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ספר

תיקון הברית
על שמירת ותיקון פגם הברית דיניו ומנהגיו

סדר בראשית

בו יבואר גודל ענין הלימוד של שכר ועונש על עניני פגם ותיקון הברית
גם יבואר בו תיקונים נחוצים איך ומה ובאיזה אופן שיכול לתקן על מה שפגם בפגם הברית, כי הוא בדוק 
ומנוסה שמי שמקלקל הברית קודש אפילו נולד במזל טוב להיות עשיר מתהפך לו למזל רע רחמנא לצלן 

אפילו זהב ביד מתהפך לו לנחושת. ועוד הפוגם הברית גורם לו להיות נע ונד ולשפוך דם נפשות אביונים.
זה השער לה' צדיקים יבואו בו, אשר בו יאחז צדיק דרכי נתיבו. אור זרוע לצדיק וישמח לבו. בו כלול תיקוני 

הברית, ואזהרות ישרים זכים וברים. אשר יעשה אותם האדם וחי בהם יפרח בימיו צדיק.
גם יבואר בו תיקונים וסגולות מלוקטים לתקן פגם זה, המבוארים בדברי האריז"ל והאחרונים, כי אין לך דבר 
העומד בפני התשובה. ועיקר התיקון תלוי ביסוד לתקנו, ובו תלוי גם כן ביאת משיח בן דוד. ]אור צדיקים 

ובספר זוהר חי )פרשת נח ופרשת ויחי([.
ועל ידי הלימוד בספר הזה יתבונן כי כמה שעות מימי חייו הלכו לבטלה ויראה בשכלו הזך כי יפה שעה אחת 

בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא.
אוסף ענקי במקצוע זה עדיין לא ראה אור הדפוס עד היום

יוצא לאור שנת תשס"ב לפ"ק

 ספר
תיקון הברית

בו יבואר גודל החיוב ללמוד וללמד את דברי חז"ל בענייני תיקון ופגם הברית, והעונשים הגדולים אשר מענישים 
את האדם בעולם הזה ובעולם העליון על כל עבירה ועבירה, וכנגדם גודל מעלת הגיבור הכובש את יצרו ומשמח את 

יוצרו. – והאמונה ולימוד השכר והעונש הוא מהיסודות הגדולים בקדושתן וטהרתן של ישראל.

קובץ גדול מתלמוד בבלי ירושלמי, מדרשים, זוהר הקדוש והתיקונים, רמב"ם, ראשונים ואחרונים, ספרי שו"ת, 
ספרי בעל שם טוב הקדוש ותלמידיו, ספרי מוסר, ועוד כללים יסודיים ועיקריים. 

דבריהם הקדושים חוצבים להבות אש, מלהיבים נפש האדם, מדריך ומורה דרך להתעלות בטהרה וקדושה. 

ואת המעשה אשר  ילכו בה  ומחנכים את הדרך אשר  ישיבות, מלמדים  וראשי  ימצאו רבנים, מגידי שיעור  בו 
יעשון. גם כל בני אדם ימצאו בו הדרכה נפלאה איך להדריך את ביתם לתורה ויראת שמים.

שיחוש  ונזכה  שבשמים,  לאבינו  להתקרב  הדעת  ותרבה  הלבבות,  ויטהרו  פירות,  יעשה  הלימוד  כי  תפילתנו, 
לגאלנו בקרוב ברחמים, ובזכות לימוד דברי התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי יתקיים בנו ההבטחה בדא יפקון 

מן גלותא ברחמי, בב"א.

חלק א



תשרי  תשע"ד תיקון הברית2 ◇ אור הזוהר 401

הברית תיקון ספרי הדפסת השתלשלות

נדפסספר עמודים, 400 בראשית סדר הברית תיקון
הראשון הסולם)בפעם ביאור 5000(עם תשס"ב בשנת ,

שנית ונדפס .מדרש בתי 1500 'לכ וחולק עותקים,
הסולם] זוהר פי על מבואר] 250.000

שמות:עוד סדר על חלקים ב' עוד לאור הוצאנו

עמודים.א. 160 א. חלק שמות הרשב"י בית

עמודים.ב. 124 ב' חלק שמות י"הרשב בית

הבריתג. פגם תיקון ספר אחד חלק עוד שלישי ספר
יבואר גם לפ"ק. תשס"ד שנת לאור יוצא עמודים ח"קל
המבוארים ,זה פגם לתקן מלוקטים וסגולות תיקונים בו
בפני העומד דבר לך אין כי והאחרונים, האריז"ל בדברי
תלוי ובו לתקנו, ביסוד תלוי התיקון ועיקר התשובה.
הזה בספר הלימוד ידי ועל דוד. בן משיח ביאת כן גם
ובשכלו לבטלה, הלכו חייו מימי שעות כמה כי יתבונן
טובים ומעשים בתשובה אחת שעה יפה כי יראה הזך

הבא,. העולם חיי מכל הזה בעולם

והוא:ד. הברית תיקון ספר לאור הוצאנו ליקוטעוד
עם משפטים, – שמות פרשיות לישראל" מ"חק
ושמירת קדושת על קדושה שערי חדשות הוספות

הברית.

