשריהם של כל אלו העוסקים  ים",ההאל
בתורה לדעת חכמת אדוניהם, והם 
יודעים ומסתכלים בסודות עליונים. כי 
כשאדם יוצא מהעולם הזה )עושה 

לו אתשובה ולא נשארו לו עבירות, אלא 
)המיתה(  שמיתה מכפרת( ע"י זה

מסתלקים ממנו כל הדינים שבעולם, ולא 
עוד אלא שפותחין לו י"ג שערים מסודות 
האפרסמון הטהור שהחכמה העליונה 

 תלויה בהם.
שהקב"ה חוקק אותו בבגד  אולא עוד, אל

ההוא שכל הצורות חקוקות שם בעולם 
הזה ובעולם הבא, והקב"ה משתעשע 
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עמו בגן עדן ומנחילו ב' עולמות, את 
 ם הזה ואת העולם הבא.העול

החכמה שאדם צריך לדעת ולהסתכל 
הכל בסוד אדונו. אחת היא לדעת 
ולהסתכל בסוד אדונו, ואחת היא לדעת 
את עצמו, שידע מי הוא, איך נברא, 
ומאין הוא בא, ולאן ילך. ותיקון הגוף איך 
מתתקן. ואיך הוא עתיד לבוא בדין לפני 
מלך הכל. ואחד הוא, לדעת ולהסתכל 

דעת את( העולם הזה שהוא )נמצא( )ול
 בו, ועל מה יתתקן )העולם(.

ואחר זה )יסתכל( בסודות של העולם 
העליון, לדעת את אדונו, וכל זה יסתכל 
 ,האדם מתוך סודות התורה. הוא יראה

שכל מי שהולך לעולם ההוא בלא ידיעת 
)סודות התורה( אפילו יש בו הרבה 
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מעשים טובים, מוציאים אותו מכל 
ים של העולם ההוא. צא וראה מה השער

)הנשמה אומרת  "הגידה לי"כתוב כאן 
להקב"ה( אמור לי סודות החכמה 

רועה ומנהיג בעולם  ההעליונה, איך את
ההוא העליון, למד אותי את סודות 
החכמה שלא ידעתי, ולא למדתי עד הנה, 
כדי שלא אהיה בבושה בין אלו המדרגות 

ד לא העליונות שאני באה ביניהם כי עו
הסתכלתי בהן. בוא וראה מה כתיב! 

 לך היפה בנשים". "אם לא תדעי
)הקב"ה משיב לנשמה( אם את באה בלא 
ידיעה ולא הסתכלת בחכמה טרם שבאת 

אינך יודעת את סודות העולם ולכאן 
כנס ההעליון. צאי לך, אין את ראויה ל
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 בלי ידיעה. עד כאן.
 
 
 
 

 עבודההעמוד ותורה הסוד י

תיקון המידות, אשר בלעדי  העבודה היא
לאדם לו תיקון המידות אי אפשר 

נאה, ש ,מלשון הרע, רכילות רלהישמ
רחמנא , נקימה, נטירה וכיוצ"ב תאוה
. ולכן קשה עונשן של מידות כדברי לצלן

לברכה. והנה המידות  םזיכרונחכמנו 
והתאוות הרעות רבות הן מאד, אכן 

ה כללית אחת נמצאת אשר ודה ותאימ

 הקמ - תיקון טז
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כוללת בתוכה כל המידות והתאוות היא 
האדם  גוףבקצה המגונות, והיא תלויה 

 )ראה תיקונים תיקון ס"ט( קודשהברית זהו 

ז"ל: "שעיקר  וכמבואר בדברי הארי
הגלות הוא על ידי פגם הטיפות קרי 
לבטלה שיצאו מאדם הראשון במשך ק"ל 
שנה שפרש מאשתו, וזו עיקר סיבת 

טומאה מצרים מקום הלירידת אבותינו 
והזימה, וכל זמן שעוד לא נתקן חטא זה 

)ראה . "אי אפשר שתהיה הגאולה שלמה

  זוהר הקדוש בראשית דף יט עמוד א(
גדול בתיקוני חטא הדור, להיות  כלל

האדם נזהר לשמור שבת כהלכתו ולענגו 
אדם כוונת המדרש:  הואכמתנת ידו, וזה 

אמר לו הראשון פגע )פגש( בקין )בנו( 
 ינך אמר לו עשיתי תשובהמה נעשה בד
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ונתפשרתי )ונתקבלה תשובתי(, מיד 

 ,מזמור שיר ליום השבת""פתח ואמר 
כי כבר נאמר שאדם הראשון חטא 
בהוצאת זרע לבטלה וחטא זה תיקונו 

מזמור שיר שמירת שבת. לכן אמר: ב

 .ליום השבת
 

 
 
 

 מחשבההיטהר ועיניים השמור י

 זו של מצוה"על ידי  :נכתב בספר החינוך

ולא תתרו אחרי לבבכם ואחרי "

שמר האדם מחטוא לה' כל יי "עיניכם

הזאת יסוד גדול בדת.  מצוהימיו. וה

 לאו - תיקון יז
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פעם אחת תמשך עליה ואם תעבור 
אחריה כמה פעמים. דעבירה גוררת 
עבירה, וגם בגשמיות, כאשר עיניו 

 טרודמשוטטות בכל דבר, אז נעשה 
ומבולבל מאוד. דמחשבות שבראש 

אין רואה דבר אז יש אם במנהגין הגוף, ו
לו מנוחה והרחבת הדעת אמיתית כדברי 

אה הערוה "דאחר שר (סוטה ח)התוספות 
לעולם,  פעם אחת שוב מהרהר אחריה

בוא לחשוב ולאידך אישה שלא ראה לא י
 עכ"ל.עליה" 

בזוהר הקדוש שפניו של האדם הם  נאמר

 . אבצורת האות 

 
 

 א

 אות יו"ד

 אות ו"ו

 אות יו"ד
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יודין והחוטם  'היינו שני עיניים הם ב
שעל  אלהים)אף( הוא האות ו' הוא צלם 

פניו של האדם. והנה כאשר האדם פוגם 
בעיניו ומסתכל בעריות מקלקל השני 
יודין ונתקלקל צורת הפנים, ואז נמשל 
כבהמה, ועל כן הם מושלים עליו חס 

 תהילים) ו"מ"כבהמות נדושלום נמשל: 

כל שרוח הבריות " :וזהו הכוונה כא( ,מט
ן נייחא לשו אבות( )פרקי "נוחה הימנו

והבריות משמע גם בהמות  והשקטה
וחיות. אבל כאשר שומר עיניו ויש לו 

צורת הפנים אז נתקיים בו ב 'צורת א

שיהיה לו השני יודין ועל ידי  ""יברכך ה'
ויש  'זה וישמרך. יש לך ממילא צורת ו

ויהיה לך שמירה, שלימה א אות לך ה
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 יאיר ה' גם "יאר ה' פניו"ואמר אחר כך 
לך חן  ןייתכן שני יודין, ואז ממילא יחונך 

" וישם לך שלום"והחיות יפחדו ממך, 

וחית השדה ישלימו עימך וייראו ממך. 
 .)שפת אמת(

הבעש"ט: שבשעה שמהרהר  אמר
בתשובה לא יחשוב על ציור העבירה, כי 
במקום שמחשבתו חושב שם הוא כולו. 
ועל דרך זה תבין עניין הכוונות 

ואר כל זה באריכות וכמב םוהייחודי
בספר שערי קדושה לרבי חיים ויטאל 

כלול  םדמכיוון שהאד )ח"ג שער ה(זצ"ל 
מכל העולמות כשמעלה במחשבתו 

 למעלה שם הוא כולו.
מובא על דרך זה מהבעש"ט בשם  וכן

 )בהקדמה שנייה בסידור תפלה ישרה(הרמב"ן 
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לעלות נשמתו לעולם האצילות על  כיצד
אילו בוקע ידי שיחשוב במחשבתו כ

אוירים ורקיעים ובא לעולם העשיה, ויכוין 

שבשם הוי"ה ואח"כ יכוין  ה"אבאות 

 וי"וין באות ו, ויכשבא לעולם היצירה

בריאה השבשם, ואח"כ יכוין שבא לעולם 

שבשם, עד שיבוא  א"הין באות וויכ
ין באות ובמחשבתו לעולם האצילות ויכ

וירד  בשלמותואח"כ ייחד שם הוי"ה  יו"ד

 רה עד לעשייה.בחז
"כי במקום אמר הבעל שם טוב:  עוד

 ."שמחשבתו של אדם שם, שם הוא כולו
)מכות הרש"א דברי מועוד  )דגל מחנה אפרים(

וזה לשון קודשו: כל מחשבה ודיבור  דף י(
ומעשה האדם הנה הוא בורא לו מלאך 
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לפי עניינו אם לטוב אם לרע, כפי רצונו 
אותו אותן  ודעתו של אדם מוליכים

המלאכים הנבראים מאותו רצון ומחשבה 
הוא  "אם ללצים"אשר בו. ואומר הכתוב: 

מוסיף לו לץ דהיינו המלאך כפי ליצנותו 
בדמות חן לעצמו  ןיתהוא  "םלענויואם "

  מלאך של חן עכ"ל.

 
 
 
 

 תחינההירבה ותשובה העשה י

שתה? תאכל ות? כיצד תרים ראשךכיצד 
לבש בגדים נאים? הריתכיצד 
הרוחנים מלאי צואה ולכלוך, ובהם בגדיך 

 כלי - תיקון יח
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לכלכת נפשך, רוחך ונשמתך, עד 
 תוטינפשהרחיקוך מלפני אדון כל הארץ, 

נשמתך היקרה מפז ופנינים. כיצד תשמח 
 ? כיצד תמלא שחוק פיך?ותגיל
הקדוש אומר: ודאי אין לו תקנה,  הזוהר

אלא ילבש שחורים ויענה בצום נפשו יום 
שהוא הוא עצמו יראה שאחר יום, עד 

 נכנע ונשבר ונעכל חלבו ודמו....
, כי חנון שמיםיראה מן הועד שישקיף ה' 

ומרבה להטיב  אלוהינוורחום הוא ה' 

הרשע, כי אם בשוב "אינו חפץ במות 

וימינו  (יא, יחזקאל לג) מדרכו וחיה" רשע
פשוטה לקבל שבים הבאים לשוב בכל 
לב ומתחרטים על עונותיהם בלב מר 

 לכסילה,עוד ישוב  עד עפר, ולא ונאנח
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 העומד בפני התשובה.ואין דבר 
 

בני " דברים נפלאים מהספר הקדוש ועוד
ויש לשננם ולזוכרם  )תשרי ד, יב( "יששכר

היטב, וזה לשון קודשו: כי מתנאי 
מאמין שהתשובה  התשובה שיהיה האדם

לפשוע )עשה מכפרת אפילו הרבה 
רבבות פעמים  הרבה פשעים( אלף אלפי

ר ואפילו ביקש מחילה מאת עד אין מספ
השם יתברך כמה פעמים ואחר כך חזר 

סלח הלסורו, אף על פי כן ה' הוא הטוב ו
ו בתשובה. והסבר העניין הוא ניקבל

נה לבשר ודם אף אם יש לו מידה יהש
טובה כגון שהוא רחמן ומעביר על 
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מידותיו, עם כל זה כשיתמיד מאן דהוא 
יום אחר יום להכעיסו שוב לא יתרצה 

מחול לו. כי לכל מידת בשר ודם יש ל
גבול וזאת כיוון שהבשר ודם בעצמו הוא 
בעל גבול על כן גם לכל מידותיו יש גבול 

כיון מה שאין כן מידת השם יתברך 
גם  ,שהוא יתברך בלי גבול ותכלית

 ליפו. על כן אל מידותיו אין להם גבול
לב  האדם עליו איך אשא פני לשוב אליו 

ה כמה פעמים הייתי יתברך בתשובה. הנ
מתמרמר על חטאי ובקשתי מחילה 
והבטחתי להשם יתברך שלא אחטא עוד 
ולא אחזור בהם, ושוב זה כמה פעמים 
חזרתי לסורי ואיך זה יקבלני השם יתברך 

כיון בתשובה. אל יאמר האדם כן, שכן 
שהשם יתברך אינו בעל גבול גם 



 

 

 

 

 

 

 

 ברית                                למשה
 תיקון יח -ע"ב תיקונים לשמירת הברית 

 

001 

מידותיו אין להם גבול ואם ישוב מיד 

"שובה מפרש הכתוב ובזה  יקבלו.

 ב()הושע יד,  ישראל עד ה אלהיך"

 ך"י"עד ה אלה ובותש "שובה ישראל"
בכל זמן ועידן ואפילו שגית הרבה מאוד, 

לח ימחול ויסלח ויכפר" והטוב והס
עד כאן לשון קודשו ויהי רצון שה' 
ברחמיו יקבל רשפי תשובתנו ברצון 

 אכי"ר.
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 קריה ירחיקואדם ה שמרי

כתב וזה  "ראשית חכמה"הקדוש בספר 
לשונו: ה"קרי" שהוא שכבת זרע לבטלה, 
הוא גם כן פוגם הברית, ודומה קצת 
למוציא זרע לבטלה בידיים, והטעם הוא 

 רע"דבר "ונשמרת מכל משום דכתיב: 

ואמרו חז"ל, שלא יהרהר אדם ביום ויבוא 
 לחטאלידי קרי בלילה. והדבר המביא 

מרו חז"ל: הוא הסתכלות בנשים, כמו שא
עינא וליבא תרי סרסורי עבירה הם. העין 

 רואה והלב חומד והאברים גומרים".
 את האדם לידי הוצאת המביאים הסיבות

 לוו - תיקון יט
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 הם:עון קרי והוצאת זרע לבטלה 
בדיבורים והפוגם בפיו, בדיבורי  הפוגם

נבול פה, והמספר לשון הרע, והמדבר 
מטמאים אותו בהוצאת זרע הם  ,שקרים

, וזה לשון הזוהר לצלןלבטלה רחמנא 
ש בבראשית: רב המנונא סבא אמר והקד

תן את פיך לחטוא )להחטיא( את יאל ת
בשרך, דלא יהיב בר נש פומיא למיתי 

למחטא  מהגרי בבישה ויסא אלהרהור
להאי בשר קודש דחתים בי' ברית 
קדישא, נמצא בזה שהפוגם פיו גורם 

 בקרי. לטמאלעצמו 
ותם , ורבים בהיברכה לבטלההמברך 

אמן  עוניםמניין שן בבית הכנסת ואי
אחר ברכת השליח ציבור קרוב להיות 

 אותו בקרי.  םשברכותיו לבטלה ומטמאי
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  ואינו מקיים נדרו. הנודר
עיניו להסתכל על נשים ובתולות,  הפוגם

ועל ידי זה בא לידי הרהור עבירה ולידי 
טומאה וכמאמר ז"ל על סוד הפסוק: 

יהרהר  שלא "ונשמרת מכל דבר רע"
 אדם ביום ויבוא לידי טומאה בלילה.

אכילה ושתייה שהאדם אוכל  ריבוי
ובפרט בסעודת הלילה ובסמוך לו הולך 
לישון, בא על ידי זה לידי טומאה. אכילת 
בשר שמן וכל מאכלי חלב וגבינה, 

 לויש להישמר מכביצים, שום ויין ישן. 
ולאכול לשובע ולא  ,המצוינים יםהמאכל

"ואכלתם לחמכם פסוק: סוד היותר על 

נאמר  .לשבע והשבתי חיה רעה"

בזוהר הקדוש: "דא אגרת בת מחלת" 
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וידוע כי היא המחטיאה את האדם 
 םבהוצאת זרע לבטלה. ורבותינו זיכרונ

"ואכלתם לחמכם לברכה דרשו הפסוק: 

היינו שאוכל קמעה וכו' ואז  לשובע"

זו אגרת בת מחלת  "והשבתי חיה רעה"
זרע לבטלה. אבל  יל בהוצאתשלא תכש

הרבה אזי יש לה שליטה רחמנא  אם אכל
. לכן צריך להתרחק מכל המאכלים לצלן

  המחממים ובמיוחד מאכילת שום.
והעצבות שמראה חלילה  ריבוי הדאגות

 שאינו בוטח בבורא עולם ישתבח שמו.
אוזניו לשמוע דברים שאינם  הפוגם

 )ע"כ מספר יסוד יוסף(ראויים. 

 שתין.יאחז במילתו וי לא
 יסתכל במילתו.  אל
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רים וכסתות המחממים כיכסה עצמו ב לא
הרבה את הגוף ומה טוב שיהיו רגליו 

 מגולים.
 אותה מרובה ובפרט ממשקמשתי יתרחק

 .םאלכוהוליי
ישליך לארץ פרורי פת ובפרט  לא

 מפרוסת המוציא.
 לשמוע קול שיר שאינו של קדושה.מ יזהר
יהיה סמוך למיטתו כלים צואים  לא
 בלי כיסוי.לוכלכים( )מ
יהיה סמוך למראשותיו נעלים או  לא

 מכנסים וכיוצא בזה.
 מפתחות ברזל.בלילה יהיה עליו  לא

יו ולא תיכף שניעור משנתו יטול יד יזהר
 על ידי זהם, כי יחזור וישן בלי נטילת ידי

 ממשיך עליו טומאה.
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)עד כאן מספר דרכי חיים מהרב הגאון רבי חיים 
 פאררא( מרדכי זצ"ל אב"ד

גדול מהגדולים הוא קריאת כל  תיקון
ביום שבת קודש, במיוחד  תהיליםספר 

בליל שבת קודש ובאם ניתן במניין על 
 אחת כמה וכמה.

הרבים באותה עבירה שקלקל בה.  זיכוי
ניתן לרכוש ספר זה במחירי עלות 

 ולהפיצם בקרב העם לשם זיכוי הרבים.
 עצות להינצל מעוון קרי.

ך לשכיבה במשניות מובתורה ס יעסוק
 או בזוהר הקדוש.

קריאת שמע מתוך הסידור תיבה  יקרא
 ל."בתיבה כסדר המתוקן מהאר"י ז

בדקדוק  קריאת שמע שעל המיטה יקרא
אלף שעל ידי קריאת שמע הורג  אותיות,
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 .מזיקים העשרים וחמש המא
 על צידו השמאלי וזה יועיל לו ישכב

להכניע צד שמאל וגם עפ"י הרפואה הוא 
 טוב.

 עם הטלית קטן ולא יסור ממנו. ישכב
לפניו כאלו שם הוי"ה כתוב לפניו  רייצי

 בדיו שחור על קלף.
 דמות דיוקנו של אביו לנגד עיניו. רייצי

 .(ע"כ מספר עבודת קודש)

והיצר מתגבר על האדם ישנה  במידה
 סגולה לרחוץ באמבטיות קרות.

אלו פסוקים כמה פעמים עד  יאמר
 שתחטפהו שינה: 

ה לנו משה מורשה קהלת "תורה ציו

 , יעקב"
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"אש תמיד תוקד על המזבח לא 

 תכבה", 

 "סעפים שנאתי ותורך אהבתי", 

( "קרע שטן" יכוין) קלצדי עזרו ר"או

)ס"ת גימטריה טוב  "השמח בל יולישר

וגימטריה במספר קטן הוי"ה וגימטריה 
 מטריה במ"ק שט"ן(.יבמ"ק נשמ"ה וג

 תהיליםמורי מקרי, יאמר ד' מז להינצל
הראשונים א,ב,ג,ד ויש בהם ש"ו תיבות 
ועם ד המזמורים הרי ש"י כמספר "קרי" 
ר"ת וס"ת של התחלת המזמורים עם ד 
 "הכוללים והכולל גימטריה "סמא"ל

שמצידו בא הקרי וע"י אמירת מזמורים 
כדי שינצל  "אלו משליך מעליו ה"סמא"ל

 )דרכי חיים(מקרי. 
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 גורםההוא ורע הצר י

שיצר הרע מפתה את הפלילי העון 
העיניים גורם  אי שמירת לעהאדם 
פר בנימי נפשו של האדם. ובס לפגמים

שפיתוי היצר הרע "רכב אליהו" מובא: "

 פהל - תיקון כ
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הוא, שאומר לו: הלא אינך עושה רע 
בהסתכלות, כי אין כוונתך לזון עיניך, 
אלא להכיר האישה הזאת, וכיוצא בזה 

ם גדר מורה יצר הרע, ולכן יעשה האד
וסייג לעצמו ויחשוב שהרי גיבור 
שבגיבורים היה שמשון הגיבור, חסיד 
שבחסידים היה דוד המלך, חכם 

היה שלמה המלך. והם נכשלו  שבחכמים
  באישה" עכ"ל.

כל הכובש עינו מן העריות  אמרו חז"ל:

 .זוכה ורואה פני שכינה
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 קדושההתבוא והרהורים הכלו י

ד הרהורי עבירה מידה כנגד מידה, כנג
שעברו במוחו יהרהר הרהורי תשובה 
ויתכפרו עוונותיו ויטהרו מחשבותיו על 

בספר ידי היושב במרומים כנאמר 
עניין הרהור התשובה, ב "שולחן הטהור"

וזה לשונו: "ובכל הרהור תשובה שאדם 
מהרהר, עוקר בזה חלק הרע מקרבו כי 
כל זמן שלא עסק בתשובה אז גורם ח"ו 

יצונים, והמה שמחים, דשנים להשפיע לח
ורעננים ברוב השפעתם המגיע להם ואוי 

 נלכ - אתיקון כ
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לנו כי אנחנו גורמים לצער את השכינה 
ולהשפיע לאויבי ה', והנה בכל הרהור 
תשובה שאדם מתאנח על עוונותיו 

הלב( משבר בזה  בשברוןבתבורי דלבא, )
מלתעות רשע ואז נתהפך להם משמחה 
ך לתוגה ולאנחה. ולכן אל יקל בעיני

פרוטה להרהור תשובה כי פרוטה 
 מצטרפת לחשבון" עכ"ל.

