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גדולי הצדיקים אומרים ללמוד זוהר הקדוש

 1

ספר

תיקון הברית
על שמירת ותיקון פגם הברית דיניו ומנהגיו

חלק כאעניני תיקון הברית

עצמוצב) את ולהרחיק לשמור תיקון זה גם
כדי זה חטא וגורמים המסבבים מדברים
תשובה בתיקוני ועיין ישמרינו, 'וה ממנו להנצל
לכלהו חשיב דקא השם מצות בספר שנדפסו
,פה נבלות המדבר הרע, לשון המספר הם, ואלו
שאינו למי סוד המגלה שקרים, דברים המדבר
,מקיים ואינו הנודר לבטלה, ברכה מברך ראוי,
,ובבגדיהם בנשים המסתכל ,בראיה הפוגם
דברים לשמוע אזנו המטה בדאגה, המרבה
לבדו, בחדר הישן גסה, אכילה האוכל בטלים,
להזהר ,לזה זה כשנזקקין חיים בבעלי המסתכל
עניני מלדבר ליזהר אוכף, בלא בהמה על מלרכוב
ויזהר תשמיש בשעת שלא אשתו עם אפילו 'תש
שלא שכן ומכל הרהור לו הגורם במקום מלראות
לדעת עצמו שמקשה בכיון אלו בדברים יהרהר
,'כו המקשה לברכה זכרונם חכמינו ואמרו בזה
זיוג. בליל אלא זרע המרבים בדברים יאכל ולא

כאן. עד

עוד ואציין שכתבו מצאתי  אשר הדברים אלה עוד
חלילה  עבירה לידי  לבא שלא מהם ליזהר
אינהו זרה  עבודה בצורת  המסתכל הן , ואלו
סביב  אם האשה, עם דיבור ירבה שלא ואביזרייהו,
מראשותיו סביב יהיה  אם צואים, כלים יהיה מטתו
עליו יהיה אם וכיוצא , מכנסיים או מנעלים
קורי  יהיה אם שישן , בעת וכיוצא ברגל מפתחות
ומשתין , באמה האוחז מראשותיו, למעלה עכביש
נוטל שאינו מי  ימין, צד  על ישן הלילה בתחלת אם
כל השינה תענוג בסיבת הקיצו, בתחלת בבוקר ידיו

הפורץ בקבע, ולא באקראי מצות העושה הלילה,
המיפה  המתגאה, לברכה, זכרונם רבותינו מגדרי גדר
ממון . חומד  שטבעו מי  בשערו, ומסלסל עצמו את
ככולם ורובם הקדושים מספרים העתקתי זה  כל
שמצאתי  מה והשאר צדיק קרנות מספר העתקתי 

בספרים .כחכתוב

האדםבו את המביאות  שונות סיבות יבוארו:
בברית. לפגום

זרע הוצאת לידי האדם את המביאות סיבות
בחלום או בהקיץ לבטלה

(ולשוןא פה ניבול לדבר ולשונו פיו שפוגם מי
קרי בטומאת אותו מטמא שקרים ולדבר הרע

.שינה בשעת

לוב) לגלות ראוי שאינו למי סודות המגלה
.סוד שום

עונהג) כשאינו זה ובכלל לבטלה ברכה שברך מי
התפלה שחוזר בשעה ציבור השליח אחר אמן

לשלי וגורם ברכותשמונה-עשרה לברך ציבור ח
אותו. מטמאין לכן לבטלה

(דלשלם נדרו מקיים ואינו מה דבר שנודר מי
שנדר. מה

במקוםה) להסתכל לצלן רחמנא בראיה שפוגם מי
או בארמית או יהודית בנשים הן ערוה
.לזה זה נזקקין ועוף שבהמה בשעה או בבתולות

מאכלותו) ואוכל ושתיה באכילה שמרבה מי
.גסה ואכילה שמנות

וכןכח - שרה]. חי' פרשת סוף  אלימלך בנועם [ועיין (
על ישראל  עבודת הקדוש בספר  באבות)מובא  "ולא (מתני'

שלא  קודש ברית האות דהיינו מעולם  הקודש בשר הסריח
כלל", הרהור לידי ליזהרבאו צריך  וביותר שכתב שם עיין 

שבט  וחצי טבת  אב וחצי  תמוז ימי הם  האלו בימים  מזה
הראש  הוא ניסן  כי ליזהר צריך החדשים באלו וגם כו ',
הוא ואלול העיינין הם ואב ותמוז האזנים הם וסיון  ואייר 

שם. עיין החוטם
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ומכשילוז) לילית אוחזתו יחידי בחדר שישן מי
.לבטלה זרע בהוצאות

(ח.ומסכה בפסל או בצלם שמסתכל מי

ואנחה.ט) ויגון בדאגה שמרבה מי

דבריםי) או פה ניבול לשמוע באזנו שפוגם מי
.בטלים

מהסיבות.עד כאן

החטא תיקוני
(כמבוארא ומעשה ודיבור במחשבה שבת לשמור

.הקדושה שער חכמה בראשית

בהפרשתב) ולהזהר לעניים צדקה בתינת להרבות
לידו. שבא ריוח מכל מעשר

טוב.ג) ויום בשבת אפילו המשכר ממשקה להזהר

(ד.וצעקה בבכי תפילותיו כל להתפלל

ציוןה) בשערי שכתוב שמע הקריאת לקרות
.לילה בכל

העלבונותו) כל ויסבול הענוה במדת שיבחור
וגידופין. וחרופין

בשמירתז) ולהשיאם ביתו בתוך יתומים לגדל
קודש. ברית

(חהכנסת בבית ראשונים מעשרה להיות
חס ביחיד ולא בציבור תמיד ולהתפלל
ובמצות תפילין במצות וזהיר זריז ולהיות ושלום
לתפלה גאולה ולסמוך טוב היותר צד על ציצית
פעם בכל ואמן רבה שמיה יהר אמן לענות ולהזהר

יעבור. ולא בחוק

עדט) לידו הבאות מצות עשיות בכל שיתחמם
.לפסח המצות באפיית ובפרט שיזיע

ובתוספתי) שבת לכבוד הנרות בהדלקת להרבות
.הלילה קודם שעות 'ב שבת

(ברכויא אשר ידו כמתנת כהלכתו השבת את לענג
.יתברך השם

תהליםיב) מזמורי הד' ולומר שכיבה קודם ללמוד
.השכיבה קודם

ספריג) הוצאת בשעת שמיה בריך לומר להזהר
פנים כל על בתורה לקרות עולה ולהיות תורה

חודש. בכל אחת פעם

(ידללמוד לו אפשר ואם יום בכל משניות שילמוד
.נעים ומה טוב מה פרקים ח"י

עשרהטו) שמונה תפלת בכל תמיד יאמר
הנדפס רצון היהי בשופר תקע בברכת
ובשעת בענטשן חודש ראש בשעת וגם צ"בשע

חטאינו. ומפני אמירת

מסעודתוטז) ולהאכיל המוציא משיורי לאכול
.תורה בני לעניים תמיד

ת"תיז) בשובבים בספרלהתענות כמבואר
הקודש. עבודת

(ביומוי"ח יום דבר לישראל חק כטללמוד.

החק לימוד הוא הברית לפגם התיקון מגדולי אחד
ביומו יום דבר לישראל

שליט"א משארמאש אב"ד מהגה"צ המלצה מכתב
פרשה כל לישראל החק הדפסת על תש"ל בשנת [זצ"ל]
בדרך. ובלכתך בביתך בשבתך בניקל לקיים כדי בנפרד

לשונו: וזה

ובימימלפנים הקודמים בדורות בישראל זאת
בין ואחד אחד כל אשר זי"ע, אבותינו
להשלים השתדלו המוני איש בין חכם תלמיד
ולא חק לישראל חק בספר ויום יום בכל חוקם
דור מדור הקדושים הצדיקים נהגו וכן יעבור,
יסדו עליון, קדוש ממקום חוצבו ומקור ,כידוע
רבינו מרן הקדשים קודש האלקי איש ותקנו
ודינים מוסר עניני יום בכל ללמוד האריז"ל
והרמב"ם ערוך השולחן חלקי מארבעה מלוקטים
דרך על הלכה, לימוד חובת ידי גם לצאת כדי ז"ל

.'כו יום בכל הלכות השונה כל ז"ל אמרם

ערוךועיין ח)בשולחן"רל חק(סימן השלים לא דאם
ועיין מיד. בלילה ישלימנו ביום, לו הקבוע

תשובה רמ"ו)בפתחי סי' חכמים(יו"ד משנת בשם
מחוייב בלילה השלים לא דאם נוטה דדעתו
זה דבר ללמוד וצריך אוחרא, ליומא אף להשלים

שם. עיין לימודו שאר קודם

שאירעבעונותינו והגלות החורבן בסיבת הרבים
ממנהגי הרבה אלה בימינו ישראל לעם
,ונטשטשו נדלדלו והישרים הטובים ישראל
ההמון, מלב שנשכחו כמעט מציאותם ולמיעוט
חק שהיה לישראל, החק בלימוד גם אירע וככה
להשלים קטן ועד מגדול ישראל בר לכל קבוע
עולם, עד חייהם ימי כל ביומו יום מידי חקו
לומדיה נתמעטו הרבים בעונותינו ועכשיו
להחזיר איפוא יתן מי ,נמצאו לא וכמעט ועוסקיה
שיעור ואחד אחד כל שיקבעו ליושנה עטרה
שיסדה הסדר כפי ויום יום בכל ללמוד קבוע
שיעורין לקבוע וגם הסוד, פי על האריז"ל רבינו