בדברי קודשו של רבנו ה"נועם  ומובא
וזה לשונו: בכל  )צעטיל קטן סעיף א(אלימלך" 

עת ורגע שהוא פנוי מן התורה, ובפרט 
יושב בטל לבדו בחדר או שוכב על  ואשה

מיטתו ואינו יכול לישון, יהיה מהרהר 

תוך בני "ונקדשתי בבמצות עשה זו של 

וידמה בנפשו ויצייר במחשבתו  ישראל"
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כאלו אש גדול ונורא בוער לפניו עד לב 
, והוא בשביל קדושת השם שמיםה

יתברך שובר את טבעו ומפיל את עצמו 
דוש השם יתברך, יאל האש על ק

ומחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה 
למעשה, ונמצא שאינו שוכב ויושב בטל, 

 ייתא" עכ"ל.רק מקיים מצות עשה דאור
 
 
 
 

 ציציתהיעטוף ותפילין הניח י

בקדושה וטהרה ואל יהרהר יתפלל 
תפילין טלית והרהורי עבירה בעת שה

)אורח עליו כנאמר בשלחן ערוך מונחים 

 ייי - תיקון כב
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המניח "וזה לשונו:  חיים סימן לח סעיף ד(
 תבהרהור תאוו רתפילין צריך להיזה

אישה, וכתב רמ"א בהג"ה בשם הכל בו, 
ר לו בלא הרהורים, מוטב ואם אי אפש

. השם שלא להניחם" עד כאן לשונו
יצילנו וירחמנו בכדי שחס וחלילה לא 

 "קרקפתא דלא מנח תפילין"נהיה בכלל 
זאת שע"י הרהורי עבירה פוגם בהנחת 

ן שהוא אחד משלושה אותות יהתפיל
 : והם שנתן השם יתברך לבניו

 .פיליןת – ריתב – בתש
 .שבתר"ת 
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 עבירההירחיק ו יוםהשוב י

"שוב יום לברכה:  םזיכרונאמרו חכמנו 

את רבי  שאלו .אחד לפני מיתתך"
עזר וכי אדם יודע מתי ימות? אמר יאל

 להם כל שכן ישוב היום שמא ימות מחר.
 )בראשית דף רי"ב(כתוב בזוהר הקדוש: 

ימי אדם למות, שלושים יום  כשקרבים
 עליו ברקיע, ואפילו םקודם מותו, מכריזי

מכריזים עליו, ואם הוא  שמים יציפור
צדיק שלושים יום קודם פטירתו מכריזים 
עליו בגן עדן. וכל אותם הימים נשמתו 
עולה בכל לילה ורואה מקומה באותו 

 מלה - תיקון כג
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עולם. ואותו איש אינו שולט בנשמתו 
כמו קודם, כשמתחילים השלושים יום 

 "ונסו הצללים" חשך שנאמר:נצלם אדם 
לאדם יום המיתה  וע"י כך שמזכירים לו

 סר מן העבירה.
 
 
 
 

 דעתהירבה ודברים ה שכילי

לו חכמו ישכילו בעומק הדברים ויחשבו 
אשר  טוהאינטרנלדעת כי המחשב 

 בביתו הינם כלי מוות רוחני לאדם
בצורה לא  הםבמידה ומשתמשים ב

פשוטה , שעל ידי לחיצת כפתור נכונה

 חהו - תיקון כד
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יכול להגיע לטומאות ומקומות מטונפים 
 האדם .הם את נפשו היקרהמטמאי
שלא יכנס יותר למקומות  לעצמומחליט 

יותר זה לא ואומר לעצמו: ! המטונפים
קורא בלהט את התיקון הכללי ויקרה לי. 

 העבירהחושה ששוב ומחליט בהחלטה נ
בערב, מול שוב ו .החזור על עצמתלא 

ים, כדי לבדוק מיילנכנס  הוא, המחשב
העכבר זז  .הודעות חדשותאולי יש 

ראות "רק ל  ..כמתוך הרגל למועדפים .
עמוד גורר עמוד, לינק מוביל  מה חדש",

שוב  ומוצא את עצמ הואללינק ובסוף 
אמת ה. להיות בו ןבמקום שממש לא תכנ

לזה, אך כנראה שהיצר  ן כללשלא התכוו
שהמלחמה אבודה  כנראה .בהרבהחזק 

גם  כך זמין. מראש כשהפיתוי כל
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ק במשהו עסוו, ועצמבשולט  כשהאדם
תכליתי, קופץ לו חלון מעצבן, וממש בלי 

וכך,  למקומות אחרים ולוקח אות זמנהה
את עצמו צא ובמעגל שלא נגמר מ

במלחמה תמידית, אמירת תהילים, תיקון 
הכללי, טבילת טהרה, שמירת הלשון . . 

אז  וזר חלילה.ל חווהופ . . קליק אחד והכ
זרוק את לוותר על האינטרנט? למה? 

ה לא רלוונטי, זבימנו הבית? המחשב מ
להיות בלי החיים כיום לא מאפשרים 

להיות  יםת. חייבללא חיבור לרש מחשב
לזרוק את המחשב  .יםומקושר ניםזמי

ל לסנן את התכנים אולי אי אפשר, אב
ישנם תוכנות  אפשר.שמגיעים אליו 

חיבור  וספקי אינטרנט אשר מספקים
עם אלפי אתרים אינטרנט נקי וכשר 
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מהיום אתה יכול  נים בקפידה.המסונ
לחשבון הבנק בלב שקט, לקרוא  סלהיכנ

מאמר מקצועי בלב רגוע. היצר שלך 
א יודע שאין לו חרוק שיניים, הוליכול 

המוצא היחיד שיש לו  לאן לסחוב אותך.
זה לעצור אותך עכשיו. ברגע האחרון 

מחליט לעבור לאינטרנט לפני שאתה 
הוא . של יצר הרע ושם קץ לחייו כשר

יספר לך שחבל על הכסף, שבטח 
יש לו  האינטרנט שלהם לא עובד, אולי

 עוד איזה תירוץ או שניים.
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 כפרהההוא ושבת הום י

ורח בעצמו בצרכי שבת בשמחה הט
, וכל אשר יעשה עוונותיולו מכפרים 

ביום השישי, הן ברחיצה הן בצרכי שבת 
 יאמר בפיו שהוא עושה לכבוד שבת

 ודת הקודש()עב קודש.

יטרח ויכתת רגליו ביום השישי לכבוד 
סעודת שבת קודש, כי יום השישי הוא 

 היסוד השישית. וספירתהברית כנגד 
 .מקום תיקון הברית וזמנו וביום זה הוא

ם זה צריך להיזהר ביותר בצדקה עמט

 נתה - התיקון כ
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יכולת בידו יקבץ יש ביום השישי, ואם 
ביום השישי צדקה בשביל עניים ובפרט 

 התורה.לומדי ניין החזקת יתעסק בע
 
 
 
 

 כלליהתיקון וכל הסוד י

ותשבחות של דוד  ידבק מאוד בשירות
המלך ע"ה, שזה דבר גדול להלהיב לב 

אהבת הבורא ברוך הוא. ומי להאדם 
שרוצה לזכות בתשובה אמיתית יהיה 

 י אמירתלים, כירגיל באמירת תה
ם מסוגל לתשובה וכל אדם ואדם יליתה

עצמו את למצוא  כפי מה שהוא יכול

 האא - תיקון כו
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לים ועל ידי זה יזכה יאמירת תהבתוך 
ויתעורר לעשות תשובה עד שיזכה 

תיקון גדול לפגם הברית לתשובה שלמה. 
רבי הרב הקדוש האלוהי  מיסודו שלאשר 

את עשרת בכוונה  לומרנחמן מברסלב 
 לתיקון הברית:הבאים  תהיליםהמזמורי 
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רב הקדוש רבי נחמן מברסלב מה
 זיע"א.

ת  יר  ם ֲאמ  י ָרצֹון קֹוד   תהיליםְיה 
ים אֹותוֹ  ין אֹוְמר  ת ויו"ט א  ב ָ ש    ב ְ

י  ינו  וֱאלֹה  יָך ְיָי ֱאלֹה  ָפנ  ל ְ י ָרצֹון מ  ְיה 
ֲחָריו  ְרעֹו א  ְבדֹו ו ְבז  ד ע  ָדו  ר ב ְ ֹוח  ב  ינו  ה  ֲאבֹות 
ן  פ  ת   חֹות, ש   ב ָ ש ְ ירֹות ְות  ש   ר ב ְ ֹוח  ב  ְוה 

ים א   ֲחמ  ר  ה  ב ְ י ת ְ ְזמֹור  ת מ  יא  ים יל ְקר  ל  
ְך ָעָליו  ל  מ   ד ה  ו  ו  ֲאָמָרם ד ָ ל  א  ְקָרא כ ְ א  ש  
ֲעָמד ָלנו   ינו . ְוי  ן ָעל  ְצמֹו ְזכו תֹו ָיג  ע  לֹום ב ְ ָ ש   ה 

ה   י ת ְ סו ק  ְ ם יְזכו ת פ  יה  בֹות  ים ו ְזכו ת ת   ל  

 תיקון הכללי
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ם  יה  ֲעמ  ם ְוט  יה  ֹות  ם ו ְנֻקד  יה  יֹות  ְואֹות 
ש     בֹות ְוה  י ת   ָראש   ם מ  ה  ים מ  י ֹוְצא  מֹות ה 

ינו   ֲעֹונֹות  ינו  ו  ע  ָ ש   ְ ר פ  פ   בֹות, ְלכ  י ת   ֹופ  ס  ו מ 
ל  ָ ית כ  ְכר  ים ו ְלה  יצ  ר ָער  מ   ינו , ו ְלז  ֹאת  ט  ְוח 
ה  נ ָ ֹוש   ש   ת ה  ים א  ֹוְבב  ס  ים ה  ֹוצ  ק  ים ְוה  חֹוח  ה 

ים ע   ת ְנעו ר  ש   ר א  ב   ְליֹוָנה, ו ְלח  ֹוָדה  ָהע  ם ד 
ְך ָלנו   ש   ָ מ  ם י  ָ ש   עו ת, ו מ  ֲחָוה ְור  ֲהָבה ְוא  א  ב ְ
נו   ֲהר  ָמה ְלט  ש  רו ח  ו ְנש ָ פ  ע ְלנ  פ  ש  
ר  פ   ינו  ו ְלכ  ֹאת  ט  ְסלֹח  ח  ינו  ְול  ֲעֹונֹות  מ 
ר  ָאמ  ד ש   ָ ְלָדו  ְחת  ָסל  מֹו ש   ינו , כ ְ ע  ָ ש   ְ פ 

מֹו ש    יָך, כ ְ ו  ְלָפנ  ל  ים א  ְזמֹור  ם ְיָי מ  ר ג   ֱאמ  נ  
נו   ח  ק ָ ל ת   מו ת. ְוא  אְתָך לֹא ת ָ ָ ט  יר ח  ֱעב  ה 

נו   נ   ם ְזמ  ז  ה קֹד  ָהעֹוָלם ה  ד ְמלֹאת  מ  ע 
ם,  ה  ינו  ב ָ ת ְשנֹות  ן א  ק   ל ְלת  ו כ  נ  ן ש   ֹאפ  ב ְ

ְך ָעָליו  ל  מ   ד ה  ו  ְתנו . ו ְזכו ת ד ָ ח  ר ש   ָאש  
ינו   ן ָעל  לֹום ָיג  ָ ש   ֲעד  ו ה  ָך ב   ְ פ  יְך א  ֲאר  ת   נו  ש ְ
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יךָ  ל ָמה ְלָפנ  ו ָבה ש ְ ְתש  יָך ב   ל  נו  א  ו ב  ד ש  . ע 
ם חונ נ ָ ת ח  נ  ת ְ ר מ  אֹוצ  יב ו מ  ְכת  ד   נֹו, כ ְ

ר  ת ָאש   י א  ְמת   ח  ר ָאחֹן ְור  ת ֲאש   י א  ֹות  נ  ְוח 
יָרה  יָך ש   ים ְלָפנ  ָאנו  אֹוְמר  ם ש   ם. ו ְכש   ח  ֲאר 

ז  ה כ ָ  עֹוָלם ה  יָך ְיָי ב ָ ר ְלָפנ  ה לֹומ  ְזכ   ְך נ 
י  ל ְיד  א. ְוע  ב ָ ָבָחה ָלעֹוָלם ה  יר ו ש ְ ינו  ש   ֱאלֹה 

ת  יר  רֹון  תהיליםֲאמ  ָ ש   ל ת ה  צ   ר ֲחב  ְתעֹור  ת  
בֹוד  ן, כ ְ נ   יל ת ְור  ג  ים ב ְ קֹול ָנע  יר ב ְ ְוָלש  
ינו   ית ֱאלֹה  ב  , הֹוד ְוָהָדר ב ְ ן ָלה  ָ ת  ָבנֹון נ  ל ְ ה 

ָלה:ב    ן ס  ינו  ָאמ  ָימ  ָרה ב ְ  ְמה 
 

ֲאִמיַרת  ִחיל ב ְׁ ַיתְׁ יֹאַמר  תהיליםקֹוֵדם ש ְׁ
 ֶזה:

נו :  ע  ש ְ יָעה ְלצו ר י  יֹהָוה, ָנר  ָנה ל  נ ְ ְלכו  ְנר 
י  יע  לֹו: כ   רֹות ָנר  ְזמ  תֹוָדה, ב   ָניו ב ְ ָ ָמה פ  ד ְ ְנק 
ים: ל ֱאלֹה  ָ ל כ  דֹול ע  ְך ג ָ ל  דֹול ְיֹהָוה, ו מ  ל ג ָ  א 
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ח   ב   ל  ל ו ְלש   י ְלהֹודֹות ו ְלה  ת פ   ן א  מ   י ְמז  ינ  ֲהר 
יְך הו א  ר  א ב ְ חו ד ֻקְדש ָ ם י  י ְלש   ֹוְרא  ת ב  א 
הו א  י ה  ל ְיד  ימו  ע  ילו  ו ְרח  ְדח  ה ב   יְנת   כ  ו ש ְ

ל: ָרא  ש ְ ל י  ָ ם כ  ש   ְעָלם ב ְ יר ְונ   ָטמ 
 

ָרה  ֵני ֲאִמיַרת ָהֲעש ָ טֹוב לֹוַמר זֹאת ִלפְׁ
מֹוִריםמִ   זְׁ

ָרה  ת ָהֲעש ָ יר  ֲאמ  י ב   ְצמ  ר ע  ש   י ְמק  ינ  ֲהר 
ים  י   ת   ים ָהֲאמ  יק  ד   צ   ו  ְלָכל ה  ל  ים א  ְזמֹור  מ 

ת    ים ָהֲאמ  יק  ד   צ   נו . ו ְלָכל ה  דֹור  ב ְ י יש   ֹוְכנ  ים ש 
ְפָרט  ה. ו ב  מ ָ ץ ה  ָאר  ר ב ָ ים ָאש   ָעָפר. ְקדֹוש  

יק ד   דֹוש  צ  ק ָ נו  ה  ב   ע   ְלר  ל נֹוב  ח  ְיסֹוד עֹוָלם נ 
א. ְזכו ָתם  יג  ן פ  ְחָמן ב   נו  נ  ב   ְמקֹור ָחְכָמה ר 

ן ל ָאמ  ָרא  ש ְ ל י  ָ ל כ  ן ָעל ינו  ְוע   .ָיג 
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י  יתִּ סִּ י ח  י ֵאל כ ִּ ְמֵרנִּ ד ש   וִּ ם ְלד  ְכת   מִּ

י  תִּ ה טֹוב  ת   י א  ה ֲאדֹנ  ַמְרת ְ ַליהֹו  ְך: א  ב 

ים אֲ  ִּ ְקדֹוש  : לִּ ֶליך  ל ע  ַ ֶרץ ב  א  ר ב   ֶ ש 

ו   ְרב  ם: יִּ י ב  ל ֶחְפצִּ יֵרי כ   ה ְוַאד ִּ ֵהמ  

יְך  ל ַאס ִּ ַ רו  ב  ה  ם ַאֵחר מ  בֹות  ַעצ ְ

ם  מֹות  ְ א ֶאת ש  ם ו ַבל ֶאש    ד   יֶהם מִּ ֵ ְסכ  נִּ

ה  י ַאת   י ְוכֹוסִּ ת ֶחְלקִּ ה ְמנ  י: ְיהֹו  ת  פ  ַעל ש ְ

ים  מִּ עִּ נ ְ ַ י ב  ְפלו  לִּ ים נ  לִּ י: ֲחב  לִּ ֹור  יְך ג  ֹומִּ ת 

ה אַ  ֵרְך ֶאת ְיהֹו  י: ֲאב  ל  ה ע  ְפר  ת ש   ף ַנֲחל 

י:  ְליֹות  י כִּ נִּ רו  ס ְ י ַאף ֵלילֹות יִּ נִּ צ  ר ְיע  ֶ ֲאש 

 פרק טז
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ל  ַ י ב  ינִּ ימִּ י מִּ יד כ ִּ מִּ י ת  ה ְלֶנְגד ִּ י ְיהֹו  יתִּ ו ִּ ִּ ש 

י ַאף  בֹודִּ ֶגל כ ְ י ַוי   ב ִּ ַמח לִּ ֵכן ש   ֹוט: ל  ֶאמ 

י לֹא ַתֲעזֹב  ֶבַטח: כ ִּ ֹן ל  כ  ְ ש  י יִּ רִּ ש   י ב ְ ִּ ַנְפש 

ַחת: ְראֹות ש   יְדך  לִּ ן ֲחסִּ ֵ ת  אֹול לֹא תִּ ְ ש   לִּ

חֹות ֶאת  מ  ַבע ש ְ ים ש  י אַֹרח ַחי ִּ יֵענִּ ֹודִּ ת 

יְנך  ֶנַצח: ימִּ מֹות ב ִּ ֶניך  ְנעִּ  פ  

 

 

 

 

 

י  סו  ע כ ְ ַ ש  ֶ י פ  ו  ֵרי ְנש  ְ יל ַאש  כ ִּ ד ַמש ְ וִּ ְלד 

ה לֹו  ֹב ְיהֹו  ם לֹא ַיְחש  ד  ֵרי א  ְ ה: ַאש  א  ֲחט 

ֹון וְ  י ע  ת ִּ ְ י ֶהֱחַרש  ה: כ ִּ י   רו חֹו ְרמִּ ֵאין ב ְ

 פרק לב
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ם  י יֹומ  ל ַהי ֹום: כ ִּ י כ   תִּ ֲאג  ַ ש  י ב ְ מ  לו  ֲעצ  ב  

י  ד ִּ ַ ְך ְלש  ַ  ֶנְהפ 
ֶדך  ַלי י  ד ע  ְכב ַ ה ת ִּ ַלְיל  ו 

יֲעך   י אֹודִּ אתִּ ה: ַחט   ץ ֶסל  ַחְרבֵֹני ַקיִּ ב ְ

י אֹוֶדה ֲעֵלי  ַמְרת ִּ י א  יתִּ ס ִּ י לֹא כִּ ַוֲעֹונִּ

ַעי י  ְפש   אתִּ את  ֲעֹון ַחט   ש   ה נ  ה ְוַאת   ַליהֹו 

יד ֵאֶליך   סִּ ל ח  ל כ   ֵ ל  ַ ְתפ  ה: ַעל זֹאת יִּ ֶסל 

יו  ים ֵאל  ם ַרב ִּ ֶטף ַמיִּ ֵ ְלֵעת ְמצֹא ַרק ְלש 

י  ֵרנִּ צ ְ ר ת ִּ צ ַ י מִּ ה ֵסֶתר לִּ יעו : ַאת   לֹא ַיג ִּ

יְלך   כ ִּ ה: ַאש ְ י ֶסל  סֹוְבֵבנִּ ט ת ְ ֵ י ַפל  נ ֵ ר 

ֶדֶרךְ  ֶליך   ְואֹוְרך  ב ְ ה ע  יֲעצ  זו  ֵתֵלְך אִּ

ין  בִּ ֶפֶרד ֵאין ה  סו ס כ ְ ְהיו  כ ְ י: ַאל ת ִּ ֵעינִּ

ל ְקרֹב  ַ ְבלֹום ב  ֶרֶסן ֶעְדיֹו לִּ ֶמֶתג ו  ב ְ

ע  ש   ר  ים ל  ים ַמְכאֹובִּ : ַרב ִּ ֵאֶליך 

ְמחו   ו : ש ִּ ה ֶחֶסד ְיסֹוְבֶבנ  יהֹו  ַ ֹוֵטַח ב  ְוַהב 
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ים וְ  יקִּ ילו  ַצד ִּ ה ְוגִּ ֵרי נו  הריניַביהֹו  ְ ש  ל יִּ כ  

 ֵלב:

 

 

 

 

יל  כ ִּ ֵרי ַמש ְ ְ ד: ַאש  וִּ ְזמֹור ְלד  ַח מִּ ַלְמַנצ ֵ

ה: יְ  ֵטהו  ְיהֹו  ה ְיַמל ְ ע  יֹום ר  ל ב ְ ה ֶאל ד   הֹו 

יַחי ֵהו   ְמֵרהו  וִּ ְ ש  ֶרץ ְוַאל יִּ א  ר ב   ַ ְוֻאש  

ו  ַעל  ֶדנ  ְסע  ה יִּ יו: ְיהֹו  ֶנֶפש  אְֹיב  ֵנהו  ב ְ ת ְ ת ִּ

 ְ ש  ל מִּ י כ   ו  ְליֹו: ֶעֶרש  ד ְ ַפְכת   ְבח  בֹו ה  כ  

י  י כ ִּ ִּ ה ַנְפש  א  י ְרפ  נִּ נ ֵ ה ח  י ְיהֹו  ַמְרת ִּ י א  ַאנִּ

ַתי  י מ  ְך: אֹוְיַבי יֹאְמרו  ַרע לִּ י ל  אתִּ ט  ח 

ְראֹות  א לִּ ם ב   מֹו: ְואִּ ְ ַבד ש  מו ת ְוא  י 

 פרק מא
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ֶון לֹו ֵיֵצא ַלחו ץ  ץ א  ְקב   ֹו יִּ ב  ר לִּ ֵ ְוא ְיַדב  ש  

ְת  ַלי יִּ ר: ַיַחד ע  ֵ ַלי ְיַדב  י ע  ְנא  ל ש  ו  כ   ַלֲחש 

ֹו  צו ק ב  ַעל י  י ַ לִּ ַבר ב ְ י: ד ְ ה לִּ ע  בו  ר  ְ ַיְחש 

יש   ם אִּ קו ם: ג ַ יף ל  ַכב לֹא יֹוסִּ ר ש   ֶ ַוֲאש 

י  י בֹו אֹוֵכל ַלְחמִּ ַטְחת ִּ ר ב   ֶ י ֲאש  לֹומִּ ְ ש 

י  נִּ נ ֵ ה ח  ה ְיהֹו  ֵקב: ְוַאת   ַלי ע  יל ע  ְגד ִּ הִּ

הֶ  ה ל  מ  ל ְ ַ י ַוֲאש  יֵמנִּ י ַוֲהקִּ ַדְעת ִּ זֹאת י  ם: ב ְ

י:  ל  י ע  יַע אְֹיבִּ רִּ י לֹא י  י כ ִּ ַפְצת   ב ִּ י ח  כ ִּ

ֶניך   י ְלפ  יֵבנִּ צ ִּ ַ י ַות  ַמְכת   ב ִּ י ת   ֻתמ ִּ י ב ְ ַוֲאנִּ

ֵאל  ר  ש ְ ה ֱאלֵֹהי יִּ ְך ְיהֹו  רו  ם: ב   ְלעֹול 

ֵמן: ֵמן ְוא  ם א  עֹול  ם ְוַעד ה  עֹול   ֵמה 
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בְ  יל לִּ כ ִּ ַח ַמש ְ ל ַלְמַנצ ֵ ַאי   ֵני קַֹרח: כ ְ