הקדום. בדור הקדושים אבותינו כמנהג ברבים

על... סייעא דמרא לגברא טיבותא ונחזיק באו כן
חק ספר והדפיס בעמיו עשה טוב אשר
מאירות באותיות ומשובח, נאה בדפוס לישראל
למען לבדנה, בכרך פרשה כל חילק גם עינים,
בביתך בשבתך בחיקם להוליכם 'ללומדי להקל
בו וקרא עמו והיתה ,מסעי באלה בדרך ובלכתך
ועל מפיך, הזה התורה ספר ימוש ולא ,חייו ימי כל
המחי' על להטרודים גם באפשרות יהיה זה ידי
לישראל החק בספר חקם להשלים הכלכלה ועל
גבולנו שיתרבה השם בעזר ואקוה .ביומו יום מידי
תורה להגדיל הקדושה גבול ויתרחב בתלמידים
הצדיק דהגאון משמיה ומתאמרא ולהאדירה.

זל משינאווע החקלה"ה,הקדוש לימוד אשר
ונרמז ,ובהרחבה בנקל לפרנסה מסוגל לישראל

החק.כט  מדעקעל חק עניני לסדר  (

ז"ל באמרם(ע"א ט"ז דמזונא(ביצה לישנא חק דהאי
,ובזכותהוא ודפח"ח, הקדושים דבריו כאן עד

גאולת ויגאלנו הקב"ה יוסיף הקדושה התורה
רצון. יהי כן אמן דידן במהרה עולם

    
      

אחרחק בסדר היום סדר ללמוד ישתדל תפלה
קצרה דרך נאה סדר הוא כי לישראל
ולשנות תנ"ך לקרות זמן במעט וזוכה וכשרה
ולא נתן ח"ק הירא והאיש וזהר וגמרא משנה
נאמנה קרי"ה לנפשו עצום תועלת הוא כי יעבור
שכתוב כמו בתרגום תנ"ך ילמוד וגם נעמי הזאת
בו יש אמנם מוכן הכל ימצא ושם זצ"ל האר"י
הטעות ולהרגיש להבין וצריך הרבה טעויות
ופעם מקרא אחת פעם ילמוד וכתובים ובנביאים
הם כי שם הכתובים בכונות יכוין ולא תרגום
שבראש התפלות יאמר לא כי השגיאה מלאי

הספר(ונחמד יפה בסדר לישראל חק נדפס .(ועתה
זלל"ה) החיד"א למרן ('א חלק) הקודש עבודת)

בספר ללמוד הברית פגם לתיקון גדולה סגולה
לישראל חק

ישראלבספר שמות)שארית לספר וזה(בפתיחה
הקדוש בספר יראה הרואה הנה :לשונו
ככה הברית לפגם תיקון שהוא לישראל חק שנקרא
ידי על הוא האמיתי שתיקון מרבותי קבלתי
על פה שבעל תורה עם שבכתב תורה התחברות

שםידי בשארו וחוק במאמר לזה ורמז לישראל חק
ספר לאור יצא אלו משיחא בעקבות כן על ,'וכו

הגדול מהצדיק לחק חיד"איוסף זכרונורבי
רבי של תלמידו אורלברכה בעל עטר אבן חיים

בןהחיים משיח משיחין תרין אורות שני בו שיש
פגם המתקן הכולל חכם בסוד יוסף בן ומשיח דוד

ישראל כל .של

הרואהת"ת שובבי"ם בימי האלו בימים כי יראה
לפגם גדולים תיקונים תצוה] [תרומה

ו כנ"ל והלשון המעור עילאיןברית רזין בהם יש
.'כו דרזין א')רזין דרוש השובבים שער ישראל שארית)

ר"ל כרת לעונש תיקון

העבודהעיין ושורש יו"דביסוד ובשער א' פרק 'ח שער)

('ח בשםפרק לשכתב"האריזמכרת להנצל
יעסוק אלא כלל יישן ולא הלילה כל נעור להיות
מעניני ללמוד וראוי הבוקר, אור עד בתורה
לילה ובכל כרת עליה שחייב שעבר העבירה
כאן עד שנתחייב, אחד מכרת נצול כן שיעשה
כריתות מסכת ללמוד ונוהגים ,האריז"ל לשון
הוא [וכן שם, עיין 'כו יראים וספרי וגמרא משניות

ומצוה נגיד ובספר היחודים שולחןבשער 'ב (חלק

התשובה). מספר חסידים ובמשנת האריז"ל ערוך

חכמהובספר עא)ישועות אדם(סימן דכל כתב
או שבת חלל אחת פעם שמא לחוש צריך

חס נדה באיסור שנכשל אדם או ,הכיפורים יום
לוסתה סמוך שהוא חשבון פי על ידע ולא וחלילה
הוסת וחשבוני וחלילה חס למזיד קרוב הוא שאז
ובמסגרת ערוך שולחן בקיצור כמבואר רבים הם

קנה)השלחן חס(סימן ואשם ידע לא והוא ,שם עיין
,הדינים כל היטב לידע למד שלא מה על וחלילה
להיות יוכל בפסח חמץ בענין לפעמים וכן
כידוע הגשמים שרבו בשנה וחלילה חס מכשולות
איזה על עבר העבר בגלגול כי להיות יוכל גם
אלו ומכל לתקן ונתגלגל וחלילה חס כריתות
לפעמים ניעור להיות תורה בן לכל טוב הטעמים
לילה באיזה או שישי בליל הלילה כל קיץ בלילי
כל וילמוד - כך כל טורח בזה אין שבקיץ - שירצה
לילה בכל ניצול ויהיה היום שיאיר עד הלילה
'א פרק דכריתות המשנה וילמוד אחד מכרת
ושש שלשים המשנה לשון וזה .ובתשובה בכוונה
ובפרט בכוונה זו תפלה לומר טוב זה ואחר כו'

.רצון עת שהוא לילה חצות מלפניךאחר רצון יהי
כל על לנו שתכפר אבותינו ואלקי אלקינו 'ה
על לנו ותמחל עונותינו כל על לנו ותסלח חטאתינו
באמת לעבדך ולבנו מחשבותינו וטהר פשעינו כל

חכמה.ובשמחה ישועות ספר לשון כאן עד .

יטולומה היום כשיאיר לישן דכשהולך שם שכתב
כך ואחר התורה ברכת ויברך פעמים 'ג ידיו
קריאת חובת ידי לצאת שמע הקריאת כל יאמר
נראה לא דעתי לעניות שם, עיין שחרית של שמע
ברכת בלא שמע קריאת לקרות שיוכל אלא כן
אחר עד נפטר אתמול של התורה דבברכת התורה
שיק מהר"ם שו"ת עיין זו לילה של קבע שינת

א') סימן חיים וכן(אורח ,אחרונים תשובות ושאר
דשאל שכתב משה תורת זכרו בספר ראיתיפה את

בעל חייםקדשו ואמרמצאנזזלה"הדברי זה על
השינה עד ללמוד מותר אזי לישן דעתו שאם לו

.שם עיין התורה ברכת בלי

'לתקןוה שנוכל ויזכינו הזונה לבנו יטהר יתברך
מתוך תמה עבודה ולעבדו שחתנו אשר את

רצון. יהי כן אמן שמח בלב והרחבה נחת

בומי יתענה אזי בלילה קרי ושלום חס שראה
שמתענה דמי שע"צ בספר שכתוב כמו ביום
והמקטריגים המשחיתים ויתמו יכלו ביום בו
במקום לו ועולה קרי מטיפות שנבראו והמזיקים
שם ועיין ,טהרה במקוה במים טבל כאלו טבילה

.בזה ב')שהאריך חלק ללב (יפה

שמירעיין ציפורן בחלק הקודש ד"ק)בעבודת (אות

בידינו היא מסורת :לשונו וזה שכתב
ומתודה דייקא ההוא ביום בו יטבול קרי שהרואה

קרי. של המזיק ונמחה כראוי

ללבוכתב יפה מתענה(בקו"א)בספר אם כן דכמו
בכלל כי ,המזיק נח כראוי ומתודה ביום בו
כח בה אין אחרא הסטרא כי הוא התענית סגולות

בתענית ששרוי במי חלידבק"או בספר דבריו (הובא

(תקס"ב סימן היקרהחדש בספר ועיין מערבי. יסוד
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ומכשילוז) לילית אוחזתו יחידי בחדר שישן מי
.לבטלה זרע בהוצאות

(ח.ומסכה בפסל או בצלם שמסתכל מי

ואנחה.ט) ויגון בדאגה שמרבה מי

דבריםי) או פה ניבול לשמוע באזנו שפוגם מי
.בטלים

מהסיבות.עד כאן

החטא תיקוני
(כמבוארא ומעשה ודיבור במחשבה שבת לשמור

.הקדושה שער חכמה בראשית

בהפרשתב) ולהזהר לעניים צדקה בתינת להרבות
לידו. שבא ריוח מכל מעשר

טוב.ג) ויום בשבת אפילו המשכר ממשקה להזהר

(ד.וצעקה בבכי תפילותיו כל להתפלל

ציוןה) בשערי שכתוב שמע הקריאת לקרות
.לילה בכל

העלבונותו) כל ויסבול הענוה במדת שיבחור
וגידופין. וחרופין

בשמירתז) ולהשיאם ביתו בתוך יתומים לגדל
קודש. ברית

(חהכנסת בבית ראשונים מעשרה להיות
חס ביחיד ולא בציבור תמיד ולהתפלל
ובמצות תפילין במצות וזהיר זריז ולהיות ושלום
לתפלה גאולה ולסמוך טוב היותר צד על ציצית
פעם בכל ואמן רבה שמיה יהר אמן לענות ולהזהר