י ַתֲערֹג  ִּ ן ַנְפש  ֵ ם כ  יִּ יֵקי מ  ֲערֹג ַעל ֲאפִּ ַ ת 

ים  י ֵלאלֹהִּ ִּ ה ַנְפש  ְמא  ים: צ  ֵאֶליך  ֱאלֹהִּ

ֵני  ְ ֶאה פ  בֹוא ְוֵאר  ַתי א  י מ  ְלֵאל ח 

ם  י ֶלֶחם יֹומ  תִּ ְמע  י דִּ ה ל ִּ ְית  ים: ה  ֱאלֹהִּ

ל ַהי ֹום ַאי ֵה  ֱאמֹר ֵאַלי כ   ֶ ה ב  ְיל  ל  ו 

ַלי ֱאלֶֹהיך   ה ע  כ  ְ פ  ְ ה ְוֶאש  ר  ה ֶאְזכ ְ ֶ : ֵאל 

ית  ֵ ם ַעד ב  ד ֵ ְך ֶאד ַ ס   ַ י ֶאֱעבֹר ב  י כ ִּ ִּ ַנְפש 

מֹון חֹוֵגג:  ה ה  ה ְותֹוד  נ   קֹול רִּ ים ב ְ ֱאלֹהִּ

י  לִּ י הֹוחִּ ל  י ע  ֱהמִּ ֶ י ַות  ִּ י ַנְפש  ֹוֲחחִּ ת  ְ ש  ַמה ת ִּ

 פרק מב
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יו:  נ  ו עֹות פ   ו  ְיש  י עֹוד אֹוֶדנ  ים כ ִּ ֵלאלֹהִּ

לַ  ן ֶאלַֹהי ע  ֵ ח ַעל כ  ֹוח  ת  ְ ש  י תִּ ִּ י ַנְפש 

ים ֵמַהר  ן ְוֶחְרמֹונִּ ְרך  ֵמֶאֶרץ ַיְרד ֵ ֶאְזכ  

הֹום קֹוֵרא ְלקֹול  הֹום ֶאל ת ְ ר: ת ְ ְצע  מִּ

רו :  ב  ַלי ע  יך  ע  ֶ ֶריך  ְוַגל  ב   ְ ש  ל מִּ ֹוֶריך  כ   נ  צִּ

ירֹה  ִּ ה ש  ְיל  ַ ַבל  ֹו ו  ה ַחְסד  ה ְיהֹו  ם ְיַצו ֶ יֹומ 

ה ְלאֵ  ל   פִּ י ת ְ מ ִּ ה ְלֵאל עִּ י: אֹוְמר  ל ַחי  

ה קֵֹדר ֵאֵלְך  מ   י ל  נִּ ַכְחת   ְ ה ש  מ  י ל  ַסְלעִּ

י  נִּ ַעְצמֹוַתי ֵחְרפו  ֶרַצח ב ְ ַלַחץ אֹוֵיב: ב ְ ב ְ

ל ַהי ֹום ַאי ֵה  ם ֵאַלי כ   ְמר  א  י ב ְ צֹוְרר 

י ו ַמה  ִּ י ַנְפש  ֹוֲחחִּ ת  ְ ש  : ַמה ת ִּ ֱאלֶֹהיך 

י ים כ ִּ י ֵלאלֹהִּ ילִּ י הֹוחִּ ל  י ע  ֱהמִּ ֶ עֹוד  ת 

י: ַני ֵואלֹה  ו עֹת פ   ו  ְיש   אֹוֶדנ 
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ם  ְכת   ד מִּ וִּ ֵחת ְלד  ְ ש  ַ ַח ַאל ת  ַלְמַנצ ֵ

ת  יִּ ַ ְמרו  ֶאת ַהב  ְ ש  או ל ַוי ִּ לַֹח ש   ְ ש  ב ִּ

י  י ֵמאְֹיַבי ֱאלֹה  יֵלנִּ יתֹו: ַהצ ִּ ַלֲהמִּ

ֲֹעֵלי  פ  י מִּ יֵלנִּ י: ַהצ ִּ ֵבנִּ ג ְ ש ַ ְתקֹוְמַמי ת ְ מ ִּ מִּ

י ד   ֵ ֶון ו ֵמַאְנש  ה א  נ ֵ י הִּ י: כ ִּ יֵענִּ ִּ ים הֹוש  מִּ

י  עִּ ְ ש  ים לֹא פִּ ַלי ַעז ִּ גו רו  ע  י י  ִּ ְרבו  ְלַנְפש  א 

ֹון ְיֻרצו ן  י ע  לִּ ה: ב ְ י ְיהֹו  אתִּ ְולֹא ַחט  

ה  ְרֵאה: ְוַאת   י ו  אתִּ ְקר  ה לִּ נו  עו ר  ֹונ  כ  ְויִּ

ֵאל  ר  ש ְ אֹות ֱאלֵֹהי יִּ ים ְצב  ה ֱאלֹהִּ ְיהֹו 

וֹ  ל ַהג  ְפקֹד כ   ה לִּ יצ  קִּ ל ה  חֹן כ   ם ַאל ת   יִּ

 פרק נט
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ֶעֶרב ֶיֱהמו   ו בו  ל  ש  ה: י  ֶון ֶסל  ְֹגֵדי א  ב 

ן  יעו  ה ַיב ִּ נ ֵ יר: הִּ יסֹוְבבו  עִּ ֶלב וִּ ַככ  

י  י מִּ ְפתֹוֵתיֶהם כ ִּ ש ִּ בֹות ב ְ יֶהם ֲחר  פִּ ב ְ

ְלַעג  מֹו ת ִּ ַחק ל  ש ְ ה ת ִּ ה ְיהֹו  ֵֹמַע: ְוַאת   ש 

י  ה כ ִּ מֹר  ְ ֹו ֵאֶליך  ֶאש  ם: ֻעז  ֹויִּ ל ג  ְלכ 

י  ֵמנִּ י ְיַקד ְ י: ֱאלֵֹהי ַחְסד ִּ ב ִּ ג ַ ש ְ ים מִּ ֱאלֹהִּ

ן  ֶ ַהְרֵגם פ  ַ י: ַאל ת  ְֹרר  י ְבש  ים ַיְרֵאנִּ ֱאלֹהִּ

יֵדמֹו  יֵעמֹו ְבֵחיְלך  ְוהֹורִּ י ֲהנִּ חו  ַעמ ִּ כ ְ ְ ש  יִּ

ֵתימֹו  פ  ַבר ש ְ ימֹו ד ְ ִּ את פ  ַ י: ַחט  נו  ֲאדֹנ  נ ֵ גִּ מ 

חַ  כ ַ ה ו מִּ ל  ם ו ֵמא  ְגאֹונ  ְכדו  בִּ ל   : ְויִּ רו  ֵ ש  ְיַספ 

י  ה ְוֵאיֵנמֹו ְוֵיְדעו  כ ִּ ֵ ל  ה כ ַ ה ְבֵחמ  ֵ ל  כ ַ

ֶרץ  א  ַיֲעקֹב ְלַאְפֵסי ה  ל ב ְ ֵ ים מֹש  ֱאלֹהִּ

ֶלב  ֶעֶרב ֶיֱהמו  ַככ   בו  ל  ֻ ש  ה: ְוי  ֶסל 

ם  ן ֶלֱאכֹל אִּ יעו  ה ְינִּ יר: ֵהמ   יסֹוְבבו  עִּ וִּ
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ך   יר ֻעז ֶ ִּ ש  י א  : ַוֲאנִּ ינו  לִּ עו  ַוי   ב ְ ש ְ לֹא יִּ

י ַואֲ  ב לִּ ג   ש ְ ית  מִּ יִּ י ה  ך  כ ִּ ֶֹקר ַחְסד ֶ ן ַלב  ַרנ ֵ

ה  ר  ֵ י ֵאֶליך  ֲאַזמ  י: ֻעז ִּ יֹום ַצר לִּ נֹוס ב ְ ו מ 

י: י ֱאלֵֹהי ַחְסד ִּ ב ִּ ג ַ ש ְ ים מִּ י ֱאלֹהִּ  כ ִּ

 

 

 

י  ְזמֹור: קֹולִּ ף מִּ ס  ן ְלא  ַח ַעל ְידו תו  ַלְמַנצ ֵ

ים  י ֶאל ֱאלֹהִּ ה קֹולִּ ק  ים ְוֶאְצע  ֶאל ֱאלֹהִּ

י ְוַהאֲ  ת ִּ ְ ש  ר  י ד   י ֲאדֹנ  תִּ ר  יֹום צ  י: ב ְ ין ֵאל  זִּ

ֵחם  נ   ה הִּ פו ג ֵמֲאנ  ה ְולֹא ת  ר  ג ְ ה נִּ י ַלְיל  דִּ י 

ה  יח  ש ִּ י ה א  ים ְוֶאֱהמ  ה ֱאלֹהִּ ר  י: ֶאְזכ ְ ִּ ַנְפש 

ֻמרֹות  ְ ַחְזת   ש  ה: א  י ֶסל  ף רו חִּ ֵ ְתַעט  ְותִּ

י מִּ י י  ְבת ִּ ַ ש   ר: חִּ ֵ י ְולֹא ֲאַדב  ְפַעְמת ִּ י נִּ ם ֵעינ 

 פרק עז
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י  תִּ ינ  ה ְנגִּ ר  ים: ֶאְזכ ְ מִּ נֹות עֹול  ְ ֶדם ש  ק ֶ מִּ

י:  ש  רו חִּ ֵ ה ַוְיַחפ  יח  ש ִּ י א  בִּ ם ְלב  ה עִּ ְיל  ל   ַ ב 

ְרצֹות  יף לִּ י ְולֹא יֹסִּ ְזַנח ֲאדֹנ  ים יִּ מִּ ַהְלעֹול 

ַמר אֶֹמר  ֹו ג   ֶנַצח ַחְסד  ֵפס ל  עֹוד: ֶהא 

ַפץ  ם ק  ֹות ֵאל אִּ ַכח ַחנ  דֹר: ֲהש   ְלדֹר ו 

ַאף ַרחֲ  יא ב ְ י הִּ ֹותִּ אַֹמר ַחל  ה: ו  יו ֶסל  מ 

י  ה  כ ִּ ֹור ַמַעְלֵלי י  ין ֶעְליֹון: ֶאְזכ  נֹות ְימִּ ְ ש 

ל  י ְבכ  יתִּ גִּ : ְוה  ְלֶאך  ִּ ֶדם פ  ק ֶ ה מִּ ר  ֶאְזכ ְ

ים  ה: ֱאלֹהִּ יח  ש ִּ ילֹוֶתיך  א  ַבֲעלִּ ֳעֶלך  ו  פ  

ים:  אלֹהִּ דֹול כ ֵ י ֵאל ג   ך  מִּ ְרכ ֶ ֶֹדש  ד ַ ק  ַ ב 

ה ֵאל עֹש ֵ ה ה  ים  ַאת   ַעמ ִּ ֶפֶלא הֹוַדְעת   ב 

ֵני ַיֲעקֹב  ך  ב ְ ֶ ְזרֹוַע ַעמ  ַאְלת   ב ִּ : ג   ך  ֻעז ֶ

או ך   ים ר  ם ֶאלֹהִּ יִּ ַ או ך  מ  ה: ר  ְויֹוֵסף ֶסל 

ם  זו  ְתהֹמֹות: זְֹרמו  ַמיִּ ְרג ְ ילו  ַאף יִּ חִּ ם י  יִּ ַ מ 
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ֶציך   ים ַאף ֲחצ  קִּ ח  ְ ְתנו  ש  בֹות קֹול נ  ע 

כו : קֹול ַרַעְמך   ְתַהל   ירו   יִּ ל ֵהאִּ ְלג ַ ג ַ ַ ב 

ֶרץ:  א  ְרַעש  ה  ה ַות ִּ ְגז  ֵבל ר  ֵ ים ת  קִּ ְבר 

ך   ֶ ְרכ  ם ד ַ י   ַ יְלך  ב  בִּ ְ ים  ו ש  ם ַרב ִּ ַמיִּ ב ְ

ך   ֶ ֹאן ַעמ  ית  ַכצ  חִּ : נ  עו  בֹוֶתיך  לֹא נֹד  ק ְ ְועִּ

ה ְוַאֲהרֹן: ֶ ַיד מֹש   ב ְ

 

 

 

 

י  ים ַאדֹנ  ֱאלֹהִּ יש  ה  ה אִּ ֶ ה ְלמֹש  ל   פִּ ת ְ

עֹון ַאת    ֶטֶרם מ  דֹר: ב ְ דֹר ו  נו  ב ְ ית  ל   יִּ ה ה 

חֹוֵלל ֶאֶרץ ְוֵתֵבל  דו  ַות ְ ים ֻיל   רִּ ה 

ב  ֵ ש  ה ֵאל: ת   ם ַאת   ם ַעד עֹול  ו ֵמעֹול 

 פרק צ
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ו בו  ְבֵני  ֹאֶמר ש  א ַות  כ   ֱאנֹוש  ַעד ד ַ

יֹום  ֵעיֶניך  כ ְ ים ב ְ נִּ י ֶאֶלף ש   ם: כ ִּ ד  א 

ה ַבל    מו ר  ְ י ַיֲעבֹר ְוַאש  ה: ֶאְתמֹול כ ִּ ְיל 

יר ַיֲחלֹף:  צִּ ח  ֶֹקר כ ֶ ב  ַ ְהיו  ב  ה יִּ נ  ֵ ם ש  ְזַרְמת  

 : ֵבש  ֶעֶרב ְימֹוֵלל ְוי  ף ל  ל  יץ ְוח  צִּ ֶֹקר י  ב  ַ ב 

ְלנו :  ְבה  ְתך  נִּ ַבֲחמ  ך  ו  ֶ ינו  ְבַאפ  לִּ י כ  כ ִּ

ת    ַ ְמאֹור  הש  ך  ֲעֻלֵמנו  לִּ ֲעֹונֵֹתינו  ְלֶנְגד ֶ

נו  ְבֶעבְ  ֵמינו  פ   ל י  י כ  : כ ִּ ֶניך  ינו  פ   ל ִּ ֶתך  כ ִּ ר 

ֶהם  נֹוֵתינו  ב  ְ ֵנינו  ְכמֹו ֶהֶגה: ְיֵמי ש  ש  

ים  מֹונִּ ְ ְגבו רֹת ש  ם ב ִּ ה ְואִּ נ  ים ש   ְבעִּ ִּ ש 

יש   ז חִּ י ג  ֶון כ ִּ א  ל ו  מ  ם ע  ְהב   ה ְור  נ  ש  

ְתך   ְרא  ְכיִּ ך  ו  ֶ י יֹוֵדַע עֹז ַאפ  ה: מִּ ֻעפ  ַונ  

ן הֹוַדע ְונ   ֵ ֵמינו  כ  ְמנֹות י  : לִּ ֶתך  יא ֶעְבר  בִּ

י  ת  ה ַעד מ  ה ְיהֹו  ו ב  ה: ש  ְכמ  ְלַבב ח 
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ֶֹקר  ֵענו  ַבב  ב ְ : ש ַ ֶדיך  ֵחם ַעל ֲעב  נ   ְוהִּ

 : ֵמינו  ל י  כ  ה ב ְ ְמח  ש ְ ה ְונִּ נ  ְנַרנ ְ ך  ו  ַחְסד ֶ

ינו   אִּ נֹות ר  ְ נו  ש  ית  נ ִּ ימֹות עִּ ֵחנו  כ ִּ מ ְ ש ַ

ְרך   ֳעֶלך  ַוֲהד   פ 
ֶדיך  ֶאה ֶאל ֲעב  ה: ֵיר  ע  ר 

נֵ  י ֱאלֵֹהינו  ַעל ב ְ י נַֹעם ֲאדֹנ  יהִּ יֶהם: וִּ

ֵלינו   ה ע  ֹוְננ  ֵדינו  כ  ה י  ֵלינו  ו ַמֲעש ֵ ע 

: ֹוְנֵנהו  ֵדינו  כ  ה י   ו ַמֲעש ֵ

 

 

 

 

יעו   מֹו הֹודִּ ְ ש  ְראו  בִּ ה קִּ הֹודו  ַליהֹו 

רו  לֹו  ירו  לֹו ַזמ ְ ִּ יו: ש  ילֹות  ים ֲעלִּ ַעמ ִּ ב 

ְתַהְללו   יו: הִּ ְפְלאֹות  ל נִּ כ  יחו  ב ְ ם  ש ִּ ֵ ש  ב ְ

 הפרק ק
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ו   ְרש  ה: ד ִּ י ְיהֹו  ֵ ַמח ֵלב ְמַבְקש  ש ְ ֹו יִּ ְדש  ק 

ְכרו   יד: זִּ מִּ יו ת   נ  ו  פ  ש  ק ְ ַ ֹו ב  ה ְוֻעז  ְיהֹו 

ֵטי  ְ פ  ְ ש  יו ו מִּ ה מְֹפת  ש   ר ע  ֶ יו ֲאש  ְפְלאֹות  נִּ

ֵני ַיֲעקֹב  ֹו ב ְ ם ַעְבד  ה  יו: ֶזַרע ַאְבר  פִּ

ל ה   כ  ה ֱאלֵֹהינו  ב ְ יו: הו א ְיהֹו  יר  חִּ ֶרץ ב ְ א 

ה  ו   ר צִּ ב  יתֹו ד   רִּ ם ב ְ ַכר ְלעֹול  יו: ז  ט  פ   ְ ש  מִּ

ם  ה  ַרת ֶאת ַאְבר  ר כ   ֶ ֹור: ֲאש  ְלֶאֶלף ד 

יֶדה  ְלַיֲעקֹב  ֲעמִּ ק: ַוי ַ ח  ש ְ תֹו ְליִּ בו ע  ְ ו ש 

ם: ֵלאמֹר ְלך   ית עֹול  רִּ ֵאל ב ְ ר  ש ְ ְלחֹק ְליִּ

ַען ֶחֶבל ַנֲחַלְתֶכם:  נ  ן ֶאת ֶאֶרץ כ ְ ֵ ֶאת 

ם ְהיֹות  :  ב ִּ ה  ים ב   רִּ ְמַעט ְוג  ר כ ִּ ְספ   ְמֵתי מִּ

ה ֶאל  כ  ְמל  ַ מ  ֹוי מִּ ֹוי ֶאל ג  ג  כו  מִּ ְתַהל ְ ַוי ִּ

ם  ק  ְ ש  ם ְלע  ד  יַח א  נ ִּ ַעם ַאֵחר: לֹא הִּ

עו   ג ְ ים: ַאל ת ִּ כִּ ַוי ֹוַכח ֲעֵליֶהם ְמל 
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א  ְקר  : ַוי ִּ ֵרעו  יַאי ַאל ת   ְנבִּ י ְולִּ יח  ִּ ְמש  בִּ

ה  ֵ ל ַמט  ֶרץ כ   א  ב ַעל ה  ע  ר: ר  ב  ֶלֶחם ש  

ר יֹוֵסף:  ְמכ ַ יש  ְלֶעֶבד נִּ ְפֵניֶהם אִּ ַלח לִּ ש  

ֹו: ַעד  ה ַנְפש  א  ְרֶזל ב   ַ ֶבל ַרְגלֹו ב  ו  ַבכ ֶ נ  עִּ

 : ְתהו  פ  ה ְצר  ְמַרת ְיהֹו  רֹו אִּ ֹא ְדב  ֵעת ב 

ים  ל ַעמ ִּ ֵ יֵרהו  מֹש  ת ִּ ַלח ֶמֶלְך ַוי ַ ש  

ל ב ְ  ֵ דֹון ְלֵביתֹו ו מֹש  מֹו א  : ש   ֵחהו  ל ַוְיַפת ְ כ 

ם:  יו ְיַחכ ֵ ְזֵקנ  ֹו ו  ַנְפש  יו ב ְ ר  נֹו: ֶלְאסֹר ש   ְני  קִּ

ֶאֶרץ  ר ב ְ ם ְוַיֲעקֹב ג   יִּ ְצר  ֵאל מִּ ר  ש ְ בֹא יִּ ַוי  

ֵמהו   ֲעצִּ ֹו ְמאֹד ַוי ַ ם: ַוי ֶֶפר ֶאת ַעמ  ח 

ל  ְתַנכ ֵ ֹו ְלהִּ נֹא ַעמ  ש ְ ם לִּ ב   ַפְך לִּ יו: ה  ר  צ   מִּ

יו: ד  ֲעב  ַ ֹו  ב  ה ַעְבד  ֶ ַלח מֹש  ַאֲהרֹן ש  

ֹו: ַחר ב  ר ב   ֶ יו  ֲאש  ְבֵרי אֹתֹות  ם ד ִּ מו  ב  ש  

ם: ֶאֶרץ ח  ים ב ְ ְך  ו מְֹפתִּ ִּ ְחש  ְך ַוי ַ ֶ ַלח חֹש  ש  
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רֹו: ב  רו  ֶאת ד ְ ַפְך ֶאת ֵמיֵמיֶהם  ְולֹא מ  ה 