יעבור. ולא בחוק

עדט) לידו הבאות מצות עשיות בכל שיתחמם
.לפסח המצות באפיית ובפרט שיזיע

ובתוספתי) שבת לכבוד הנרות בהדלקת להרבות
.הלילה קודם שעות 'ב שבת

(ברכויא אשר ידו כמתנת כהלכתו השבת את לענג
.יתברך השם

תהליםיב) מזמורי הד' ולומר שכיבה קודם ללמוד
.השכיבה קודם

ספריג) הוצאת בשעת שמיה בריך לומר להזהר
פנים כל על בתורה לקרות עולה ולהיות תורה

חודש. בכל אחת פעם

(ידללמוד לו אפשר ואם יום בכל משניות שילמוד
.נעים ומה טוב מה פרקים ח"י

עשרהטו) שמונה תפלת בכל תמיד יאמר
הנדפס רצון היהי בשופר תקע בברכת
ובשעת בענטשן חודש ראש בשעת וגם צ"בשע

חטאינו. ומפני אמירת

מסעודתוטז) ולהאכיל המוציא משיורי לאכול
.תורה בני לעניים תמיד

ת"תיז) בשובבים בספרלהתענות כמבואר
הקודש. עבודת

(ביומוי"ח יום דבר לישראל חק כטללמוד.

החק לימוד הוא הברית לפגם התיקון מגדולי אחד
ביומו יום דבר לישראל

שליט"א משארמאש אב"ד מהגה"צ המלצה מכתב
פרשה כל לישראל החק הדפסת על תש"ל בשנת [זצ"ל]
בדרך. ובלכתך בביתך בשבתך בניקל לקיים כדי בנפרד

לשונו: וזה

ובימימלפנים הקודמים בדורות בישראל זאת
בין ואחד אחד כל אשר זי"ע, אבותינו
להשלים השתדלו המוני איש בין חכם תלמיד
ולא חק לישראל חק בספר ויום יום בכל חוקם
דור מדור הקדושים הצדיקים נהגו וכן יעבור,
יסדו עליון, קדוש ממקום חוצבו ומקור ,כידוע
רבינו מרן הקדשים קודש האלקי איש ותקנו
ודינים מוסר עניני יום בכל ללמוד האריז"ל
והרמב"ם ערוך השולחן חלקי מארבעה מלוקטים
דרך על הלכה, לימוד חובת ידי גם לצאת כדי ז"ל

.'כו יום בכל הלכות השונה כל ז"ל אמרם

ערוךועיין ח)בשולחן"רל חק(סימן השלים לא דאם
ועיין מיד. בלילה ישלימנו ביום, לו הקבוע

תשובה רמ"ו)בפתחי סי' חכמים(יו"ד משנת בשם
מחוייב בלילה השלים לא דאם נוטה דדעתו
זה דבר ללמוד וצריך אוחרא, ליומא אף להשלים

שם. עיין לימודו שאר קודם

שאירעבעונותינו והגלות החורבן בסיבת הרבים
ממנהגי הרבה אלה בימינו ישראל לעם
,ונטשטשו נדלדלו והישרים הטובים ישראל
ההמון, מלב שנשכחו כמעט מציאותם ולמיעוט
חק שהיה לישראל, החק בלימוד גם אירע וככה
להשלים קטן ועד מגדול ישראל בר לכל קבוע
עולם, עד חייהם ימי כל ביומו יום מידי חקו
לומדיה נתמעטו הרבים בעונותינו ועכשיו
להחזיר איפוא יתן מי ,נמצאו לא וכמעט ועוסקיה
שיעור ואחד אחד כל שיקבעו ליושנה עטרה
שיסדה הסדר כפי ויום יום בכל ללמוד קבוע
שיעורין לקבוע וגם הסוד, פי על האריז"ל רבינו

הקדום. בדור הקדושים אבותינו כמנהג ברבים

על... סייעא דמרא לגברא טיבותא ונחזיק באו כן
חק ספר והדפיס בעמיו עשה טוב אשר
מאירות באותיות ומשובח, נאה בדפוס לישראל
למען לבדנה, בכרך פרשה כל חילק גם עינים,
בביתך בשבתך בחיקם להוליכם 'ללומדי להקל
בו וקרא עמו והיתה ,מסעי באלה בדרך ובלכתך
ועל מפיך, הזה התורה ספר ימוש ולא ,חייו ימי כל
המחי' על להטרודים גם באפשרות יהיה זה ידי
לישראל החק בספר חקם להשלים הכלכלה ועל
גבולנו שיתרבה השם בעזר ואקוה .ביומו יום מידי
תורה להגדיל הקדושה גבול ויתרחב בתלמידים
הצדיק דהגאון משמיה ומתאמרא ולהאדירה.

זל משינאווע החקלה"ה,הקדוש לימוד אשר
ונרמז ,ובהרחבה בנקל לפרנסה מסוגל לישראל

החק.כט  מדעקעל חק עניני לסדר  (

ז"ל באמרם(ע"א ט"ז דמזונא(ביצה לישנא חק דהאי
,ובזכותהוא ודפח"ח, הקדושים דבריו כאן עד

גאולת ויגאלנו הקב"ה יוסיף הקדושה התורה
רצון. יהי כן אמן דידן במהרה עולם

    
      

אחרחק בסדר היום סדר ללמוד ישתדל תפלה
קצרה דרך נאה סדר הוא כי לישראל
ולשנות תנ"ך לקרות זמן במעט וזוכה וכשרה
ולא נתן ח"ק הירא והאיש וזהר וגמרא משנה
נאמנה קרי"ה לנפשו עצום תועלת הוא כי יעבור
שכתוב כמו בתרגום תנ"ך ילמוד וגם נעמי הזאת
בו יש אמנם מוכן הכל ימצא ושם זצ"ל האר"י
הטעות ולהרגיש להבין וצריך הרבה טעויות
ופעם מקרא אחת פעם ילמוד וכתובים ובנביאים
הם כי שם הכתובים בכונות יכוין ולא תרגום
שבראש התפלות יאמר לא כי השגיאה מלאי

הספר(ונחמד יפה בסדר לישראל חק נדפס .(ועתה
זלל"ה) החיד"א למרן ('א חלק) הקודש עבודת)

בספר ללמוד הברית פגם לתיקון גדולה סגולה
לישראל חק

ישראלבספר שמות)שארית לספר וזה(בפתיחה
הקדוש בספר יראה הרואה הנה :לשונו
ככה הברית לפגם תיקון שהוא לישראל חק שנקרא
ידי על הוא האמיתי שתיקון מרבותי קבלתי
על פה שבעל תורה עם שבכתב תורה התחברות

שםידי בשארו וחוק במאמר לזה ורמז לישראל חק
ספר לאור יצא אלו משיחא בעקבות כן על ,'וכו

הגדול מהצדיק לחק חיד"איוסף זכרונורבי
רבי של תלמידו אורלברכה בעל עטר אבן חיים

בןהחיים משיח משיחין תרין אורות שני בו שיש
פגם המתקן הכולל חכם בסוד יוסף בן ומשיח דוד

ישראל כל .של

הרואהת"ת שובבי"ם בימי האלו בימים כי יראה
לפגם גדולים תיקונים תצוה] [תרומה

ו כנ"ל והלשון המעור עילאיןברית רזין בהם יש
.'כו דרזין א')רזין דרוש השובבים שער ישראל שארית)

ר"ל כרת לעונש תיקון

העבודהעיין ושורש יו"דביסוד ובשער א' פרק 'ח שער)

('ח בשםפרק לשכתב"האריזמכרת להנצל
יעסוק אלא כלל יישן ולא הלילה כל נעור להיות
מעניני ללמוד וראוי הבוקר, אור עד בתורה
לילה ובכל כרת עליה שחייב שעבר העבירה
כאן עד שנתחייב, אחד מכרת נצול כן שיעשה
כריתות מסכת ללמוד ונוהגים ,האריז"ל לשון
הוא [וכן שם, עיין 'כו יראים וספרי וגמרא משניות

ומצוה נגיד ובספר היחודים שולחןבשער 'ב (חלק

התשובה). מספר חסידים ובמשנת האריז"ל ערוך

חכמהובספר עא)ישועות אדם(סימן דכל כתב
או שבת חלל אחת פעם שמא לחוש צריך

חס נדה באיסור שנכשל אדם או ,הכיפורים יום
לוסתה סמוך שהוא חשבון פי על ידע ולא וחלילה
הוסת וחשבוני וחלילה חס למזיד קרוב הוא שאז
ובמסגרת ערוך שולחן בקיצור כמבואר רבים הם