ם: ת  ג  ֶמת ֶאת ד ְ ם ַוי   ם  ְלד  ַרץ ַאְרצ  ש  

ַחְדֵרי ַמְלֵכיֶהם: ים ב ְ עִּ ַמר  ְצַפְרד ְ א 

בֹא ע   ם:ַוי   בו ל  ל ג ְ כ  ים ב ְ נ ִּ ַתן  רֹב כ ִּ נ 

ם: ַאְרצ  בֹות ב ְ ד ֵאש  ֶלה  ר  ֵמיֶהם ב   ְ ש   ג ִּ

ם: בו ל  ר ֵעץ ג ְ ֵ ב  ַ ם ַוְיש  ת  ְתֵאנ  ם ו  ְפנ  ְך ג ַ  ַוי ַ

ר: ְספ   ה ְוֶיֶלק ְוֵאין מִּ ֶ בֹא ַאְרב  ַמר ַוי    א 

י  רִּ ְ ם ַוי ֹאַכל פ  ַאְרצ  ב ב ְ ל ֵעש ֶ ַוי ֹאַכל כ  

ם: ת  ךְ  ַאְדמ  ם  ַוי ַ ַאְרצ  כֹור ב ְ ל ב ְ כ  

ם: ל אֹונ  ית ְלכ  ִּ ֶכֶסף  ֵראש  יֵאם ב ְ ַוי ֹוצִּ

ל: ֵ ֹוש  יו כ  ט  ב  ְ ש  ב ְוֵאין ב ִּ ה  ַמח  ְוז  ש  

ם  ְחד   ַ ַפל פ  י נ  ם כ ִּ ֵצאת  ם ב ְ ְצַריִּ מִּ

יר  ֲעֵליֶהם: אִּ ְך ְוֵאש  ְלה  ס  ן ְלמ  נ  ַרש  ע  פ  

ה: ְיל  ם  ל  ַמיִּ ו ְוֶלֶחם ש   ל  ֵבא ש ְ ַאל ַוי   ש  
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יֵעם:יַ  ב ִּ ְלכו   ש ְ ם ה  יִּ זו בו  מ  ַתח צו ר ַוי   פ  

ר: ה  י ֹות נ  צ ִּ ַ ֹו  ב  ְדש  ַבר ק  ַכר ֶאת ד ְ י ז  כ ִּ

ֹו: ם ַעְבד  ה  ֹון  ֶאת ַאְבר  ש  ֹו ְבש   א ַעמ  ַוי ֹוצִּ

ֶהם ַאְרצֹות  ן ל  ֵ ת  יו: ַוי ִּ יר  חִּ ה ֶאת ב ְ נ   רִּ ב ְ

ו : ש  יר  ים יִּ ם ַוֲעַמל ְלֻאמ ִּ ֹויִּ ֲעבו ר  ג  ַ ב 

: ה  ְנצֹרו  ַהְללו  י  יו יִּ יו ְותֹורֹת  ְמרו  ֻחק   ְ ש   יִּ

 

 

 

 

ינו   כִּ ם ב   ְבנו  ג ַ ַ ש  ם י  ֶבל ש   ַעל ַנֲהרֹות ב  

ה   תֹוכ  ים ב ְ בִּ י ֹון: ַעל ֲער  ְכֵרנו  ֶאת צִּ ז  ב ְ

ֹוֵבינו   נו  ש  ֵאלו  ְ ם ש  י ש   : כ ִּ ֹרֹוֵתינו  נ  ינו  כ ִּ לִּ ת  

ֵלי יר ְותֹול  ִּ ְבֵרי ש  נו  ד ִּ ירו  ל  ִּ ה ש  ְמח  נו  ש ִּ

 פרק קלז
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ה  יר ְיהֹו  ִּ יר ֶאת ש  ִּ ש  י ֹון: ֵאיְך נ  יר צִּ ִּ ש   מִּ

ים  ל  ֵחְך ְירו ש   כ   ְ ם ֶאש  ר: אִּ ַעל ַאְדַמת ֵנכ 

ם  י אִּ כ ִּ י ְלחִּ ֹונִּ ק ְלש  ְדב ַ י: ת ִּ ינִּ ח ְימִּ כ ַ ְ ש  ת ִּ

ם לֹא ַאֲעֶלה ֶאת  י אִּ ֵרכִּ לֹא ֶאְזכ ְ

לִַּ  י: ְזכֹ יְירו ש   תִּ ְמח  ה ם ַעל רֹאש  ש ִּ ר ְיהֹו 

ים  אְֹמרִּ ים ה  לִּ  ְבֵני ֱאדֹום ֵאת יֹום ְירו ש   לִּ

ֶבל  ת ב   : ב ַ ה  רו  ַעד ַהְיסֹוד ב   רו  ע  ע 

ְך ֶאת  ם ל  ֶ ל  ַ ְיש  ֶ ֵרי ש  ְ ה ַאש  דו ד  ְ ַהש  

ץ  ֵ פ  י ֹאֵחז ְונִּ ֶ ֵרי ש  ְ נו : ַאש  ַמְלת   ל  ג   ֶ ֵלְך ש  מו  ג ְ

ַלע: ְך ֶאל ַהס   ַליִּ  ֶאת עֹל 
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י   ֹו ַהְללו הו  ַהְללו  ְדש  ק  ה  ַהְללו  ֵאל ב ְ

יו ַהְללו הו   ְגבו רֹת  ֹו: ַהְללו הו  בִּ יַע ֻעז  ְרקִּ ב ִּ

ר  ֹופ  ֵתַקע ש  ְדלֹו: ַהְללו הו  ב ְ ֻ רֹב ג  כ ְ

ֹתף  ֹור: ַהְללו הו  ב ְ נ  ֵנֶבל ְוכִּ ַהְללו הו  ב ְ

ב: ַהְללו הו   ים ְוֻעג  נ ִּ מִּ חֹול ַהְללו הו  ב ְ ו מ 

ַמע ְלְצֵלי ש   ְלְצֵלי  ְבצִּ צִּ ַהְללו הו  ב ְ

ה   ל י  ֵ ַהל  ה ת ְ מ  ש   ֹל ַהנ ְ ה: כ  ְתרו ע 

: ה  י   ַהְללו 

 
 

 פרק קנ
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בת כל ילות וסילת העיבונו של עולם, עיר
לא מן כלא. ולית ילא. לעיהסבות אנת לע

נך. דלית מחשבה תפיסא בך ילא מילע
לה. ומרומם על כל יכלל, ולך דומיה תה

אותך אדרש, אותך  לה.יברכה ותה
ר חתירה דרך כבושה ואבקש, שתחת

מאתך, דרך כל העולמות, עד 
ההשתלשלות שלי, במקום שאני עומד, 
כפי אשר נגלה לך, יודע תעלומות. 
ובדרך ונתיב הזה תאיר עלי אורך, 
להחזירני בתשובה שלמה לפניך באמת 
כפי רצונך באמת, כפי רצון מבחר 

 תפילה לאחר התיקון
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הברואים, לבלי לחשב במחשבתי שום 
מחשבה ובלבול, מחשבת חוץ ושום 

שהוא נגד רצונך, רק לדבק במחשבות 
זכות צחות וקדושות בעבודתך באמת 

לבי אל  ההט בהשגתך ובתורתך.
עדותיך, ותן לי לב טהור לעבדך באמת. 
וממצולות ים תוציאני לאור גדול חיש קל 
מהרה. תשועת יהוה כהרף עין, "לאור 
באור החיים" כל ימי היותי על פני 

דש נעורי, הימים האדמה; ואזכה לח
שעברו בחשך, להחזירם אל הקדושה, 
ותהיה יציאתי מן העולם כביאתי, בלא 

יהוה ולבקר  םבנועחטא. ואזכה לחזות 
כולו אומר כבוד. אמן נצח סלה בהיכלו, 

 ועד.
 



 

 

 

 

 

 

 

 ברית                                למשה
 תיקון כז -ע"ב תיקונים לשמירת הברית 

 

060 

 
 
 
 

 תורההעיקר ומצוות הסוד י

קודש, השמירת ברית  הואיסוד המצוות 
ין שש מאות ילמנברית עולה עם הכולל 

( מצוות. 610"ג )ישלוש עשרה כמניין תרו
( 402בגוף האדם מתוקנים רמ"ח )

( גידים סה"כ תרי"ג 060איברים ושס"ה )
כנגד תרי"ג מצוות שבתורה הקדושה. כל 

ה מכוונת כנגד אחד ה ומצומצו
ים אשר בגוף האדם איברים והגידהמ

ה מושך חיות ואור ובעת קיום המצו
בכל  רוחני אין סוף כנגד האיבר והגיד.

 ירת - זתיקון כ
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טיפת זרע שבאדם יש את כל סוד 
ותמצית האיברים והגידים שבו. וכשאדם 
 פוגם בזרעו תרי"ג איבריו וגידיו נפגמים.

עולה עם הכולל  "ברית"מילה ה ,כאמור
בא לרמוז לו לאדם שבעת ולמניין תרי"ג 

ששומר בריתו מתוקנים כל רמ"ח אבריו 
ושס"ה גידיו ומושך עליהם אור רוחני 

 כקדוש לפני המקום ב"ה. עליון ונעשה
, תרביבשינוי סדר האותיות עולה  ברית

ותגדלי, ותבואי בעדי  תרבי"וכנאמר: 

אדם השומר בריתו  ז( ,)יחזקאל טזעדיים" 

זוכה להרבות ולהתגדל ולבוא עדי ה'. 

, תגדלי ברתרבי עולה  יםשורש המיל

, ראשי תיבות אב עולהדל, תבואי ג עולה

על ידי כך  ."גבר"המילה שלושתם עולה 
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על יצרו ולהכניעו תחת  גברזוכה להת
רגליו. שרגל וירך הינם אחד והם מרמזים 
על הברית כמאמר אברהם אבינו עליו 

 "שים נא ידך תחת ירכי"השלום: 

רש"י ז"ל מפרש הפסוק:  )בראשית כד ב(
לפי שהנשבע צריך שיטול בידו חפץ של "

, כגון ספר תורה או תפילין, והמילה מצוה
צוה ראשונה לו ובאה לו על ידי מ היתה
" מכאן חביבה עליו ונטלה היתהצער ו

לומדים כי ירכי הוא הברית. ועל ידי 
שיתגבר על יצרו וירבה בעבודת ה' יזכה 
כי בזכות הברית יכניע את היצר הרע 

 תחתיו.
יזכה שמובטח לו לאדם לכך שבנוסף 

להרבות בנוסף יזכה  ברוחניותרבות הל
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יהיו במעשי ידיו ושפע וברכה  בגשמיות
וה' הטוב יצליח חפץ ליבו כנאמר ביוסף 

הוא עושה, יהוה  וכל אשר"...הצדיק: 

 )בראשית לט, ג(מצליח בידו"

 
 
 

 טובהיקרב ורע הרחיק י

בהתנהגותו ובהנהגותיו מושך האדם על 
עצמו כפי פעולותיו שפע רוחני רב. באם 

הטוב  ,יזכה ללכת בדרך השם יתברך
עו, אך אוי לו כי ירחק והחסד צפון לו ולזר

בזוהר הקדוש פרשת מדרכי השם כנאמר 

אוי לרשע "וזה לשונו:  )דף סח, ע"ב(ויחי 

, מהו גמול "גמול ידיו יעשה לורע כי 

 שאה - חתיקון כ
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מי שזונה  ילידיו, אמר רבי יצחק להכל
בידיו להוציא ולהשחית זרעו לבטלה. 
שהרי שנינו, כל מי שמוציא זרעו לבטלה 

השכינה ולא רואה פני נקרא רע, 

כי לא אל חפץ רשע אתה " :שכתוב

ויהי ער בכור "וכתוב  ,"לא יגורך רע

גם כאן אוי לרשע רע, אוי  ,"יהודה רע
לאותו רשע שהוא רע שעשה עצמו רע 
כי גמול ידיו יעשה לו, להכליל מי שזונה 
בידיו להוציא ולהשחית זרעו לבטלה, 

 ל.וולזה טורדים באותו עולם יותר מהכ

סור "יקון הברית נקרא כיון שמצינו שת

 בכלל זה הוא שיזהר ביותר שלא "מרע

מכל  "סור מרע" ויקיים:יהיה רע עין 
בין ו בעינייםבחינות רע בין שיהיה 
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 "נצור לשונך מרע": בלשון כאמור
 עכ"ל.

 
 
 
 

 עונותה יכפרו סגולותה דעי

מביא סגולות לכפרת  ספר החרדים
לות להחיות אשר יכושל אדם,  עוונותיו
 ואלו הם:נפשו 

כל מי שעונה אמן  "לאמרו רז סגולה א:
בכל כוחו אפילו היה בו  יהא שמיא רבה

 מוחלין לו,)כפירה( מינות של שמץ 

 ריי - תיקון כט
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בזוהר ואמרו שצריך לזעזע והחמירו בזה 
 כל אבריו ולענות בקול תקיף.

אמרו רז"ל כל הזהיר וזריז  סגולה ב:
בשמירת שבת בכל תנאיו וכל דקדוקיו 

ה זרה כדור אנוש אפילו עבד עבוד
 לו. םמוחלי

בכל בשירת הים שאומר  ןיכווי סגולה ג:
יום לאומרה בקול ושמחה רבה כאלו 
אותה שעה יצא משם שהרי אמרו 

"ויסע משה את ישראל מים במדרש: 

ונותיהם שנמחלו על ומעשהסיעם סוף" 
שנעשה לו ידי השירה שאמרו שכל מי 

לו על כל  ומר שירה מוחליםנס וא
והנה אחרי שציונו לומר שירה , עוונותיו

 "ויאמרו לאמור"זו בכל יום כדכתיב 



 

 

 

 

 

 

 

 למשה                     ברית           
 תיקון כט -ע"ב תיקונים לשמירת הברית 

 

068 

 :ואמר רבי שמעון בר יוחאי שרוצה לומר

אותה בכל יום בשמחה רבה  "לאמור"
 כשעה ראשונה שאמרנו אותה.

"ל כל המעביר על זחאמרו  סגולה ד:
 כל פשעיו.על לו  מעבירים מידותיו

 התבודדות, לפעמים יפריש סגולה ה:
ו במקום מיוחד שלא יראוהו עצמ האדם

ויתבודד בינו לבין קונו אחרים בני אדם 
כבר עומד ויקשר מחשבתו בו כאילו 

יתברך רכות  יולפניו ביום הדין וידבר אל
ו והבן אל אביו בידבר העבד אל רכאשר 

יבוא לשים פניו ועל דרך זו כאשר הוא 
אל אלוהיו כן יתברך ישים אליו מידה 

על  דחוביודד ובשעה שמתב כנגד מידה.
ה לתשובת תיקון חטא הוצאת זרע לבט
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טוב שיאמר אז דברים אלו בהתעוררות 
רבה ובהכנעה ובדמעות ובכוונה רצויה 

 : זו תפלה רמויא

ריבונו של עולם בראת בי מוח ולב 

ובהם חוש המחשבה לחשוב 

מחשבות טובות והרהורים טובים 

ולב להבין דברי קודש ולהתפלל 

שבה ולברך כל הברכות במח

אותם  יטימאתטהורה. ואני 

רעים ומחשבות זרות  בהרהורים

ובאתי לידי הוצאת זרע לבטלה, 

פעם באונס, פעם ברצון בטומאת 

קרי המטמא את כל הגוף ובראתי 

משחיתים ומחבלים הנקראים נגעי 
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בני אדם, בראת בי ידיים וחוש 

המישוש לעסוק בהם במצוות ואני 

של איסור,  במישושיםאותם  יטימאת

בראת בי ראש הגויה וחתמת אותו 

באות ברית קודש להיות עבד נאמן 

אותו בהוצאת  ילעבודתך ואני טימאת

זרע לבטלה ובקרי ולהקשות עצמי 

, אבינו מצוהלדעת שלא במקום 

מלכנו ברוב עונינו העברנו מעלינו 

הצלם הקדוש אשר הוא מלביש 

אותנו והחלפנו אותו בצלם טמא 

 כלכים()מלו והלבשנו בגדים צואים

והוצאנו נפשותינו ורוחנו מעולם 

הקדוש וברחנו למקום טומאת 
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אבינו  ,הקליפות אוי מה היה לנו

מלכנו עתה שמנו אל לבנו לשוב 

 הולבוא לפניך, רחם עלינו וצוו

הממונים על למלאכיך הקדושים 

הטהרה להפשיט הבגדים הצואים 

 ומעלינו וטהרנו מכל חטאותינ

חזק והלבש אותנו בלבוש הקדושה ו

ליבנו בתורתך וביראתך שתהיה 

יראתך תמיד קבועה בליבנו וטהר 

והסר  .רעיוננו ומחשבותינו לעבודתך

ממנו כל המניעות והסיבות המונעים 

ונהיה כל ימינו  ,אותנו מלעבוד אותך

יהיו לרצון  .בתשובה ומעשים טובים

אמרי פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי 
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 )תפלה זכה( וגואלי.

מע בחשק דברי חכם יש ו:סגולה 
ודברי  שמיםיראת בענייני כשדורש 

 ,לבו של אדם כמים םאגדה שמושכי
 .עוונותיו ימחלוז"ל שבזה חשאמרו 
על האדם יגיל  םיסוריבאם באו  סגולה ז:

וישמח בהם כמוצא שלל רב שבזה 
)ברכות כמו שאמרו ז"ל  עוונותיומתכפר 

של  עוונותיוכל  ממרקים םיסורי דף ה(
שון המכילתא בפרשת יתרו: אדם, וזה ל

יותר מן  םיסורייהא שמח אדם ב
 מהטובה.
יתביש מן העבירות שעשה  :חסגולה 

ז"ל חמרו אכמו ש עוונותיווימחלו כל 
כל העושה דבר עבירה  )ברכות דף יב(
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 עוונותיולו על כל  םומתבייש בו מוחלי

"נשכבה בבושתנו ותכסנו וכתיב: 

כלימתנו כי ליהוה אלוהינו חטאנו 

חנו ואבותינו מנעורינו ועד היום אנ

 מענו בקול יהוה אלוהינו"שהזה ולא 

 . )ירמיה ג(
באגודלו וקיבל מכה אם ניגף  :טסגולה 

 מתכפרים בזה. עוונותיויגל וישמח כי 
בו  םייתקיאם סבל גלות  סגולה י:
גלות מכפרת " )ברכות דף נו(ז"ל  כאומרם

 ."עוון
אם בכה על אדם כשר  :אסגולה י
 עוונותיולו על כל  מוחליםשנפטר, 

 בשביל הכבוד שעשה לו.
כאשר נושא אדם אישה,  :בסגולה י
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 עוונותיוכי יתחזק מאוד בתשובה 
  נמחלים בזה.

אם אדם עלה לגדולה יהרהר  :גסגולה י
נמחלים בזה  עוונותיושמאוד בתשובה 
אין אדם " )סנהדרין דף יד(כמו שאמרו ז"ל 

על  לו מוחליםעולה לגדולה אלא אם כן 
 :עוונותיוכל 

ונאמר בדניאל:  -צדקה : סגולה יד

שע"י מתן )ד(  "וחטאתך בצדקה פרוק"

צדקה, אדם פורק מעל עצמו ערמות 
ערמות של חטאים ועברות, ומה העניין 
שאדם מפזר ממונו וע"י כך מתבטלים 
ממנו עבירות. וזאת נבין בעז"ה על ידי 

וזה לשונו: אמר  )ישעיה תצו(המדרש הבא 
ודה בר סימון, העני הזה יושב רבי יה
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ומתרעם, מה אני ומה פלוני. הוא יושב 
בביתו ואני יושב כאן, פלוני ישן על גבי 
מיטה ואני ישן על הארץ ועמדת אתה 
ונתת לו צדקה, מעלה אני עליך כאילו 

"או יחזק נתת שלום ביני לבינו, שנאמר: 

  )ישעיה כז(. במעזי יעשה שלום לי"

"מרבה צדקה ת: ועוד נאמר בפרקי אבו

וע"י זכות שמרבה שלום  שלום" מרבה

 בעולם, הקב"ה מוחל לו חטאיו.
)הלכות פרשת בספר "בן איש חי"  ומובא

וזה לשונו: "והנה הידוע מה שכתב  ואחנן(,

"וצדקתו רבנו האר"י  ז"ל על הפסוק 

אור הנעשה של רושם ה .עומדת לעד"
על האדם ממצוות הצדקה וגמילות 

ואינו עובר, וכנזכר  חסדים נשאר קיים
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ולפי זה מצוות  )עיין שם(,בשער הפסוקים 
צדקה ומצוות גמילות חסדים, יצדק 
עליהם לשון אלה שהוא מורה על דבר 

ונו ה' וקיים ועומד בעינו וזהו שנאמר ויצ
לעשות את כל החוקים האלה הם מצוות 

אם כסף תלוה הצדקה וגמילות חסדים. "

ה, " שיצדק עליהם לשון אל …את עמי

מפני שהם קיימים ועומדים בעינם, כמו 

גם  "וצדקתו עומדת לעד"שנאמר: 

אמר עליהם הכל, כי אמרו רבותינו 
זכרונם לברכה, מצוות צדקה שקולה 
כנגד כל המצוות והם לטוב לנו כל 
הימים. שבקיום שלהם יש טובה לבני 
אדם בעולם הזה שהוא לחיותנו כמו  

 עכ"ל. "וחי אחיך עמך",שכתוב: 
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יזהר כל אדם לתת צדקה בכל מאודו  לכן
שע"י כך משלים שם הוי"ה: שהמטבע 
מסמל את אות יוד בשם, יד הנותן כנגד 
אות הי, הזרוע כנגד אות ויו ויד העני 
כנגד אות הי. מכאן נקבל שם הוי"ה 

. שעולה יוד הי ויו היבמילוי יודין כזה: 
בגמט' מנין ע"ב )שבעים ושתיים( כמניין 

חסד עולם "מר המילה חסד, שנא

שע"י החסד שעושים ונותנים  יבנה",

לעני מצילים אותו ממות וכל אדם הוא 
עולם ומלואו, וע"י כך בונה חייו ומצילו 

( משכרו 15%לו לאדם לעשר ) ישממות . 
החודשי ובזה הכסף יעשה צדקה ובמיוחד 
יחזק ידי לומדי תורה וישיבות בדרך 
הקלה והנוחה היא הוראת קבע לישיבות 
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וא מעדיף לעזור, וכך כל חודש מועבר שה
 גדולה. מצוההסכום לישיבה והוא קיים 

 )יפה התשובה(

 "ותלמוד תורה כנגד כולם".סגולה טו: 

"כל העוסק בתורה הרי זה מתעלה, כי 
שמביא לידי מעשה, ולא תלמוד הגדול 

המדרש הוא העיקר, אלא המעשה, 

 "ראשית חכמה יראת ה' שכלשנאמר: 

 .)פלא יועץ( "טוב לכל עושיהם

שבח לימוד התורה גדול הוא לאין חקר 
והוא משלב בתוכו תיקון נפש, רוח 

 ונשמה ע"י מחשבה, דיבור ומעשה.
שמוחו הוגה בתורה, שנאמר:  מחשבה,

וע"י  )יהושע א(, "והגית בו יומם ולילה" 
רה וחידוש חידושים מאמץ ויגיעה בתו
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, שנאמר: דיבור מתקן גם הברית קודש.
אל תאמר  הם"ילמוצא"חיים הם 

מוצאהם אלא למוציא בפה. שיש לאדם 
בשעת הלימוד להוציא קול מפיו, והבל 

 פיו זה מתקן עולמות.
, שהלימוד מביאו לידי מעשה, מעשה

שע"י לימוד התורה והמצוות יודע דרך 
ה' ותורתו ויקום לקיים מה שלמד 
מהספר. כמובא באגרת הרמב"ן: "והוי 

ר תוכל זהיר לקרוא בתורה תמיד אש
מה. וכאשר תקום מן הספר תחפש ילקי

באשר למדת אם יש בו דבר אשר תוכל 
קר ובערב ולקיים. ותפשפש במעשיך בב
 ובזה יהא כל ימיך בתשובה".

בספר "מעלות התורה", וזה  ומובא
יות ולשונו: "אמרו חכמינו ז"ל: אין הגל
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מתקבצים אלא בזכות התורה, שנאמר: 

)הושע  ""גם כי יתנו בגוים עתה אקבצם

כל  )ברכות ה א(,עוד איתא בגמרא:  ח י(.
העוסק בתורה יסורים בדלים הימנו, 

 ()איוב ה ז יגביהו עוף" "ובני רשףשנאמר: 

 ואין עו ף אלא תורה".
אמרו חכמינו ז"ל: כשאדם עוסק  עוד

בתורה, מקיפים אותו מלאכים הנבראים 
מהבל פיו כמלוא עין והוא בתוכם כמלך 

 בגדוד. עכ"ל.
רבי מאיר  )פרק ו משנה א(אבות  רקיובפ

אומר: כל העוסק בתורה לשמה, זוכה 
לדברים הרבה: ולא עוד, אלא שכל 
 , ע  ְקָרא ר  העולם כולו כדאי הוא לו. נ 
אהוב, אוהב את המקום, אוהב את 
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הבריות, משמח את המקום, משמח את 
הבריות. ומלבשתו ענוה ויראה, 

 ישר ונאמן ,חסיד ,רתו להיות צדיקומכש
 וכו'.

לו  כל הימים בעולם היו דיו ומכל העצים 
 יבעולם היו מכינים קולמוסים )כל

כתיבה(, וכל השמים כיריעה לא היו 
ם לכתוב מעלות התורה הקדושה. ימספיק

לכן פתח חדרי לבך, ונפץ מנעולי מוחך 
מתרדמת היצר הרע המסית את האדם 
מדרך האמת והישר. והבט לרגע אחד 

של הבורא ותאחז אל גדולתו ועוצמתו 
בך יראת הרוממות, רוממותו של ה' 
יתברך על כל מעשיו אשר הנחיל לנו 
טובה יקרה וגנוזה זו, ותורת אמת נטע 
בתוכנו והוריש לנו חיי עולם הבא. 
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 "עץ חיים היא"ותורת חיים, שנאמר: 

 "ובחרת בחיים": ותבחר בחיים, שנאמר

ותדבק בה' ובתורתו. ובכדי שתורתך 
מקובלת למקום עליך לצרף תהיה רצויה ו

תשובה ה אתלפני כל לימוד תורה 
ותפשפש במעשיך ותשא תפילה קצרה 

לימוד ומעשה  ,תמיד לפני כל תפילה
והיא תשפיע על נפשך אור יקרות במשך 
הזמן שתזרע בה ותקבל פירות רוחניים 

 )יפה התשובה( לקצירה. כשתבוא
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 סליחותהריבוי ואדם ה יסורי

"א כתב ששעה אחת הרמב"ן זיע
איוב, כי  יסוריקשה יותר מכל   םבגהינו

הוא חזק יותר מן האש האש של גהינום 
שלנו, כי אפילו במדור הראשון כבר גדול 

פעמים יותר משלנו וכל  שישיםכוחו 
 מדור ומדור יגדל כוח האש יותר ויותר

 )ספר שכר ועונש פרשת בראשית(

מה שכתב הסליחות על ידי  ריבוי
מובא בספר "יסוד התשובה": הראב"ד ו

"שאם ממאכל שערב לו, מושך ידו 
באמצע אכילתו לכפרת עוונותיו נחשב 

 אומ - תיקון ל
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 לו כתענית וכקרבן ומזבח כפרה".

נוהגים כשבא לידיהם דבר מאכל  ויש
ערב לחיך, לאחר הטעימה הראשונה 
שהריר מהפה ממיס את המאכל ומעלה 
את התאבון, מניחים המאכל מידיהם 

"שיר תהילים, שהם: וקוראים מזמורי 

 )קכא(, למעלות אשא עיני אל ההרים"

)כג(  "ומזמור לדוד ה' רעי לא אחסר"

ומהרהרים בתשובה ולאחר מכן חוזרים 
 לאכול כסדר.

וכן הסדר לגבי שתייה. כשאדם תאב 
מאד מחמת הצמא והחום ורוצה לשתות 
מלוא לוגמיו, לפני תחילת השתייה יאמר 

ישב ויברך שהובאו לעיל.  תהיליםמזמורי 
בכוונה וישתה במתינות )טוב גם מחמת 
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 הבריאות(.
כששומע מוסיקה ערבה לאוזנו, יתגבר 

ע"י כך לכפות את היצר  יכויןויפסיק ו
תחת רצונו באמירת דבר תורה או 

 מזמור תהילים.
בקבלו מכה בידו בשעת פעולה כל שהיא 

שהמכה תהייה כפרת עוונות על  יכוין
ן ה' מכה חטאיו )יהרהר במחשבתו שאי

בלא סיבה ושיש לו לעשות תשובה לכפר 
 על חטאיו(.

מאכל בצלחתו מאכילתו  ותישאיר שארי
הן לקיים מה שהותרנו יהיה לשבעה והן 

)יפה  מפאת כפיית היצר להסתפק במועט.

 התשובה(
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 עוונותהימחלו ונפש המסור י

לשון הספר "לוחות הברית"  להלןמובא 
המוציא זרע  למה חמור כל כך חטא של"

לבטלה יותר מכל החטאים. ויש לומר לפי 
שבכל החטאים שבעולם יש לאדם 

לגנוב יש לו מניעה  :כגון ,מונעים הרבה
מהדאגה פן יתפסהו לגנב, או פן החדר 
הוא סגור מאוד, וכן בעריות פן לא 
תתרצה ותגלה קלונו בקהל, או תגלה 
האישה שחטא עימה ומתוך כך האדם 

, ולפעמים הוא מונע מונע עצמו מלחטוא

 לכב - תיקון לא
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בדעתו כי  להכועצמו אחרי שאינו תולה 
תלוי גם בדעת אחרים, אבל חטא של 
קרי והוצאת זרע לבטלה הוא תלוי בו 

אין שום מונע, ובכל פעם שליבו ולבד 
הולך בסתר ועובר, ואינו  ,הרע חומד

 אהוורנותן את ליבו שהקדוש ברוך הוא 
בסתר, כי אין אדם עובר עבירה אלא אם 

ן נכנס בו רוח שטות ורוח זנונים כ
ומטמא שכלו ואין יראת השם במקום 

 . "ההוא

 )פרשת נח על הפסוק: ספר דברי חייםב מובא

כי התיקון  וזה לשונו:קץ כל בשר בא לפני( 
לפגם הברית הוא בתשובה עם מסירת 

 נפש דהיינו למסור נפשו לה'.
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 חוטאיםהיגאל ומשיח הבוא י

לוי בתיקון הברית ביאת משיח צדקנו ת
)מהרב קודש. ומובא בספר: "אור גנוז" 

וזה לשונו: "עיקר  יהודה ליב הכהן זצ"ל(
לתקנו, ובו  )ברית( תלוי ביסודהתיקון 

תלה גם כן ביאת משיחנו באלף השישי 
עוד נאמר בזוהר  ועיכוב הגאולה" עכ"ל.

"וישא וזה לשונו:  )סבא דף יח, עמוד א(הקדוש 

איתן זה  ,"שבךמשלו ויאמר איתן מו

הבוקר "אברהם והיינו זה בוקר  ,יסוד

או"ר  ,וגומר. בוקר הוא יסוד "אור

ריה ר"ז הוא סוד הגאולה העתידה, טגימ

 ושר - בתיקון ל
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"לעת ערב יהיה ורמז גם בנביא זכריה: 

 ,ערב הוא אלף השישי שהוא יסוד אור"

יהיה אור גדול שיתגלה אור הגנוז הוא 
סוד היסוד שיתוקן וזה שאמר הכתוב: 

שהוא תיקון היסוד,  קר אור""הבו

מהגלות והוא מבית  "לחוווהאנשים ש"

 )תיקון הברית(יוסף שהוא גם כן מידה זו. 

 
 
 

 

 חוטאיםהילמד ורבים הזכה י

"כל  )דף פ"ז עמוד א(נאמר במסכת יומא: 
 המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו 

 יחו - גתיקון ל
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ותלמידיו בגן  גהינוםכדי שלא יהא הוא ב
רבים אין מספיקין עדן וכל המחטיא את ה

בידו לעשות תשובה שלא יהא הוא בגן 
 "גהינוםעדן ותלמידיו ב

כאן לשון קודשו של החפץ חיים:  ומובא
בנפשו על  וצריך האדם להתעורר"

אנשים שאין להם תורה ולרחם עליהם, 
ערום כשם שאם היה רואה איש עני, 

לבוש כי במה יכסה נפשו שם ו ל ןשאי
ערום מתורה  בעולם העליון, אחרי שהוא

קיום התורה ל ידי ומצוות וכידוע שע
לנפשו, שבהם הוא  םתכשיטי יםנברא

 זוכה לפני ה' בהיכל קודשו וכדכתיב אצל

הסירו "יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול, 

 הצואים והלבש אותךהבגדים 
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)תנא דבי  וכנאמר: .)זכריה ג', ד'( "מחלצות

כיצד , ''כי תראה ערום וכיסיתו'' אליהו(
שאין בו דברי תורה, ם אם ראית אדאלא 

הכניסהו לביתך ולמדהו קריאת שמע 
יום או  ותפילה, ולמדהו פסוק אחד בכל

הלכה אחת וזרזהו במצוות, לפי שאין לך 
 ערום בישראל אלא מי שאין בו תורה
" ומצוות והוא דומה למי שהוא ערום

 עכ"ל.

 

 

 גואלהיבוא ונשמות הכלו י

נאמר וזה  ()דף לו עמוד אבספר הכוונות 

 שעפלשבי וואל גלשון קודשו: ובא לציון 

 להח - תיקון לד
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" על דרך שאמרו גוףראשי תיבות "

"אין בן דוד בא כרונם לברכה: יחכמינו ז

יעקב ב. עד שיכלו הנשמות שבגוף"

כי  "בניו"ראשי תיבות  ,אניוהוה יאם נ

המשחית זרע לבטלה מוסר בניו ביד 
בגוף עד ששב החיצונים ולא באים 

 ואז חוזרים בניו לגוף.בתשובה מפשעו 
 
 
 
 

 בריתהימרק ויסוד התקן י

 ,תשובה לתקן מידת היסוד ה האדםיעש
הגדול שפגם במידה זו בעוון  שהוא הפגם

 כוק - התיקון ל
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אזי יטהר היסוד  .ושאר עבירותקרי 
ויתחבר במלכות ואז יבוא משיח בן דוד 

שכתוב בזוהר  מושהוא מידת לילה כ

רצה  "ה' בוקר תשמע קולי"הקדוש: 
לף השישי שהוא מידת היסוד, לומר בא

 תשמע קולי שהוא התשובה.
  
 
 
 

 אימהה זוחתאופחד הלפתהו י

שעל כל שיער בזקנו  גורםהפוגם בריתו 
שורין שמונים אלף שדים משחיתים, 

לפניו טמא בעולם הזה וטמא  םיאוקור
וכתוב בספר הזוהר . בעולם הבא

 מנד - ותיקון ל
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וזה לשון   )פרשת נח דף סב עמוד א( הקדוש
י תיכף שאדם רשע עושה קודשו: כ

מעשה רע הזה להשחית זרעו ומוסר בניו 
תיכף סר ממנו הצלם ונעשה חיה  לשדים

 עכ"ל. הרע
 
 
 
 

 עוונותהיתכפרו ומזל העלה י

 )דף ריט(זוהר הקדוש בפרשת ויחי כתוב ב
זה החטא הוא חמור וזה לשון קודשו: 

כי יש לכל בר  מכל העבירות שבעולם
ליו חיות ישראל שורש ומזל השופע ע

. והנשמה תוחיות אלוהי גופנית ורוחנית

 אני - זתיקון ל
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שבגוף אינה אלא ענף קטן דבוק בשורש 
שנשאר למעלה דבוק באילן והוא הנקרא 
מזלו של אדם, כי ממנו נוזל השפע אל 
הענף שבגוף. וכל המשמר בריתו ומקדשו 
מתרומם מזלו ומשפיע עליו שפע רוחני 

 לזרעו עכ"ל.וגשמי לו 
 
 
 
 

 דםאה יגלו שמיםהשמחו י

ישמחו השמים על שומרי הברית ויגל 
אינם ת השמים ומערכהאדם אשר 

שולטים בשומרי הברית, באותם 
החתומים בחותם אות ברית קודש והם 

 חעמ - חתיקון ל
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שומרי הברית, כי הם נכתבו ונחתמו 
דש. ואותם העבדים וונבחרו לעבודת הק

הנושאים חותם המלך אין שום בריה 
ל ליגע בהם לרעה. ועל כן ניצ איתרש

דניאל מן האריות וחנניה מישאל ועזריה 

לשמש " :מן כבשן האש, ויהושע אמר

מעשה בצדיק יסוד מובא עוד ו "דום

אשר צדיקים  אחצירועולם הרב יעקב אב
 וזה המעשה:במיתתם נקראים חיים 

 ימי המלחמה העולמית השנייה, הימים
כאשר צבאות הגרמנים התקרבו 

 ן",ילגבולות מצרים והגיעו אל "אל עלמי
אז סכנה חמורה לכל המזרח  היתה

התיכון ובפרט לישוב היהודי בארץ 
נקל לתאר כי  הקודש מפלישת הגרמנים.
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הערבים וכל צוררי ישראל הרימו ראש 
והיו מאיימים: בעוד כך וכך ימים יעשו 

אז נערכו  כליה בשונאיהם של ישראל.
תפילות בקרב כל שכבות הציבור לאלוקי 

מו ישראל. השמים לחוס על פליטת ע
רים במצרים עצמה עברו הערבים והצור

ימ"ש מאיומים, למעשה פרעות. 
הארמנים ושאר העדות הנוצריות נכנסו 
בעיר "דמנהור" לגבול מצבת קבורת 
הרב הקדוש המלומד בניסים צדיק יסוד 

 אבוחציראעולם האדמו"ר רבי יעקב 
הוציאו את ספר תורה המקודש  זיע"א,

הו ושרפוהו. ובעוונות רמסו מן ההיכל,
יצחק אלפייה  רבנובאותו ערב חלם 

והנה בחלומו איש לבוש בגדי  זצ"ל,
מדוע אתה  חכמים בא אליו ואמר לו:



 

 

 

 

 

 

 

 ברית                                למשה
 תיקון לח -ע"ב תיקונים לשמירת הברית 

 

098 

נוהג לעשות לימודים על קברי הצדיקים 
ומי אדוני  רבנוואלי אינך בא? ויאמר לו 

. אבוחציראכי אדעהו? ויענהו אני יעקב 
והיכן קבור מר? ויאמר לו בדמנהור אשר 

ועתה מהרה חושה אל תעמוד!  ים,במצר
מיד כי בזה תלויה הצלת עם ישראל. 

התעורר רבנו ומיהר לבית הכנסת "בית 
אל" בעיר העתיקה וסיפר את חלומו 

הידעתם מי הוא הרב  לחבריו המקובלים:
 הצדיק הזה הבא אלי בחלומי? ויענוהו:
הלא הוא הצדיק המפורסם בכל ערי 

 :מחבר הספרים הקדושים המערב,
 "יורו משפטיך ליעקב", תוחי חותם","פ
ועוד... לאחר תפילת  "מחשוף הלבן"

הלך רבנו יצחק אלפייה עם  שחרית,
שניים מידידיו הרבנים אל מושל המחוז 
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כדי לקבל אישור נסיעה למצרים. עצרם 
השומר העומד בפתח ושאלם : לאן 
פניהם מועדות? אל המושל. היש לכם 

 לא.הזמנה או אישור לגשת אל המושל? 
ותיכף ומיד גירשום. אך רבנו לא זז 
ממקומו ועמד בעקשנות שהוא יראה פני 
המושל ויהי מה, עד שממשרדו של 
המושל ירד קצין גבוה וכשמעו בקשת 

חזר אל המושל ומסר לו את  הרב,
בקשתו של הרב. דקות ספורות עברו 
והקצין בא בהוראת המושל כי רבנו 

ד המושל קיבל את הרב בכבו יעלה לבדו.
רב ושמע בסבלנות את החלום ובקשת 

רשות למניין יהודים לנסוע  ינתןהרב, כי 
למצרים כדי להשתטח על מצבת קבורת 

ובזכותו  זצ"ל, אבוחציראהרב רבי יעקב 
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 הגרמנים יברחו מהחזית. ענה המושל:
כיום אף אזרח אינו יכול לעבור למצרים 
ורק רכבות חיילים נוסעים בכל יום 

חזית ולכן אין שום למצרים ישר לקו ה
אפשרות לתת אישור מעבר. אך הוא 
מציע כי הרב לבדו יבא לתחנת הרכבת 

ואם לא  ויעלה לקרון יחד עם החיילים.
הרי טוב ויוכל להגשים את  ייתפס בדרך,

 חלומו. 
כאשר חזר לחבריו הרבנים שחיכו לו 
בכליון עיניים וכששמעו את דברי המושל 

דברים דחה אותך המושל ב לרבנו: אמרו
לים יכי איך תכנס לקרון מלא חי בעלמא,

ויש סכנת נפשות בדבר  ולא ירגישו בך?
ולכן אל תעשה זאת: שב ואל תעשה 

אך איש כרבנו לא יחת ולא יפחד! עדיף. 
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ידע  כי ביודעו מעלת הצדיקים וזכותם,
מעבר  ןשיוימרנאמנה כי זכותם גדולה 
למחרת  ולכן,ומחיילים ומשמרותם. 

ובא  ןתפיליהו טליתהבבוקר לקח את 
 לתחנת הרכבת על מנת לעלות לקרון.
בעודו עומד נגשו אליו שני קצינים ושאלו 
לשמו ומיד העלוהו לקרון הרכבת וישבו 
משני צדדיו עד הגיעם למצרים לעיר 

הביאוהו לשכונת היהודים  אז קהיר.
רבנו נכנס לבית המדרש "כתר  ונעלמו.
 תמהו החכמים הלומדים שם: תורה".

שזה הוא הרב יצחק אלפייה  ןתכהיי
כיצד הגיע למצרים בימים  מירושלים?

בשמעם את חלומו ואיך  הטרופים האלה?
זכות הצדיק כמוהר"ר רבי יעקב 

זיע"א עמדה לו להגיע בשלום  אבוחצירא
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אספו מיד מצרכי מזון ועשרות  עד קהיר,
למצבת " דמנהור"רבות נסעו לעיר 

להצלחת עמו להתפלל , קבורת הצדיק
שראל ולהצילם מידי האויבים והשונאים י

למדו פעמיים את סדר  ובפרט הגרמנים,
 שבעת כורתי ברית, "תענית הדיבור",
אר תיקונים לילה ויום הקפת המצבה וש

 יצא אחד בלילה השלישי, בלי הפסק.
מהלומדים לחוץ וראה והנה העיר כולה 
אורות וקול העם בתרועות שמחה. )בזמן 

מורה עקב אפילה ח היתה המלחמה
הוברר כי הגרמנים ברחו מן העוצר(. 

ונכנס  החזית ויד האנגלים על העליונה.
מיד קראו לכל הלומדים. הבשורה בשר ל

ועשו שמחה גדולה ויהי הדבר לנס. הלל 
כי בשעת  וסיפר רבנו יצחק אלפייה זצ"ל,
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הארה גדולה בוקעת הלימוד ראה 
נו הרב יעקב ממצבת קבורת רב

ין עמוד אש יצא וכעזיע"א  אבוחצירא
 אבוחציראנו יעקב רבמקברו זיע"א. 

זצוק"ל נתבקש בישיבה של מעלה ב כ' 
 שנת צדיק כתמ"ר יפרח. -בטבת תר"מ

 
 
 

 יוםהבכל ויום האמר י

 וםיבכל ויום האמר י

"הריני אפילו אלף פעמים ביום: יאמר 

עושה עצמי כסא ומרכבה 

"דרכי  ובשם הרב "הקדושה לשכינה

 רהע - תיקון לט
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)הוא רבי אלימלך י ממורי צדק" מובא: קבלת

יחשוב: בכל עת שהוא לומד  מליז'נסק זי"ע(
הריני עושה עצמי כסא ומרכבה "

"שערי ציון" ספר ב כנאמרלשכינה" 
ואפילו אלף פעמים ביום בתיקון הנפש 

כי  נרו יאירואמר מורי רבי  יאמר כן.
הגוף מתקדש בזה מאוד. וכשירגיל עצמו 

רהורי ממנו ה ומחשבתו ויסורבזה יטהר 
עבירה ויזכה להתפלל במחשבות קדושות 

 ומקדש עצמו כמו בתעניות וסיגופים.
תפלה זו שגורה בפי כל  תהא לעולם"

אדם, רבונא דעלמא זכני להיות כסא 
 )יסוד יוסף(לשכינה" 

כשהגוף הוא בקדושה נעשה כסא  כי"
לשכינה" כי זה הוא חשק ותאוות 

 )קבהשכינה, לשרות על גופי הצדיקים. 
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 (פרק נא הישר

ולהעריך את  לכווןלאדם חסיד  ראוי
עצמו, כאילו הוא מדור וכסא אל 
האצילות הקדושה. ובזה תחול ותשרה 
עליו קדושה עליונה, ויוכל אז על ידי 
הכוונה הזו לקשר כל העולמות. יעשה 
עצמו כסא לקדושה, ויחשוב כי ראשו 

. כנגד הכתר כסא  להויה בנקוד קמץ
י"ה שהם חכמה  ושני מוחין שבו והם סוד

הויה בניקוד פתח ובינה  יכויןבימין שבו 
הויה בניקוד צירי.  יכויןבשמאל ובו 

שעין הוא מספר חמש  יכויןולעיניו 
שהיא כסא לשם יו"ד  יכוין. ולאוזן הויות

ה"י וא"ו ה"ה שעולה מספר אז"ן. ועל ידי 
זה אולי יזכה לשמוע קדושה עליונה. 