קנה)השלחן חס(סימן ואשם ידע לא והוא ,שם עיין
,הדינים כל היטב לידע למד שלא מה על וחלילה
להיות יוכל בפסח חמץ בענין לפעמים וכן
כידוע הגשמים שרבו בשנה וחלילה חס מכשולות
איזה על עבר העבר בגלגול כי להיות יוכל גם
אלו ומכל לתקן ונתגלגל וחלילה חס כריתות
לפעמים ניעור להיות תורה בן לכל טוב הטעמים
לילה באיזה או שישי בליל הלילה כל קיץ בלילי
כל וילמוד - כך כל טורח בזה אין שבקיץ - שירצה
לילה בכל ניצול ויהיה היום שיאיר עד הלילה
'א פרק דכריתות המשנה וילמוד אחד מכרת
ושש שלשים המשנה לשון וזה .ובתשובה בכוונה
ובפרט בכוונה זו תפלה לומר טוב זה ואחר כו'

.רצון עת שהוא לילה חצות מלפניךאחר רצון יהי
כל על לנו שתכפר אבותינו ואלקי אלקינו 'ה
על לנו ותמחל עונותינו כל על לנו ותסלח חטאתינו
באמת לעבדך ולבנו מחשבותינו וטהר פשעינו כל

חכמה.ובשמחה ישועות ספר לשון כאן עד .

יטולומה היום כשיאיר לישן דכשהולך שם שכתב
כך ואחר התורה ברכת ויברך פעמים 'ג ידיו
קריאת חובת ידי לצאת שמע הקריאת כל יאמר
נראה לא דעתי לעניות שם, עיין שחרית של שמע
ברכת בלא שמע קריאת לקרות שיוכל אלא כן
אחר עד נפטר אתמול של התורה דבברכת התורה
שיק מהר"ם שו"ת עיין זו לילה של קבע שינת

א') סימן חיים וכן(אורח ,אחרונים תשובות ושאר
דשאל שכתב משה תורת זכרו בספר ראיתיפה את

בעל חייםקדשו ואמרמצאנזזלה"הדברי זה על
השינה עד ללמוד מותר אזי לישן דעתו שאם לו

.שם עיין התורה ברכת בלי

'לתקןוה שנוכל ויזכינו הזונה לבנו יטהר יתברך
מתוך תמה עבודה ולעבדו שחתנו אשר את

רצון. יהי כן אמן שמח בלב והרחבה נחת

בומי יתענה אזי בלילה קרי ושלום חס שראה
שמתענה דמי שע"צ בספר שכתוב כמו ביום
והמקטריגים המשחיתים ויתמו יכלו ביום בו
במקום לו ועולה קרי מטיפות שנבראו והמזיקים
שם ועיין ,טהרה במקוה במים טבל כאלו טבילה

.בזה ב')שהאריך חלק ללב (יפה

שמירעיין ציפורן בחלק הקודש ד"ק)בעבודת (אות

בידינו היא מסורת :לשונו וזה שכתב
ומתודה דייקא ההוא ביום בו יטבול קרי שהרואה

קרי. של המזיק ונמחה כראוי

ללבוכתב יפה מתענה(בקו"א)בספר אם כן דכמו
בכלל כי ,המזיק נח כראוי ומתודה ביום בו
כח בה אין אחרא הסטרא כי הוא התענית סגולות

בתענית ששרוי במי חלידבק"או בספר דבריו (הובא

(תקס"ב סימן היקרהחדש בספר ועיין מערבי. יסוד
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מחכם לצלן רחמנא לבטלה זרע על מיוסד שהוא
שכתב נ"ע אחד ב')ספרדי עמוד כ"ו סגולה(בדף

כי נח פרשת ללמוד ושלום חס קרי לרואה נפלאה
לידי יבא ושלא הטומאה כח להכרית מסוגלת היא

.עוד ערךטומאה לברכה זכרונו ן"להר המדות ספר (עיין

שם) עיין נפשינו האח ובספר יו"ד אות בספרקליפה ועיין .
חיים מ"ב)עתרת סימן זללה"ה מהרח"פ שסידר(להגאון

שם כתב ובסוף כפור, ביום קרי שראה למי תיקון
סוכה בהלכות חמה"י ב')בספר פרק לולב(סוף דיקנה

.שם עיין הרבים את לזכות (ס"י)ואתרוג

הברית תיקון עניני עוד

שכבתמאן תוצאות והנמהר המר בעון ליה דכאיב
אסיא לביה אזיל לצלן רחמנא לבטלה זרע
המה הלא הקדושים בספרים זה על תיקון לחפש

הקדושה שער חכמה ראשית הקדוש ט"ובספר פרק)

ט"ז) יוסףופרק יסוד ובספר קודש, זרע הקדוש בספר
איז ונעתיק ,'וכו:בזה פרטים ה

(אפנים כל ועל לטבול עצמו שירגיל הקרי מתקוני
.טוב יום וערב קודש שבת ערב בכל לפחות

קודש) (זרע

בש"סב) אמרו ולכן משיב ואינו חרפתו ישמע
הכתוב עליהם וכו' עולבים ואינם הנעלבים

בגבורתו. השמש כצאת ואוהביו אומר
קודש) זרע ספר)