ר ס"ג, שעולה מספרו כמספ יכויןולחוטם 
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 יכויןאולי יריח בו ריח קדושה. ולפה 
שמספרו כמספר שם ס"ג, ועוד עשרים 
ושתיים אותיות שבחמש מוצאות 
שיוצאות ממנו, אולי ישיג לרוח ה' 

לשתי  יכויןשידבר בו. ולשני זרועותיו 
 כנגד חסד הויות אחד לימין בנקוד סגו"ל

. כנגד גבורה ואחד לשמאל בנקוד שו"א
וא"ו של שם שהוא זעיר ולגופו שהוא סוד 

הוי"ה בנקוד חול"ם. ולשני  יכויןאנפין, 
אחת בנקוד -לשתי הויות יכויןירכותיו 

, ואחת הנקוד כנגד הנצח חירי"ק לימין
 יכוין. ולבריתו, כנגד ההוד קוב"ץ לשמאל

. כנגד היסוד הויה הניקוד שור"ק בוא"ו
ולעטרה שלו שהיא סוד ה' של שם הויה 

)ספר הויה בלי ניקוד.  יכויןשהיא במלכות, 

 עוד יוסף חי פרשת וישב אות יז(
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 למותועהחמדת ותיקונים הסוד י

 )תיקון כג דף סט עמוד א(בתיקוני זוהר הקדוש 
נאמר: קם רבי שמעון פתח ואמר: 

. )אות ברית קודש( בראשית ברי"ת א"ש
שהוא אות ורושם שעליונים ותחתונים בו 

בהם שעומדים. הוא אות הצבא שלמעלה 
נקרא הקדוש ברוך הוא יהו"ה צבאות, 

אות וברית הוא והוא אות הצבא למטה, 
שאתה כמו שבו עומדים שמים וארץ, 

 "אם לא בריתי יומם ולילה אומר:

הוא  שמים וארץ לא שמתי" חוקות

 ייז - תיקון מ
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 אות ודאי, שהוא רושם של חותם המלך.
בזוהר: בוא ראה, כשברא הקדוש  ועוד

שכל ברוך הוא את העולם עשה הברית 
דכתיב בראשי"ת  ,ןיהעולם עומד עליו מנ

ברא שי"ת זהו הברית שהעולם עומד 
 עליו.
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  חשבוןה יוםו דיןה םוי

בו עתיד  ,רא מיום דין הנוראימי לא י
הוא לתת דין וחשבון לפני בורא עולם 

ומובא בספר  מעשיו.כל ישתבח שמו על 
וזה לשונו: התורה  "עת לעשות"הקדוש 

שנהיה  קדושים תהיו"" :ה לנותציו

 מקרבהמרוחקים לא לבד מזנות אלא גם 
של גילוי עריות, מכל דבר שיכול לבוא 
על ידי זה לזנות, זהו כל קירבה של 
עריות: חיבוק ונישוק ומחולות גם מאשתו 
הטהורה שלא בזמן דודים )קירבה(. 
הרוצה לחוס על בניו ועל נשמתו מוכרח 

 ההה - תיקון מא
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להתרחק מדברים אלו כשם שאי אפשר 
, כך אי אפשר ףישראש בנעורת ולא ל

ון ושלא יבוא על ידי זה לקישוי איבר וע
 םזיכרונזרע לבטלה, ואם אמרו חכמינו 

לברכה שביום הדין צריך לתת דין 
וחשבון על דברי חציפות ועזות שבין 

 ו מכל שכן שעל מעשים כאלואיש לאשת
לעוון זרע לבטלה. עד כאן  שמביאים

 לשון קודשו.
 
 
 

 בריתהיתקן ות שבהשמור י

שומר שבת מחללו ושומר ידו מעשות כל 
רע. המשמר את השבת מרוחק מן 

 מיכ - תיקון מב
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העבירה וניצול מקטרוג יצר הרע. מונע 
עצמו מעשות כל רע, רע מרמז על פגם 

ועל  )כמובא בזוהר הקדוש(הברית שנקרא רע 
 ידי שמירת שבת זוכים לתיקון חטא זה.

"ושמרו בני ישראל את השבת 

נאמר במדרש  "לעשות את השבת

ושמרו, רבי אליעזר אומר  )ויקרא רבה(
לעשות את השבת, דבר שהברית כרותה 

המילה, הכוונה שאם חס  ו:זהיא לו, ואיזו 
ושלום פגם בברית המילה תיקונו זה 

 שמירת השבת בכל פרטיה עכ"ל.
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 שמיםהיכולו ושישי הום י

כל המתפלל בערב  )שבת קיט(אמרו רז"ל 

שני  השמים"ויכולו " שבת ואומר
 מניחיםלו לאדם  םמלאכי השרת המלווי

"וסר עונך ידיהן על ראשו ואומרים לו 

וכתב הגאון בעל עין  וחטאתך תכופר"
ל וון שמעיד שהקב"ה ברא הכייעקב, דכ

אם כן בוודאי מהרהר בתשובה בליבו 

"וסר עונך וחטאתך אומרים  לזה

 עכ"ל. תכופר"

מר: ובזוהר הקדוש פרשת ויקהל נא

 וול - גתיקון מ
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להעיד  "ויכולו"שצריך שיכוין באמירת 
עדות על אחדות השם יתברך במעשה 
בראשית וצריך להעיד עדות זו בשמחה 

 ובכוונה עצומה.
 
 
 

 גאולההתבוא ושבת השמרו י

אלמלי שמרו ישראל שתי שבתות 

היא כוונת הגמרא  מיד היו נגאלים.
אלמלי שמרו ישראל שתי שבתות מיד 

כפשוטו שבת  היו נגאלים היינו שבת
בראשית. ושמירת היסוד שנקרא גם כן 
שבת אם היו שומרים השבת והברית 

 )עפ"י הבית יצחק(בלבד מיד היו נגאלים. 

 ילה - דתיקון מ
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 שבתהשומרי ושם הראי י

הוא  שומראזי שבת את שומר אדם אם 
הברית, והשומר ברית שומר השבת. ויש 
לרמז זאת בפסוק: "ויהי ביום השביעי 

. ומסתבר שחיללו לקוט"לעם הן מצאו י

את השבת וראשי תיבות היוצאים מזה: 
הרי על ידי שחיללו את השבת  "מילה"
כאלו  ו בריתם, והפוגם בריתולליכאלו ח

מחלל שבת, ומכלל הן אתה שומע לאו, 
אם שומר שבת שומר הברית כאמור: 

)עפ"י תיקון והשומר ברית שומר שבת. 

 הברית(

 סאל - התיקון מ
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 עליוניםהיושב ושוכן הראת י

חלבו אמר רב הונא כל אדם  ברמר א"
שיש בו יראת שמים דבריו נשמעין 

סוף דבר הכל נשמע את " : שנאמר

כי " ועוד )יג, לת יבקה( וגו' "האלהים ירא

אמר  :א''ר אלעזר "זה כל האדם

כלו לא נברא אלא  הקב''ה כל העולם
 :רבי אבא בר כהנא אמר .בשביל זה

ן ל זה כנגד כל העולם כולו ר' שמעושקו
בן עזאי אומר ואמרי לה ר' שמעון בן 
זומא אומר כל העולם כולו לא נברא 

 ערי - ותיקון מ
 

http://www.fxp.co.il/#bm:0000792-#%D7%A7%D7%94%D7%9C%D7%AA%20%D7%A4%D7%A8%D7%A7-%D7%99%D7%91-%7B%D7%99%D7%92%7D%21
http://www.fxp.co.il/#bm:0000792-#%D7%A7%D7%94%D7%9C%D7%AA%20%D7%A4%D7%A8%D7%A7-%D7%99%D7%91-%7B%D7%99%D7%92%7D%21
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דם שיש בו יראת ה לאזל אלא לצוות
 "דבריו נשמעיםשיהיו  שמים

מתחלקת לשתי רמות.  ראת שמיםי
החטא בו האדם האוהב את השם  יראת

פוחד מעצם עשיית החטא המצערת את 
ה' יתברך. וכן כוללת בתוכה את יראת 

 וונישצ"העונש. וכלשון הרמב"ם: 
ולפחד ממנו ולא  ,להאמין יראתו יתעלה

נהיה ככופרים ההולכים בקרי אבל 
המצוות  ספר .ביאת ענשו בכל עת" תראבי

הגיע העניין הוא לאומר הרמב"ם,  ד'(.
לאהבת ה', וזאת ע"י הסתכלות בגדלות 

א הדרך והבריאה. וזה לשונו: "והיאך ה
לאהבתו ויראתו, בשעה שיתבונן האדם 
במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים 
ויראה מהן חכמתו שאין לה ערך ולא קץ 
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מיד הוא אוהב... וכשמחשב בדברים 
מיד הוא נרתע לאחוריו  האלו עצמן

ה קטנה שפלה יויפחד ויודע שהוא ברי
אפלה עומדת בדעת קלה מעוטה לפני 

 . ( ב' כה)יסודי התורה ב' הל "....תמים דעות

 

 

 
 

 ברית ה אותוחותם האחד י

לה נקראים חותם, לפי ישבת והמה

ופתחת עליו "הכתוב בפרשת תצוה: 

כל דבר  ".פתוחי חותם קודש לה'

הוא קודש לה', כי חותם שנקרא חותם 
הוא לשמירה שלא יגעו החיצונים באיזה 

 עשל - זתיקון מ
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דבר קדושה, ושלא ישלטו בו. ולכן הפוגם 
בריתו מעביר חותמו של הקב"ה ממנו, 
ואז יש רשות לחיצונים לפגוע בו 

ת קודש אולהחטיאו. וידוע שהשבת נקר
לה' וכן הברית נקרא אות ברית קודש. 

 )ישמח משה(

חותם,  נקרא טעם נוסף ששמירת השבת
ומילה נקראת חותם. הנה בבריאת אדם 

 תנשמ ובאפי חויפהראשון כתוב: 

, לפי חותם :סופי תיבות עולה ,םחיי

רבנו  :)עיין שד"ישהמילה נחתמה בשם 

 "ונשמת שד"י תבינם" וזה שכתוב בחיי(

כי מי ששומר בריתו אזי יש לו נשמה 

כי על ידי נשמת שד"י יש , והיא תבינם
ה ובמצות ובשבת  יש לו לו הבנה בתור
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נשמה יתירה, ועל כן בשבת ניתנה 
תורה כי עיקר הבנת התורה היא בשבת, 
ועל ידי זה יוכל לחדש חידושי תורה 
בשבת. כאמור בשם האריז"ל שכל 
 השבוע היה לומד על דרך הפשט ובשבת
על דרך הקבלה וסוד ורמז בזה הפסוק: 

ראשי  ודש"קהדרת בה' לשתחוו ה"

 ."קבלהתיבות "
 
 
 
 

 בורא השבח ושלום הרבה י

נקרא קודש שבת נקראת שלום והברית 
שלום. כי על ידי שבת נעשה שלום בין 

 מיה - חתיקון מ
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איש ואשתו ועל כן מחויבים להדליק 
נרות בשבת משום שלום בית. ועל ידי 

נעשה שלום היא הברית קודש המילה 
 . בין איש ואשתו

לפי שכל  ת מקור הברכהאשבת נקר
מושפעים שבוע הההשפעה של ששת ימי 

ן ימהשבת. וכן ברית קודש נקראת מעי
הברכה צדיק יסוד עולם, לפי שהיא יסוד 

 )בית יצחק(שממנה באים כל ההשפעות. 
, נקראת שמא דקודשא בריך הוא שבת

נקרא שמא דקודשא בריך  וברית קודש
 הוא.
נקראת כל, ושומר ברית קודש  שבת

השומר  )זוהר הקדוש ויקרא דף רעז(נקרא כל. 
בת נקרא קדוש, והשומר בריתו נקרא ש



 

 

 

 

 

 

 

 למשה           ברית                     
 תיקון מח -ע"ב תיקונים לשמירת הברית 

 

110 

 השומר. "קדושים תהיו" :קדוש כנאמר
לו כל עוונותיו, והשומר  שבת מוחלים

יתו ומי שהוא משתתף בברית, בר
 כמבואר במדרש. עוונותיולו  מוחלים
שבת כראוי פרנסתו ברווח, וכן  השומר

 על ידי שמירת הברית פרנסתו ברווח.
שבת כהלכתו שותף להקדוש  השומר

ברוך הוא במעשה בראשית, וכל השומר 
 .בריתו נעשה שותף להקדוש ברוך הוא

על ידי שמירת שבת זוכה לשלוט ביצרו, 
ועל ידי שמירת הברית גם כן זוכה 

"כי שבת נקראת אות,  לשלוט ביצרו.

ומילה נקראת  .ביני וביניכם"הוא אות 

ביני ובין בני " גם כן אות כנאמר:

 לא יז( )שמות "ישראל אות הוא לעלם
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לא ניתן להשיג קדושת שבת אלא זה 
רת הברית י. ושמשמיםשיש לו יראת 

הוא יתד וקשר והכנה ליראת שמים 
טהורה, ממילא מוכח ששמירת שבת 

 הוא תיקון וסגולה לשמירת הברית.
 
 
 
 

 וימנע הכניסה גהינוםישמור ה

ך הוא נשבע לאברהם אבינו הקדוש ברו
. נוםגהישכל מי שהוא מהול אינו יורד ל

יום ב" בראשית אות עו דף מג(במדרש נאמר: )

ההוא כרת ה' את אברם ברית 

גדולה מילה שנשבע הקדוש  ."רולאמ

 והו - טתיקון מ
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ברוך הוא לאברהם שכל מי שהוא מהול 

"את בדם . ונאמר גם: גהינוםאינו יורד ל

שלחתי אסיריך מבור אין מים  בריתך

 .)זכריה ט, יא( בו"

ת על מספר א(עמוד  )עירובין דף יט הגמרא
אברהם אבינו שהוא רגיל לישב על פתח 

כדי למנוע חלק מבניו  ,דווקא גהינוםה
כנס לשם. והגמרא מספרת שלפעמים ילה

על מנת  גהינוםההוא נכנס בעצמו לתוך 
להוציא משם אנשים שלדעתו כבר סבלו 
מספיק בשביל חטאיהם. חוץ מישראל 

לא מזהה אותו  שאברהם הנכרישבא על 
שהברית עקב כך  ,ולכן לא מציל אותו

 בביאתו עליה. םנפג מילה שלו

 



 

 

 

 

 

 

 

 ברית                                למשה
 תיקון נ -ע"ב תיקונים לשמירת הברית 

 

111 

 
 
 
 

 שםהיראת ואמונה הסוד י

דוד המלך נעים זמירות ישראל כתב 

"ראשית חכמה יראת  )קיא י( :תהיליםב

ורבי חיים ויטאל בספרו דרך חיים  יהוה"
להיות דרך סלולה ישרה "פירש זאת: 

המגעת ומביאה את האדם עד עץ 
לחכמה כפי  החיים, ויקדים האדם יראה

 "כל שיראתשנאמר בפרקי אבות: 

חטאו קודמת לחכמתו חכמתו 

יסוד היא  שבת עכ"ל. מתקיימת"
האמונה, בראשית אותיות ירא שבת, 

 דני - תיקון נ
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יסוד האמונה בראשית אותיות ברית אש 
שבת יסוד היראה . )זוהר הקדוש בראשית(
 וברית יסוד היראה.

 

 

 

 

 תשבחותהישבח וזמירות הזמר י

זמירות ותשבחות,  לזמר מצוהבשבת 
לזמר זמירות  מצוהדת מילה גם כן וובסע

 .לבורא עולםותשבחות 
אמר " ב( )דף קיח עמוד :נאמר במסכת שבת

רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: כל 
המשמר שבת כהלכתו, אפילו עובד 
עבודה זרה )כדור( אנוש, מוחלין לו, 

 החש - תיקון נא
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"אשרי אנוש יעשה  )ישעיה נו(שנאמר: 

אל תקראי מחללו אלא " ... מחללוזאת 

מחול לו. אמר רבי יהודה אמר רב: 
אלמלי שמרו בני ישראל שבת ראשונה 
לא שלטה בהן אומה ולשון שנאמר: 

ויהי ביום השביעי יצאו מן " )שמות טז(

"ויבא וכתיב בתריה  "העם ללקט

אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון  עמלק"
בר יוחאי: אלמלי משמרין ישראל שתי 

תן, מיד נגאלים, שנאמר שבתות כהלכ

כה אמר ה' לסריסים אשר " )ישעיה נו(

ישמרו את שבתותי וכתיב 

)זוהר הקדוש  "והביאותים אל הר קדשי"

 פרשת קדושים דף פב עמוד א(
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 בריתהשמירת ושבת הראת י

, ירא שבתנאמר בזוהר הקדוש: בראשית 
ירא ברית כמה דצריך נטירו בברית דלא 

ן צריך נטירו יעול ברשו נוכראה, כ
שמירת שבת היא סגולה להשגות  לשבת.

נפלאות בתורה, וכן שמירת הברית היא 
 סגולה להשגות נפלאות בתורה.

שבת ראשי תיבות שלוש האותות אשר 
 זיכנו השם יתברך:

 פיליןתרית בבת ש

 

 עממ - תיקון נב
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 בריתהשומר וצדיק הוסף י

מידת היסוד שמר על בעל יוסף הצדיק 
ששם ידיו רואה  היכןו בריתו מכל משמר.

ברכה והצלחה, השכינה שורה במעשי 
ידיו וכל אשר הוא עושה ה' מצליח בידו. 

ויהי ה את יוסף, ויהי יהו"כפי שנאמר: 

 המצרי.ויהי בבית אדניו  ,איש מצליח

וכל אשר  ,וירא אדניו, כי יהוה אתו

)בראשית  "הוא עשה יהוה מצליח בידו

 ג(-לט, ב
תמים בעיניו באמת ודש יקהצדיק יוסף 

זכה לראות מתחילת העולם ועד סופו. ו

 ננא - תיקון נג
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יוסף הצדיק . לה על במותי הצלחותוע
בארץ מצרים ארץ הטמאה בעולם, ארץ 
מלאה זוהמה, ארץ של ניאופים, בלי 
יעקב אבינו, בלי מוסר, בלי תורה. ויוסף 
הצדיק עומד בניסיונות קשים. עד שאשת 
פוטיפר אדונו, מתעסקת עימו ומתגרה 

ותישא "א עימו כנאמר: בו ורוצה לחטו

 אדוניו את עיניה אל יוסףאשת 

 )בראשית לט ז( .שכבה עימי" ותאמר

בגדים שלבשה שחרית לא לבשה 
לפתות את היא וכל הזמן מנסה  ,ערבית

יוסף לחטוא עימה ויוסף הצדיק עונה: 

ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת, "

נשאלת  )פס' ט( הים"וחטאתי לאל

חטאתי "והשאלה מדוע יוסף אומר 
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הרי אחד ממצות בני נח  לאלהים",
שהגויים מצווים בהם הם: העריות, זימה 

. אלהיםלוניאוף היה עליו לומר וחטאנו 
אלא כתוב בספרים הקדושים שיוסף 
הצדיק לא רצה לקשר עצמו עימה אפילו 
בדיבור. אם היה קושר עצמו בדיבור היה 
נגרר לחטא שהרי כתוב בפרקי אבות 

שכל  האישה""אל תרבה שיחה עם 

המרבה שיחה עם האישה סופו יורש 
 .גהינום

"בן פורת יוסף הצדיק בארץ מצרים, 

יוסף בן פורת עלי עין, בנות צעדה 

בנות מצרים היו צועדות על  עלי שור"

הגגות ומשליכות תכשיטים וזהב לעברו 
של יוסף בכדי לחזות ביופיו וזיו פניו. ובן 
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 פורת יוסף שומר על עיניו ואינו מרים
את ראשו, יוסף מקדש את עיניו ועומד 

 בניסיונות בארץ הכי טמאה בעולם.
אשתו של פוטיפר מנסה לחטוא עימו 

 ו לאמר שכבה עמי,ותתפשהו בבגד"

 "בגדו בידה, וינס ויצא החוצה. בויעזו

יוסף נס מפני החטא המשול לאש, אשר 
 האש בורחים כך מן העבירה בורחים מן

 ."וינס ויצא החוצה"

נֹס"ומר: הפסוק א קיד,  תהילים) "הים ראה ַוי  

. אמרו חז"ל: מה ראה? ראה ארונו של ג(

 ,"וינס ויצא החוצה"יוסף, שכתוב בו: 

)ילקוט ולכן גם הים נס מפני בני ישראל 

ארונו טבע שמן הוקשה:  קיד(. תהיליםשמעוני 
 המ בשלשל יוסף מועיל לבני יוסף, אבל 
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הוא מועיל לשאר השבטים? איך שאר 
טים עוברים בים בזכות יוסף? השב

התשובה  כי יוסף אב לא רק לבנים שלו, 

 ."הים ראה וינוס" אלא לכל השבטים.
ראה ארונו של יוסף יורד  עה אחרת,ד

: לים אמר הקב"ה ינוס מפני הנס שנאמר

 ."ויעזוב בגדו בידה וינס ויצא החוצה"

"וכל אשר הוא ועל יוסף הצדיק נאמר 

שהוא  אדם מצליח בידו" 'עושה ה

מברכו והיכן ששם ידיו  'קדוש וצדיק ה
רואה ברכה והצלחה. מבין כל שבטי 

 אלהיקרישראל לא זכה אלא יוסף הצדיק 
ועל אחת  תצדיק. מי שעומד בניסיונו

כמה וכמה ניסיון של אשת איש נקרא 
צדיק. יוסף הצדיק עמד בניסיון של אשת 
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פוטיפר והוא נער, נער בארץ הכי טמאה 

נס מפני נס,  אה וינס""הים רבעולם. 
הים בקריעת ים סוף נס מפני יוסף אשר 

 )הרב דניאל זר שליט"א(נס מפני העברה. 

 
 
 

 כלההתמר וגיבור ההודה י

נאמר במדרש: שהמלאך הממונה על 
הכריח את יהודה לעשות  תאוהה

המעשה הזה. ובודאי שאחר המעשה 
מאוד התחרט ועשה תשובה על זה, מה 

ילת זנות, ועל כן שפגם בבריתו ובעל בע
תמר בעצמה שאין זה פגם הברית  הידע

מטפחת על  היתהחס ושלום כנאמר: ש

 נית - תיקון נד
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אומרת מלכים אני מעוברת, וכרסה 
גואלים אני מעוברת, כי זה היה עניין 

 הכיצד ידע היו הדברים. שמיםומן ה יבום
תמר שבניה יהיו מלכים, גואלים וגיבורים 
כיהודה. משום שהפוגם בבריתו אינו 

ראויים ויהודה אדרבא לא  כה לבניםזו
חטא ולכן יהיו לו בנים מלכים, גואלים 
לפי שהיא ידעה בעצמה שלא היה כאן 
פגימת הברית, ומהקדוש ברוך הוא יצא 
הדבר בכדי שיצא מהם מלך המשיח 
בהסתר גדול כדי שלא יהיה קטרוג של 
השטן על ירידת הנשמות הגבוהות הללו 

יני זנות אדם עצמו מעני ירחיק לעולם.
 ויקדש עיניו והליכותיו בדרך השם.
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  עריציםהיזמר וחידושים החדש י

עיקר התיקון בשבת שעל ידי שמחדש 
אלו בתורה על ידי חידושים חידושים, 

, ולכן עיקר ותכוח הקליפ מחליש את
התיקון בשבת שמחדש חידושים בתורה 
כי אז מחליש כוח הקליפה ומחזק את 

 )תיקון הברית( המוח.

על עניין  "פלא יועץ"לשון ומובא בזה 
ידוע מעלת " חידושים בתורה:מחדש 

המחדש חידושי תורה שהוא חשוב מאד 
בשמים ממעל עד שאמרו בזוהר הקדוש 

 מכה - תיקון נה
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שבונה שמים חדשים ועליו  )בהקדמה דף ד'(

"לנטע : )ישעיה נ"א ט"ז(הכתוב אומר 

 ,שמים וליסוד ארץ ולאמור לציון"

.  ""עמי אתה ,שערים המצוינים בהלכה
 )שם דף ה'(,אל תקרי "עמי" אלא "עימי" 

שנעשה שותף לקדוש ברוך הוא. וכל 
ל ועורו, רק שיעמיאדם אינו חייב אלא כש

בכל כוחו לחדש חידושי תורה, דהיינו 
נ"ך ובש"ס או לפרש להקשות ולתרץ בת
סוד(  דרש, רמז, פשט,פרושים בפרד"ס )

ון קון גדול לכל עויעל תנ"ך וש"ס, והוא ת
ולכל חטא ובפרט לעוון פגם הברית, 

ח ותיקונו שיטרח ושהזרע יוצא מן המ
במוחו לחדש חידושי תורה. ובפרט 
בשבת חשוב מאד כשמחדש חידושי 
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תורה, כאשר הפליג בשבחו בזוהר 
מה מגיע אליו ומה  )ח"ג דף קעג(הקדוש 

לה לנפש אביו ואמו. ולמי ונעשה יקר וגד
רה שאין ידו משגת לחדש חידושי תו

מדעתו, כבר יש תקנה שילמד חידושי 
תורה את אשר כבר עשוהו ונכתב 
בספר, כל אשר ילמד וידע את אשר לא 
ידעו חשוב כאילו חדשו. ועל זאת ישתדל 

ד בשבת ומאד כל היודע ספר לפחות ללמ
דבר חדש, ואם אינו יודע ספר ישתדל 
לשמוע בלימודים מפי סופרים דבר חדש 

ספר הזוהר מוד יאשר לא ידעו. וגם ל
כאילו לו ב יחשהקדוש אף באין מבין 

דש חידושים. ואחד המרבה ואחד יח
 . שמיםהממעיט ובלבד שיכון לבו ל

ידו בספר ואל בוכל אשר יחדש יכתוב 
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ידו כל אשר ב ביהי בז להן, וכן יכתו
ישמע דבר חדש, שהרי כתבו המפרשים 

אין שעכשיו ש (,)ברית עולם על ספר חסידים
הכותב ו ואין קורבנות בית המקדש קיים

חידושי תורה מכפר עליו כאילו הקריב 
: (מ,ז תהילים) קורבנות, ואסמכוה אקרא

עולה וחטאה לא שאלת אז אמרתי "

. "הנה באתי במגלת ספר כתוב עלי

וכתבו גם כן שעתיד אדם לתת את הדין 
לו לו חידושי תורה ולא כתבם, יגעל ש
לו על מנת שיכתבם אלא לו יג שלא

מנו הנאה שיהיו שפתותיו הנו מיוי
ב וכתיהיה שיתן וידובבות בקבר. ומי י

אדם כל אשר שומע חידושי תורה 
היה יכול לעשות טוב מדברים ימילדותו ו
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מתוקים מדבש ונחמדים מזהב, ואף שיש 
דברים שכבר המה בכתובים, אבל יש 
הרבה שעדיין לא נתנו לכתב, ועל כל 
פנים היה יותר טוב מאד ללקט ביחד כל 

שר ישמע דברים מתוקים וחריפים, א
וחסד היה עושה עם אותן שאין בידם 
אותם ספרים וילמדו הדבר מתוך ספרו 
 וממנו ומהם יתעלה שמו של הקב"ה.

 עכ"ל.
בספר שלום לדוד על הפסוק:  מובא

"נפתלי אילה שלוחה הנתן אמרי 

 )בראשית מ"ט כ"א(.  שפר"

נתיבות התורה. ב - "אילה שלוחה"

מחדש חידושים  - שפר""הנותן אמרי 
 בתורה. 
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"אמרות ה' אמרות  – "אמרי שפר"

לארץ  בעליל,ת כסף צרוף וטהר

 י"ב ז'(. תהילים) מזקק שבעתים"
 
 
 
 

 עיקרההוא ו עינייםהשמור י

ויש בהם  ,סרסורי עבירה שניעיניים ה
ברית מורכב משני ה את כיס הדמעות.

זרע מכאן מכיל את ההאשכים והם כיס ה
 נגד הזרע.שהדמעות הם כ

 פוי - תיקון נו
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חוץ "כל השערים ננעלו כתבו חז"ל 

כנגד עבירה זו ננעלו  משערי דמעות"

כל שערי שמים למעט שערי דמעה 
הם הנוזל היוצאים מן  הדמעות העליונות

העיניים כנגד כיס האשכים שיוצא ממנו 
אחד  ,נוזל הזרע. אחד כנגד השני נתקנו

מתקן את השני שמירת הברית מחזקת 
כדברי הרמב"ם.  את מאור העיניים

והזלת דמעה מתקנת את הזלת הזרע 
ננעלו והזוהר  שמיםלכן כל השערים ב

 ,הקדוש אומר שאין תשובה לעבירה זו
אלא אם כן יזיל האדם דמעות חמות 

כן יש . על אשר יצא כנגד חום נוזל הזרע
על רבות וחמות לאדם להזיל דמעות לו 

חטא זה והשם יתברך ברחמיו ירחמהו 
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בנאדו אשר נמצא מתחת  וישים דמעתו
זמירות  כיסא הכבוד כתפילת דוד נעים

 תהלים) שימה דמעתי בנאדך""ישראל: 

 נו, ט(

לשון, רומז -עולה בגימטריה מעור שבת
לתיקון ברית המעור שמכוון נגד ברית 

אכילה מרובה  וליהלשון, ובשבת אפ
שעת אכילה היא שעת  אמנם ,תמותר

לחמה, אבל בשבת שולט השם שק"ו מ
ודע יעקתנו צשמע ובל קוועתנו ש"ת )צי
עלומות( אשר עולה בגימטריה למניין ת

א יהאכילה וה ת"רשות", אז מותר
מלחמת רשות ונתקן הברית וחוזר 

 שפת אמת()השפע לישראל לכל השבוע 
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 מקטרגיםהיבלבל ושטן הקרע י

עולה עם הכולל  "הוי"ה שבת"
שבת הוא  ."קרע שטן"בגימטריה למניין 

שם בו של הקדוש ברוך הוא ושולט שמו 
עולה כוחו  שבת"הוי"ה "הוי"ה, ולכן 

 )שפת אמת(לביטול כוח השטן בשבת. 

 

בל קעולה מראשי התיבות:  "קרע שטן"

 ורא.נהרנו טגבנו שמך ענת ר
 
 
 

 נממ - זתיקון נ
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 חושךהירחיק ו אורהברא י

ויבדל אלהים " )א, ד(נאמר בבראשית 

סופי תיבות  "ךהחוש ןביו רבין האו

 בגימטריה קטנה עולהש המילים שלו
רמז בגימטריה קטנה. ברית למניין 

לברית מילה שנמשלה לאור כנאמר: 

שהאור שנגנז גנזו  "אור זרוע לצדיק"
  השם יתברך לצדיקים שומרי הברית.

נאמר וזה לשונו:  )דף ט עמוד ב(חדש  בזוהר

 "אור זרוע לצדיק""רבי חייא פתח 

ו יכול הקדוש ברוך הוא ראה שהעולם אינ

 ייל - תיקון נח
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בלתי היסוד, ואיזהו היסוד לעמוד 
שהעולם עומד עליו, הוא הצדיק שנאמר 

וזהו יסוד ראשון,  "וצדיק יסוד עולם"

"אור זרוע והוא נקרא אור שנאמר: 

"וירא אלהים : ועוד ממה דכתיב לצדיק"

)סופי תיבות עולה  בטו יכ רהאו תא

(.ברית
 
 
 
 

 

 נשמההיזכך וגוף הטבול י

"וזרקתי עליכם ביא: נאמר ביחזקאל הנ

שהמים  וטהרתם". מים טהורים

 הרח - תיקון נט
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מטהרים את האדם ומעבירים ממנו את 
רוח הטומאה כמובא במדרש תלפיות, 

בערך  "עדן מקדם"ערך טבילה ובספר 
הנ"ל, וזה לשונו:  "מסורת וקבלה בידנו 
מחכמי האמת שארבע מאות כתות 

על הטמא והם  יםכוחות הטומאה שור
עשו, וכדי של סוד ארבע מאות איש 

להעביר אותם צריך לבוא במים. ועם 
היות האדם מורכב מארבע יסודות )אש, 

( אין לו טהרה אלא במים עפר ,רוח, מים
 והטעם כי הטומאה היא רוח דכתיב

"ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ", 

 ""ורוח אלהים מרחפת על פני המים
שהטמא נכנס בתוך המים  )בראשית א(

הטומאה, ולכן  נשלפת ממנו אותה רוח
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הצריכו חז"ל שהטמא יכניס כל גופו 
בתוך המים, שאפילו אם נשאר שיער 

למים, לא נטהר. שמשם  ראש אחד חוץ
נאחזת כל הטומאה וחוזרת אל הגוף,  

 עכ"ל.

לכן ישתדל אדם לטבול בכל יום ולפחות 
פעם בשבוע בערב שבת וע"י כך ימשוך 
על עצמו טהרה וקדושה ויזכך נפשו, 

מתו מן רוח הטומאה השורה רוחו ונש
 על גופו . 

יה" שמתחבר -"טבילה" עולה "טבל
ואם אינו  )גורי האר"י זצ"ל(.כביכול לקב"ה 

 יה ח"ו.  –נזהר בטבילה, אז נעשה בטל 
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 גוףהיטהר וידיים הטול י

באם האדם חלש או חולה , או אין בידו 
האפשרות לטבול, יעשה כסדר הבא: 

קבין מים בהיותו ישפוך על עצמו תשעה 
עומד ערום )ע"י אדם אחר(. ואפשרות 
נוספת שיטול ידיו ארבעים פעמים בסדר 
זה: יטול עשר פעמים יד ימין ועשר 

 יכויןסרוגין ובכל פעם לפעמים יד שמאל 
לאות אחת מעשרה אותיות של שם ע"ב. 

אחריו יטול עשר ו. יו"ד ה"י וי"ו ה"יכך: 
ע"ב,  שם יכויןפעמים רצופות יד ימין ו

ויכוין שם ועשר פעמים רצופות יד שמאל 

 מצר - תיקון ס
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. וכך יעלה לו ארבעים נטילות כנגד ע"ב
מקוה ולפני כל זאת של הארבעים סאה 

מספר רב פעלים, וזה  "לשם יחוד"יאמר 
ך הוא ילשונו: "לשם יחוד קודשא בר

, בדחילו ורחימו ורחימו ודחילו יהושכינת
בשם אות ו  )או"א(ליחדא שם י ואות ה 

ביחודא שלים )יהוה( בשם  )זו"נ(ה ואות 
מוכן ומזומן לטול ידי  הריניכל ישראל, 

עשר נטילות ליד ימין, ועשר נטילות ליד 
שמאל בסרוגין, כנגד עשר  אותיות שם 
הוי"ה במילוי יודין ועוד אני נוטל עשר 
פעמים רצופות ליד ימין ועשר פעמים 
רצופות ליד שמאל, כנגד עשר אותיות 

י יודין אשר עולה כל זה שם הוי"ה במלו
ארבעים מספר ארבעים נטילות כנגד 

סאה. כדי לטהר בזה כל גופי שהוא 
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מאתים וארבעים ושמונה אברים ושלוש 
מאות ושישים וחמישה גידים מטומאת 

 קרי, ומכל מיני טומאות ורוח רעה . 
ויהי רצון מלפניך ה' אלוהי ואלוהי 
אבותי, שיהיו חשובים לפניך נטילות אלו 

טול ידי כאילו טבלתי כל ינוכי מוכן לשא
מטומאת קרי,  הריניגופי בבאר מים לט

ומכל מיני טומאה ורוח רעה. וימחה כח 
הטומאה הנעשה מן הקרי מחיה גמורה 
מלמעלה ומלמטה, ולב טהור ברא לי 

חדש בקרבי ויעלה  , ורוח נכוןאלהים
נתי בכל הכונות הראויות לפניך כאילו כו

 ים זאת. לכוון בסדר נטילת יד

 ךארחץ בנקיון כפי, ואסובבה את מזבח
ה'. ויהי נעם ה' אלהינו עלינו, ומעשה 
 ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו".
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 להלן כוונות הנטילה:

 

 יו"ד  ה"י  וי"ו  ה"י
 
 
 
 
 

 שונאיםהירחיק וברית השמור י

נאמר בזוהר הקדוש וזה לשונו: "מאן 
ברוך דנטיר אות ברית קודש, הקדוש 

 הוא שומרו בכל אתר שצריך שמירה"
פירוש הזוהר: ומאן דנטיר אות ברית, 
שהוא מידת היסוד, בכל אתר הוא בכל 

 ומב - תיקון סא
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בין בברית מילה המצוות הנקראות אות, 
בין בשבת וימים ששומרה מלפגום בה 

טובים הנקראים אות ושומרם מלחללם 
אות תפילין, הקדוש ברוך הוא שומרו 

תר שצריך , בכל אמצוהבזכות זו ה
שמירה, ומכסי עלוי משנאוי, שלא ישלוט 

הנפש  עליו הסטרא אחרא ושונאיו שונאי
 ושונאי הגוף, נכנעים לפניו, אכי"ר.
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 דעת.ה ישמורו מחשבהה טהרי

 :טהרת המחשבהלהלן עצות ל
להינצל מטומאה הוא,  והעולה על כולם

להיזהר שלא יהיה לו מחשבות רעות 
כרונם לברכה על יזוכמו שאמרו רבותינו 

שלא  "ונשמרת מכל דבר רע"הפסוק: 
יהרהר אדם ביום ויבוא לידי טומאה 

 בלילה.
 סגולות המסוגלים לטהר המחשבה:

 "מהאת המחשבה, אמור הפסוק:  לטהר

 יפית ומה נעמת אהבה בתענוגים"

 יהה - תיקון סב
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 "קרע שטן"בשם:  יכויןו

"אש תמיד הרבה פעמים הפסוק:  אמור

 תוקד על המזבח לא תכבה"

"סעפים שנאתי ותורך ז פעמים:  אמור

ותכוון בשם "מיכאל" ויאמר  אהבתי"

"מה יפית ומה נעמת אהבה פסוק: 

ואחר כך יעביר יד ימינו על  בתענוגים"
 .מצחו
יד ימינך על המצח ועל העיניים ג'  העבר

פעמים ויעברו ממנו כל מחשבות זרות 
ממחשבתו כל  יעבירובלבד שגם הוא 

  .הרהורים ויועיל מאוד

"לב יד ימינך על מצחך ואמור:  העבר

ורוח נכון חדש  אלהיםטהור ברא לי 
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 בקרבי"
מקרי, אמור  לולהינצלטהר המחשבה 

אם שמוע תשמע לקול ויאמר "הפסוק: 

ה אלהיך והישר בעיניו תעשה יהו

כל ושמרת כל חקיו. והאזנת למצותיו 

מתי במצרים לא המחלה אשר ש

 ה רפאך".אני יהוכי אשים עליך 

 ואמורוב הפסוק הבא על קלף כשר כת

 "והיה פי ראשו בתוכו שפהבכוונה 

ביב ספיו ליהיה )בגימטריה שכינה( 

)אשר עולה ראשי תיבות  רג.אעשה מ

 קרעיא לו להיה יחרה תסמא"ל.( 

"שהשכינה" תגן  ן)ר"ת לילית( ותכווי
מסיבת "סמאל לילית" והוא מסוגל מאוד 
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בלילה במיוחד  ומחשבות רעיונותלטהר 
 קודם השינה.

 
ומחשבות זרות, ידע כי השם להרהור 

יתברך מלוא כל הארץ כבודו ואלופו של 
בכל  ,עולם בכל תנועה ובכל מחשבה

השם יתברך נמצא שם. ועל ידי זה 
יתבטלו ממנו כל מחשבות זרות אשר 
מבלבלים אותו בתפילתו במחשבות זרות 

שיש לו, אבל כשנתבטל  הזהו מחמת גאו
ני עצמו כבריה לאין ממש דומה בפ

כל הנבראים ומקשר עצמו עם מהפחותה 
כולם שווה בשווה בהתקשרות ואחדות, 
אין ואפס בפני עצמו ויודע שמלא כל 
הארץ כבודו מיד יתפרדו כל פועלי אוון 
ויבוא להתפשטות הגשמיות מקושר 
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 באור אין סוף באחדותו יתברך.
 
 
 
 

 בריאותהישמור וטובה הכיר י
 .זצ"ל אהרן ראטהשמירת הגוף מאת הרב 

זק הגדול שנגרם נזה נבאר ה בתיקון
, הגשמיונפשו של האדם במובן  לגופו

ח נשמתו וובודאי שהוא גורם בכך שכ
ותש כוחה של  , והולךתעכודכמו כן 

 .במקביל לגופו שהולך ונהרס נשמתו
והירידות של  מלבד הידוע שכל העליות

האדם בעבודת ה' תלויים בשמירת 
 בניןיסוד חזק כן ההיסוד, כי ככל שה

 ענו - תיקון סג
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עליו חזק, וכשהיסוד מעורער כן  שנבנה
ולכך  ב.שנבנה עליו אינו יצי ןיבניכל ה

 דשוברית ק האדם שהוא שמירת כשיסוד

 "חי"חזק ויציב זוכה הוא ונחשב ל
רגיש טעם בתורה ותפילה, מלא הוא מה

בסיפוק רוחני מישיבתו בבית ה', בית ה' 
היום  הוא במשך נירעלמשא,  אינו עליו

 ללמוד ולפלפל בחכמת התורה,

הינו אטום , כשלעומתו זה שיסודו נחלש
ליו ללא רגש בתורה ותפילה, בית ה' ע

בוקר ב  ו,למשא, וכמו בית סוהר ייחשב ל
תן ימי ייאמר תן ערב, ובערב ייאמר מי י

בוקר. מחכה לסיום השיעור, לסיום הסדר, 
 ,אושיולמחר יקיץ משנתו בי היום, לסיום

לו שום סיפוק מהתורה  אחר שאין
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 .ותפילה

קורא יקר, אחי שמע לי. וזה חזיתי  ועתה
הרעה הזאת נקראת  ואספרה. המחלה

 עמודבספרי הרופאים הגדולים )כליון 
הוא  השדרה(, מקור ומקום המחלה הזאת

השדרה. רבים חללים היא מפלת  עמוד
בנשואי צעירי ימים אשר אין מעצור 

באותם . ועצומים הרוגיה םבתאוות להם
האנשים אשר אחרי שרירות לבם הרע 

האלה אף שאוכלים תמיד  ילכו. האנשים
את  בשמןים חמטעמים הרבה ומוש

יום  ,בשרם, המה מזי רעב ויכחישו יום
אר ולא הדר להם, ומבשרם, לא ת

 ,נתעבים ונאלחים, דבקה עצמם לבשרם
לא יכלו לשום יד  חלושים ועטופים עד

י נמלים דו, וידמה להם כאלו גדםהילמו פ
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וימררו  רומשים עליהם לאורך השדרה
, מכף רגל ילחולאת חייהם. כל ראשם 

ם רעים, יסוריועד ראש אין בהם מתום מ
יכהו  םהעינייילבינו ונופלים,  הפנים

ומשוקעים בחלליהם ומרגישים בכל 
יחם להם. מר  האברים קרח גדול ולא

להם מר, נגזלה שנתם מאתם, ואם ישנו 
 ים יבעתום, וחולמיםמעט, הרהורים רע

, ובלי רצונם יצא ויזוב הםכאלו הוזים 
 .דומא ,דומהם הזרע ומחליש אותם במא

 לייזלב, עד כי אף ביום  כידוע לחכמי
ויזוב הזרע מאתם עד ישתינו או יסיכו 

כושלות,  םיברכורגלם מחולשה גדולה 
פו יעיתיגעו ויואם ילכו מעט ברגלים 

כי  מהר. גם אינם מולידים שוב לעולם
ם ויצורו צעדי אונם. וחמ חואפס כ
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הולכים ערירי ומחכים למות, ידם ירופפו, 
ולימים גם השבץ  ,תצלינה םאוזניה

 .יאחזם וימית אותם מהרה
ישתומם הקורא בקראו בספר היקר  ומה

הרופאים הרמב"ם ז"ל  והנחמד מראש
בהלכות דעות. פרק רביעי וז"ל: "שכבת 

. םהעיניי ומאור ח הגוף, וחייווזרע, הוא כ
חו ווכל זמן שתצא ביותר הגוף כלה וכ

 כלה וחייו אובדים. הוא שאמר שלמה

. כל "לנשים חילך ןתיתאל "בחכמתו: 

חו וקופצת עליו, וכ נהיקזהשטוף בבעילה 

וריח רע נודף מפיו  ,תש ועיניו כהות
 ומשחיו, ושער ראשו וגבות עיניו וריסי

ער יושחיו וש ער זקנויעיניו נושרות, וש
יו רבה, שיניו נופלות והרבה כאבים רגל
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 חוץ מאלו באים עליו. אמרו חכמי
הרופאים: אחד מאלף מת בשאר חולאים, 
והאלף מרוב התשמיש, לפיכך צריך אדם 