זהבג) הטורי ת"ס)כתב סימן חיים לשונו:(אורח וזה
של במצת עצמו שטרח האריז"ל בכוונת כתב

שנולדולמצוה הקליפות ישבר ובזה יתחמם כי עד
תשובה בשערי ועיין .לבטלה זרע (סימןמשכבת

הזיעהרנ"א) האריז"ל כוונת בשם כן גם שכתב
עונות למחיקת סגולה הם שבת בצרכי מזיע שאדם
בשביל הרבה לטרוח צריך ולכן ,הדמעות כמו
עשיות בענין כתבו גוונא וכהאי השבת כבוד

לשונו. כאן עד פסח, בערב המצות

לצלן רחמנא כיפור ביום קרי לרואה תיקון

נתנאלהסגולה קרבן בספר כתב למסכתלזה 'ח (בפרק

(פ"ב אות האריז"ליומא ובכוונת :לשונו וזה
:לזה תיקון יש

.מסדרא הפיוט יאמר יום כל יום שלושים
ורצויה שלימה בכוונה כיפור יום של קדושות

שליש. ובדמעות

שמו.ב. וחשבון כמנין נפש פדיון יעשה וגם

בנדרג. עליו לקבל צרה בעת לנדור מצוה גם

ועד ואז צדקה או תענית או פ' מספר ללמוד
לשונו. כאן עד היותו, ימי כל עולם

א"שובשאלות אמרי מ"ו)ותשובות כתב:(סימן
לשמור וללמד ללמוד בלבו ויסכים
ג' או ב' נדר בלי יום בכל ללמוד וגם ולעשות,
לכבוד ,בתחילתו חיים אורח ערוך שולחן סעיפים

לשונו. כאן עד ישראל, אלקי 'ד

בשחריתוהסדר יתחיל :כך הוא קדושות 'ד של
תהלתך תוקף יתנה מי 'וכו תעלה לך ובכן
עד 'וכו עצות ברוב אל ,משולשת קדושה עד 'וכו
ודור לדור 'וכו תתלונן תמיד הרוח, בהם יבוא
וקדש שמך למען עשה במוסף ויתחיל הללוי-ה
,הללוי-ה עד 'וכו מלפני אז בקודש קדושה עד 'וכו
והנקדשה עד בערבות רוכב כי במנחה ויתחיל
וכל וכו', ארמון שערי בנעילה ויתחיל בקודש
עד וכו', מעשיך על חמול הללוי-ה עד הקדושה

קמ"ג במזמור ויסיים המשפט שמעהמלך ד'
ע"ח)וכו'.תפלתי ס' בשם צבי לקוטי)

שלאתקנה לצוות לבטלה זרע שכבת להמוציא
מטתו אחר בניו ילווהו.

(תלפיות מדרש אדם, (הנהגת

בברכת הזאת התפלה לומר לבטלה לזרע תיקון
בשופר תקע

לקבלבברכת נס ושא לחרותנו גדול בשופר תקע
יחד וקבצנו לתיבת: כשיבא גליותנו
אבותינו ואלקי אלקי ה' מלפניך רצון יהי יאמר:
במקום שלא ממני שיצא זרע של וטיפה טיפה שכל
בין בהרהור בין ברצון בין באונס בין מצוה
קדושת בעבור קדוש במקום שתכניסהו במחשבה

חבו"שמך"מפסוק חהיוצאב'יליקיאנוו'לע'
ישראל עמו נדחי מקבץ בא"י עשה בעיניך והטוב

.לבטלה זרע לתיקון מאד וטוב 'וכו
העבודה) ושורש יסוד תלפיות מדרש הקדוש, (של"ה

פ"ד לצום לבטלה זרע שכבת למוציא תיקון
רצופים ימים

ימיםתיקון פ"ד תצום לבטלה זרע שכבת למוציא
של מ"ב דיודין ע"ב בשם ותכוין רצופים
ל"ט דיורין ג' פ"ב ב"ומ זווגים מ"ב עילאה טיפה
דכגוונא רוחא חד הויות שני ב"ן שם יודין 'ד ע"ב
כריתות ספר זה אי סוד וזהו תמיד שם שנשאה
שעשאה למי אלא ברית כורתת האשה אין בסוד
פרוטה לתת צריך גם 'וכו דיודין ומתמלא כלי
לכל ויכוין שגרע מה ויתקן תפלה כל קודם לצדקה

תלפיות)הנזכר. מדרש ומצוה, נגיד)

בזה.ל שמאריך  הישר קב הקדוש  ספר  ראה (