זה, אם רצה להיות  בדבר רלהיזה

  .בטובה". עכ"ל

וכל דבריו באמונה  ,ה חכווהנה אמת יהג
אף  ,עושים כאלההכל. כי  אין בהם יתרון

ם המה לימים תקפוץ עליהם אם צעירי
ימאס,  הזקנה, פניהם ילבינו, עורם

ועצמותיהם כמוקד נחרו. תמיד המה 
ישנים וזועפים. קצרי אפים מתעברים על 

להם וחתחתים בדרך. אבדה  ריב לא
חכמתם ובינתם, נבערים מדעת כבהמות 

משענתם  הארץ, הולכים שחוח על
 הלי הזוהח .ת מחייםוותבחר נפשם מו

זיבת הזרע רך ודק, לחולת  ביא לידיי
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 ,לקדחת ,לחרחור ,יםהמ ילריבו ,הריאה
ת ואחיזת השינה, ולתאו ות הדעת,שליחל

הצמיתה.  ילחול, לשלילת מראה העין
לידי חולי. למיתה נופל  ,ריםבילכאב א

 םחולייפתאומית. לחולי אבן. ולשאר 
 קיומנול רעים. גם חום הגוף המחויב
מם וכחציר ובלעדיה והיינו לאין. כאבן דו

המחלה הזאת. גם תחלוש כל  יבש תמעט
, לוהעיכו ההקיבופעולת  תוכוחוהגוף 

המאכל  הלא המה הכלים המעכלים את
אשר יאכל ויבוא בקרבנו. ועושים אותו 

 הזה מתהפך אחרי כן ןוהקיפאו. ןיפאולק
 המשלים חסרון הדם אשר נאבד לדם

ואם המה חלשים ורעים  .יום ,מאתנו יום
יום  דם הזה אם יאכל כלמה יתרון לא

כל המאכלים? לו . ומה יועילו מפוטםשור 
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הלא יחלישו את הכלים ביותר ומרה 
 וטוב לו לענות בצום תהיה באחרונה

  עכ"ל. נפשו

 

 

 

 אבהיצילם וילדים השמור י

אמרו חז"ל שהמוציאים זרע לבטלה 
נקראים "שוחטי הילדים" מפני שהם 

במו שלהם ממש שוחטים את ילדיהם 
וזה  "ראשית חכמה"מובא בספר  הם.ידי

הטעם הוא שהטיפה, שיצאה לשונו: 
לבטלה כיוון שלא באה אל הנקבה מיד 
החיצונים מוזמנים ולוקחים חימום הרע 
ההוא, נמצא שיש ביד החיצונים כל אותן 

 מחי - תיקון סד
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הנשמות הראויות לבוא באותן הטיפות. 
וכאשר נשא אישה ולא עשה תשובה 

אותן  נים אתיכראוי, החיצוניים מזמ
הנשמות הטהורות העשוקות בידה ובניו 

 מתים כשהם קטנים" עכ"ל.
בזוהר הקדוש: בהיותו מצטער על  כתוב

מיתות בניו מתכפר על שהיה חייב 
, שהרי גם הוא מת שמיםמיתה בידי 

ה תשובה מכאן שבמקצת ובלבד שיע

"גם בכנפיך ואילך. ועל עוון זה נאמר: 

 "נקיים נמצאו דם נפשות אביונים
יו נאמר: "שוחטים ילדים" שזה שוחט ועל

בניו ממש, ולכן אינו רואה פני השכינה 
 אלא אם יעשה תשובה כראוי.
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 יבואוארץ העל ומים הגברו י

דור המבול ברותחין קלקלו וברותחין 
ו כל מעינות תהום רבה ונדונו, לכן נק
נפתחו. דור המבול  שמיםוארובות ה

נענש במים מלמטה ומלמעלה, לפי 
הקדוש ברוך הוא מעניש מידה כנגד ש

 היתהמידה. דור המבול חטאתם 
 ,קלקלו שהשחיתו דרכם וזרעם  וברותחין

כן היה צריך שיבקעו כל מעינות  ועל
תהום רבה שהם מים רותחין וישמידום, 
ולפי שקלקלו צורת הולד שהוא נוצר 

 דמב - תיקון סה
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בארבעים יום, על כן היה צריך להמטיר 
ם לילה. עליהם גשם ארבעים יום וארבעי

 )תיקון הברית(

 
 
 
 

 עברותה ירחיקו אדםה קדשתי

"קדש עצמך : אמרו חז"ל ועל כן 

וזה לשון קודשו של רבינו  במותר לך"

על דברי חז"ל: בעל האור החיים הקדוש 

"לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר 

עצנו יכוונת דברי רשב"א הוא ל" הרע":

צוח היצר הרע ינ עצה טובה בענייני
ו לעשות להכניעו תמיד בעצה וללמדנ

 מנק - תיקון סו
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אשר תמיד יבקש להכעיס יצר הרע 
. חז"ל ותמיד יבקש לערוך איתו מלחמה

 "קדש עצמך במותר לךעניין אמרו על 
דהיינו  "וישלוט יצר הטוב על יצר הרע

אי לעשות בענייני הגוף שבמה האדם ר
ובזה ממילא יהיה נכנע היצר הרע 
וישלוט עליו היצר הטוב". עד כאן דברי 

 קודשו.
 
 
 

 איש הישמור ואדם הזהר י

שלא להגיע לידי קישוי שלא לצורך 
הגם שישנם דברים המותרים עם  .מצוה
וראה כי בא לידי קישוי וחימום  ,אשתו

 איע - זתיקון ס
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יסלק ידיו עד  מצוהשלא במקום קיום ה
יעבור זעם. זאת התירו לאדם נשוי אך 
לרווק יש להיזהר שעבירה זו חמורה 

ם כאשר רוחץ מאוד. ויש להיזהר כפליי
את עצמו לא לרחוץ האיבר כי יבוא 

וירחיק עצמו מן  ,חלילה לידי קישוי ודאי
 העבירה.

 
 
 
 

 רעהההמחשבה והרהור הרחיק י

בספר דרך פיקודיך נאמר וזה לשונו: 
ישנו איסור חמור להרהר באישה אחרת "

וגם באשתו נאמר זאת, וכבר כתבו 

 חבו - תיקון סח
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מחטיא פי אלף במזיד הספרים שהרהור 
ור הבא באונס, ואמרו חכמינו מהרה

"המביא עצמו לידי כרונם לברכה: יז

הרהור אין מכניסין אותו במחיצתו 

 .עכ"ל)נדה יג(  של הקדוש ברוך הוא"
 
 
 
 
 

 דין הריבוי ועונשים ה"ח י

המוציא  על האדםבאים דברים אלה 
דברים וההשם ירחמנו, לבטלה  וזרע
להלן מובאים בש"ס ובזוהר מופעים ה

 ה לשונם:הקדוש וז

 ראה - תיקון סט
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 )נידה יג(כמביא מבול לעולם. נחשב  .א

  )שם(.מיתהמוציא זרעו לבטלה חייב  .ב
 )נידה יג(כשופך דמים.  .ג

 )נידה יג(כעובד עבודה זרה.  .ד

 )נידה יג, מסכת כלה(נקרא מומר.  .ה

 )נידה יג(. שמיםהוא בנידוי בידי  .ו

אין מכניסים אותו במחיצתו של  .ז
 )זוהר הקדוש פיקודי(הקדוש ברוך הוא. 

 )מסכת כלה(לו חלק לעולם הבא. אין  .ח

)זוהר אין לו חלק באלוהי ישראל.  .ט

 הקדוש שמות ג(

 אלהים"לא יהיה לך עובר על  .י

"לא תשתחוה  ועלאחרים" 

 להם".

הקדוש ברוך הוא מואס בעבירה זו  .יא
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)זוהר הקדוש יותר מכל העבירות. 

 פרשת נח דך עו(

כוח האומות לשלוט על ישראל בא  .יב
 על ידי זו העבירה.כולו 

)זוהר א יקום בתחיית המתים. ל .יג

 הקדוש בשלח דף נז(

)זוהר הקדוש נידון בצואה רותחת.  .יד

 תרומה דף קנ(

)עבודת אינו זוכה להתפלל בכונה  .טו

 ישראל הפטרת ויגש(

. לצלןמגולגל בכלב וחזיר רחמנא  .טז
 )זרע קודש(

 מושפל עד עפר.מזלו  .יז

 .עניותפרנסתו נפגמת ובא לידי  .יח
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 םרשעיהירחיק ואדם השמר י

של אנשים רשעים  תםמחבר יתרחק
ההולכים בחושך. האדם צריך להיזהר 
מאוד מחברה רעה, כי החברה משפיעה 
מאוד בכל העניינים על האדם במיוחד 

. ישנם הרבה בני תורה שמיםבענייני 
 ישיבהידי שנפלו לדיוטא התחתונה על 

בקרב עמי הארץ ועל כן על האדם 
 להתרחק מחברתם כמפני הבורח מאש.

לשון המאירי בעניין: וכן יזהר האדם  זהו
שלא להתחבר עם הנבלים והטיפשים 

 יבמ - תיקון ע
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ויושבי קרנות שלא ימשכוהו בחבלי שוא 
ובעבותות של פריצות וכן בכל חברה 

 מקולקלת כל אחד לפי עניינו. עכ"ל.
)הלכות בזה דבריו של הרמב"ם  מובאים

"דרך  לשון קודשו:וזה  דעות ר פרק ו(
נמשך בדעותיו  של האדם להיות ותבריא

ובמעשיו אחר רעיו וחבריו ונוהג כמנהג 
אנשי מדינתו, לפיכך צריך להתחבר 
לצדיקים ולישב אצל החכמים  תמיד כדי 
שילמד ממעשיהם ויתרחק מן הרשעים 
ההולכים בחושך כדי שלא ילמד 

 ממעשיהם" עכ"ל.
נעים זמירות ישראל הפליא  ךודוד המל

י"במילותיו בתהילים:  אִּ ֵרי ה  ְ ר ַאש  ֶ ש  ֲאש 

ְבֶדֶרְך  ים, ו  עִּ ֲעַצת ְרש   ַ ַלְך ב  לֹא ה 
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ים לֹא  ב ֵלצִּ ַ ד, ו ְבמֹוש  מ  ים לֹא ע  אִּ ַחט  

ב; ש   ה ֶחְפצֹו,   י  תֹוַרת ְיהו  ם ב ְ י אִּ כ ִּ

ה; ְיל  ל  ם ו  ה יֹומ  תֹו ֶיְהג ֶ  ו ְבתֹור 
 
 
 
 

 לשוןהינצור וברית השמור י

 "נצור לשונך מרע"
מילה(  ברית הלשון וברית המעור )ברית

 )ספר יצירה(.מכוונים זה כנגד זה כנודע 
אשר על כן חשוב מאוד לתיקון הנפש 
וטהרתה להקפיד ביותר על שמירת 
הלשון ונקיות הדיבור שהוא מבוא ופתח 

ר "גדול אל הקדושה. ובזה פירש האדמו

 היי - ון עאתיק
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"ואלה הקדוש מחב"ד זיע"א הפסוק: 

אל"ה עולה בגימטריה מ"ב ושמות" 

סוגלים לתיקון כמספר ימי השובבים המ
הברית. לתיקון ימים אלה נדרש שמו"ת 

שמור תפתיך שוצא מנוטריקון: 

"דרך גם הפסוק  ובזה פירש עשית,ו

דרך  )שמות ה, ג( שלושת ימים במדבר"

"דרך גבר רמוז לקדושת היסוד, 

ראשי  ,מיםילשת ש )משלי ל, יט( "בעלמה

תיבות ש"י וכן בגימטריה קר"י רומז גם 
 זה תלוי במדבר כן לקדושה זו, כל

 .ין שםבדיבורי הפה עי
יאמר בכל יום ויום בתפילתו בברכת 

ישראל בזה הלשון:  וי עמחץ נדבמק
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הי ו"יהי רצון מלפניך יהוה אלהינו ואל
אבותינו, שכל טיפה וטיפה שיצאה ממני 
לבטלה, בין באונס בין ברצון בין בשוגג 
בין במזיד בין ער בין ישן בן על ידי בין 

, עשה מצוהים שלא במקום על ידי אחר

יל חלמען שמך הגדול היוצא מפסוק: "

( חב"ושם קדוש " )יכוין יקאנוולע ב

 שתחזירן למקומן במקום הקודש". 
 
 
 
 

 עולמותהינחל וטובה הזכה י

מעלתו של שומר הברית היא ללא 
וזוכה לברכות הרבה כמובא  תגבולו

 מומ - תיקון עב
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ראטה זצ"ל וזה לשון אהרן בדברי הרב 
 קודשו:
 ראות את הקדוש ברוך הוא שאיןזוכה ל

פתח "מובא בזוהר הקדוש :  עונג כמותו

מאי  "ומבשרי אחזה אלוה"ואמר: 
ומבשרי, ומעצמי מבעי ליה, אלא מבשרי 

"ובשר קדש ממש, ומאי היא, דכתיב: 

"והיתה בריתי וכתיב  מעליך", יעברו

, דתניא בכל זימנא בבשרכם"

קדישא  דאתרשים בר נש בהאי רשימא
מניה חמי לקודשא בריך הוא,  דהאי את,

מניה ממש, ונשמתא קדישא אתאחידת 
וכו'', ואי זכי ונטיר ליה שכינתא לא  ביה

אתפרש מניה כו''. עד כאן לשונו. ותראה 
שומר הברית ואין מקוים בו,  מכאן, אם
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חס וחלילה, מה שכתוב ובשר קדש יעברו 
 מעלות גדולות, אחת מעליך, זוכה לשלוש

ת לבוא לראות אשזוכה לעתיד מהם 
הקדוש ברוך הוא ממש בלי שום מסך 
מבדיל, ומי יכול לשער ולספר אלו 
הדברים, ואשרי לנשמה שזוכה בעת 

, אשר שםאת ה צאתה מן העולם לראות
מתקיים , ולזה שום מלאך ושרף אינו זוכה

 .כולה כאילו קיים כל התורהבו 
ועל דא "בזוהר הקדוש וזה לשונו :  מובא

כאלו קים  ית קדישאר בריכל מאן דנט
אוריתא קדישא כולא, דהא ברית שקול 
 ככל אורייתא, עד כאן לשונו. וכן מובא

הר וזה לשונו: ועל דא אורייתא ובז
אחידת בהאי, דכל מאן דנטיר האי 

אורייתא כולא, עד  ברית, כאילו נטיר
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 .לשונו כאן
בל ברית קמי קודשא והרי כמה חשוב ומק

הברית, בכל פעם שנוטר  בריך הוא, כי
מחשיב לו ה' כאילו קיים כל התורה 

 .כולה
 אין כל אומה ולשון יכולים לשלוט
 .בישראל, בזכות ששומרים בריתם

הברית  בזמן שישראל נוטרים ושומרים
לשלוט בהם.  אומה ולשון יכולים אין שום

בשביל  באהומובא כי גזרת המבול 

"כי כנודע מהכתוב  ,זרעםאת שהשחיתו 

זה נידונו במים , ובהשחית כל בשר"

מצא  רותחים. ונח הצדיק שנטר הברית
חן בעיני ה' והצילו מכל העולם. הרי, אם 
אדם נוטר הברית, גורם בזה הצלה 
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ישראל, שכמה נפשות בלי  לנפשות
ל לפי כוחו ושיעור ניצולים בזכותו, והכ

מות אין והא ולפי מעשיו. וכל גזרות
על רק וח אל הפוכהחם לצאת מובכ

 .וחלילה רית, חסבשביל פגם הב
 הבריאה, השומר בריתו הוא תכלית

ברא עולמו  שםכשה .והעולם קיים עליו
שישראל  שיתיהסתכל על המידה הש

, שזו מידת היסוד המו אותיהקדושים יקי
ח והתלויה בשמירת ברית קודש, ובכ

 ,לה לפניווהשמחה שע זו מצוהגודל 
 עולם על זו המידה. הברא  כביכולו

אמר על בר יוחאי שרבי שמעון  מובא
 אתברי ואתקים, דכתיב: ברית עלמא

"אם לא בריתי יומם ולילה חקות 



 

 

 

 

 

 

 

 ברית                                למשה
 תיקון עב -ע"ב תיקונים לשמירת הברית 

 

181 

 . "שמים וארץ לא שמתי
מעלה גדולה בברית קודש מפי  לך הרי

עדות רשב"י, מה שכל העולם נברא 
הברית, אשר זה קיום  וקיים רק בשביל

דהינו אפילו כל המלאכים.  כל העולמות.
רסים על ידי נה ,וכל העולמות, חס וחלילה

דש וברית קה קיוםפגם הברית, וכן 
 .והתחתונים מעמיד ומקיים כל העליונים

 
 

 תם ונשלם 

 בורא העולם. לשבח לא

 אמלא פי בשבח והודיה,

 . הואפול לפניו בקידה והשתחוי
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 זכות הצדיקים יגן בעדכם.

האבות הקדושים אברהם יצחק 

 ויעקב זיע"א.

 משה רבנו רעיא מהימינא זיע"א.

 רן הכהן זיע"א.אה

 דוד המלך נעים זמירות ישראל זיע"א

 החכם באדם.המלך שלמה בן דוד 

 יוסף הצדיק זיע"א.

 רבי שמעון בר יוחאי זיע"א.

 רבי יונתן בן עוזיאל זיע"א.

 רבי מאיר בעל הנס זיע"א.

 רבי יצחק לוריא אשכנזי האר"י זצ"ל.

 זצ''ל אור שרגאהרב מולא 
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 ת מיום הולדו""טוב שם משמן טוב ויום המוו

 "יעלזו חסידים בכבוד ירננו על משכבותם"

 לעילוי נשמות: 
 מור אבי ועטרת ראשי ר' דוד בן חיים ז''ל 

 דוד ז''ל סבי חיים בן
 ז''ל למון בן יחזקאיסבי שלמה סל

 ז''ל שרהסבתי אסתר בת 
 סבתי יוכבד בת יצחק ז''ל
 אחותי סלטנת בת חייט ז''ל

 ז''ל  יטאחותי שרה בת חי
 מנשה בן דוד מונדני ז''ל הר בת אסתר ז''לגו

 עובדיה בן ישראל דרעבי ז''ל שרה בת אסתר ז''ל
 שלמה דרדשתי ז''ל יפה מורברי בת אסתר ז''ל

 מתתיהו קרמנין ז''ל תמר בת אסתר ז''ל
 יחזקאל בן משה מלמד ז''ל חיים בן רחמים מזרחי ז''ל 

 בת סימן ז''ל יטחי אסתר בת יוכבד ז''ל
 ן משה ז''לעזרא ב ל יהודית בת פנינה ז''לרח

 דוד עטיה ז''ל ןעמוס ב רחל בת שלמה ז''ל
 רפאל בן סימן ז''ל יצחק בן שלמה שמעוני ז''ל

 רחמים רפאל שמעוני ז''ל מרדכי מהדיזדה ז''ל  
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 יעקב בן שטרית ז''ל יפה חווה חיימי ז''ל 
 סיאן ז''לאמשה אלי אהרון סלימניאן ז''ל

 ז''ל מרים בתרחל  ''לצזבן ששון ד דורבי 
 מזל חסן ז''ל משה חיים זדה ז''ל

 בנימין חזות ז''ל  אמנון ניסים ז''ל
 הרב מנשה מלול ז''ל הרב מנחם חכם ז''ל 

 דבורה מונדני ז''ל לי ז''לעהרב עמנואל מש
 חכם חיזקיה ז''ל יחזקאל מלמד ז''ל
 יפה בת שרה ז"ל שלמה לורי ז''ל 

 רחל בוחבוט ז"ל ד ז''לעזרא מלמ
 ז"ל מזלעליה בת  אריה רביב בן קלרה ז"ל.

 ז"ל רינה בת אסתר ז"ל אליהו בן רחל
 אהרן עטרי ז"ל הרב יוסף כהן זצ"ל.
 גבריאל נילי ז"ל אמרלה יצחקיאן ז"ל

 מרדכי דבסטני ז"ל חנוכה חכם ז"ל
 תמר בת רחל אפללו ז"ל משה בר חיים אפללו ז"ל

 הרב משה זרגרי זצ"ל ו ז"לרבי חיים אפלל
 רבי חכם חזקיה זצ"ל שמואל אליאסיאן ז"ל

 אליהו בן הלן ז"ל אלה בת מניה מרים ז"ל
 חנניה בן ברכה זצ"ל יצחק יעקב אסרף ז"ל.

 רחל בת חנינה ז"ל דוד בן לונה ז"ל
 שרה אטינגר ז"ל אברהם אטינגר ז"ל

 משה ומרים קוטר ז"ל שלום צדוק ז"ל
 משה הור ז"ל ז"ל יעקב אסולין

 אליהו אבקסיס ז"ל ז"לבן אסתר אידל שפרלינג 
 יצחק מנדל ברנשטיין ז"ל שרה דיין ז"ל

 שרה מנשה ז"ל ר' חנניה זגורי ז"ל
 מסעודה ברנס ז"ל וענונו מרדכי ז"ל

 יעל בת רחל ז"ל וענונו דוד ז"ל
 אסתר רבקה בת מרים ז"ל חנה וענונו ז"ל

 פנינה בת רחל חיים זדה ז"ל "לז רבי רפאל חי אנקונינה
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 ואלה יעמדו על הברכה:
 מרת אמי רחל בת אסתר זדה חיים עזרא

 חיים וישראל אפללו שמעון צדוק
 ארז, הילה, עומר ואופיר מגן אברהמי שושנה
 שיוה ואורית סאסני פרד ,דוד זדה מוסא אסתר
 בנימין ודליה מונדני והילדים שמעוני ושלמה יפעת
 עוזי חכם  לרח בת גלית
 זדה חיים משה רוך גולומנצור  בהגת
 זדה חיים אהרן והילדים זדה מהדי וחנה  משה
 זדה חיים גדעון מזרחי שלמה

 אפללו מנחם שמחה ואיתמר בן יהודה
 יצחק כהן אשרף ושלמה אברהם

 שפירא יפה אשרף יצחק שהם
 רחל בת מירב טליה אשרף משפחת

 שבתבן ושקד אולגה  ,יצחק יצחק בן אסייג
 סאסאני פרד משה ומרים פרד אוריאל ג'ינוס ומלכה סאסני

 יצחק מכלוף והילדים אליהו ודורית ריווני
 ארז בן יהודה הלוי מיטל אודל בת חנה

 אמיר שמואל אטינגר אודלשיראל נחמה בת מיטל 
 כוכבא שמעוני משה ואיריס שמעוני

 זמרות לורי ישעיהו הורוביץ
 עמית יהונתן בן מיכאלה מלכהשהין דליה בת 

  

 