לאורה. הוצאנו רבינועוד ספרי מכל הברית תיקון
מברסלב זי"ע.הקדוש

.עינים:ו בשמירת והעונש כיהשכר מחז"ל יבואר בו
ימיו אריכות פרנסתו, בריאותו, האדם, שכר כל
בראיית בקדושה בהנהגתו תלויים כולם בניו. ובריאות

עיניו. ושומר המתחזק על השורה והשכינה .עיניו

היותכן על מאוד, עצומים לחוץ ביוצא והניסיונות
בעניין הן ,לברכה זכרונם חכמינו מאמרי קצת ציטטנו
 הנזהר. שכר גודל בעניין וגם המסתכל העונש חומר
לוקח לדרך, היוצא לכל גדול תועלת הוא הזה הספר
שמירה לו שיהיה ספק ובלתי .בה ולעיין דקות חמשה
כל  אחריו. ולזרעו לו בגשמיות וגם ברוחניות גדולה
ומדרשים וירושלמי בבלי ס"מש ל"חז מדברי מלוקט זה
חוצבים הקדושים ודבריהם זלה"ה, מוסר ומספרי

הבורא.להבות לעבודת האדם נפש מלהיבים אש,
מזלזלים אדם ובני עולם של ברומו העומדים דברים
בהן ממשמשים הכול יד יהיה זה ספר ידי ועל בהם,

ולקיים. לשמור ויזכרו

.זהמלך גנזי מספר הברית תיקון הקדושספר להרב
יעקב רבי האדמו"ר עולם יסוד צדיק בניסים ֲַֹהמלומד

זיע"א, השובבי"םאביחצירא לתיקוןלימי המיוחדים ִֵַַָ
את להאיר שוב להוציאו חפצנו מאוד ומה] הברית.
בתורתו הרבים את לזכות כדי וטרחנו וחיפשנו העולם,
,המערב ערי בכל המפורסם הצדיק קדישא האי של
משפטיך חותם","יורו "פתוחי הקדושים הספרים מחבר
להשיגו בידינו עלה ולא ועוד... הלבן מחשוף ,"ליעקב
בידינו, יהא 'ה שעזר ותפילתינו לדפוס. טובה בהוצאה

שיסעינו]. הדבר שבידו מי לכל מופנה ובקשה

הוצאנו קורא'סוכן [בולעטין'ס]:קול

.לקדושתא העולמי הצניעות משמרת וועד 1# בולעטין
מדרשות בתיבתי קדושת לתיקון מוקדש ארגון 

התיבה  תשס"ב תשרי חודש  מדרשות. ובתי כנסיות
הכולל עם "עין" כתיבת 131 בגימטריה ל"סמא

יזכה עינים בשמירת שיזהר ידי ועל ,131 בגימטריה
,ל"הסמא את לנצח

.לקדושתב העולמי הצניעות משמרת וועד 2# בולעטין
מדרשות בתיבתי קדושת לתיקון מוקדש ארגון 

כל – תשס"ב חשון חודש  מדרשות. ובתי כנסיות
ברוך הקדוש שצוה השביעי הציווי  חביבין השבעין
תתורו ולא – תנאף לא הוא: הדברות בעשרת הוא

לבבכם ה')אחרי הלכה א' פרק ברכות הרבנים(ירושלמי .
ןà "זמרי של גלגולים הם כשירה מחיצה להם ְִִֶשאין

בפרהסיה עריות כן גם שהתיר נłיא" ְִָסלäא

.לקדושתג העולמי הצניעות משמרת וועד 3# בולעטין
מדרשות בתיבתי קדושת לתיקון מוקדש ארגון 

כל – תשס"ב כסלו חודש  .מדרשות ובתי כנסיות
ביום פעמים כמה שמע קריאת אומר ויהודי ראהיהודי)

לט) פסוק טו פרק éל...במדבר את äזכרôם õאת ראיתםäְְְִֶֶֶַָֹ
ואחרי לבבכם אחרי äרäתת ולא אתם ועłיתם ה' ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹמצõת

אחריהם. זנים אôם אŁר מ)עיניכם ôזéרä(שם למען ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹ
א לאלקיכםועłיתם יםŁקד והייתם מצõתי éל אנות . ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ

תתורו ולא הזה בלאו שנזהרים ידי שעל מזה רואים
תלויים האדם חיי וכל ה'. מצות כל את לקיים זוכים

ובבא. בזה עיניים, שמירת בקדושת בהנהגתו

לקדושתד. העולמי הצניעות משמרת וועד 4# בולעטין
מדרשות בתיבתי קדושת לתיקון מוקדש ארגון 

שער – תשס"ב טבת חודש  מדרשות. ובתי כנסיות
א)  ההלכה חלק  הקדשה" אי"ה" אסורא' הסתכלות

ליהנות נתכוין אם אשה, של קטנה באצבע אפילו
ביותר המגונה במקום נסתכל וכאילו אה"עממנה (שו"ע

ס"א) א"כ .סי'

.לקדושתה העולמי הצניעות משמרת וועד 5# בולעטין
מדרשות בתיבתי קדושת לתיקון מוקדש ארגון 

שער – תשס"ב שבט חודש  מדרשות. ובתי כנסיות
ו)  ההלכה חלק  הקדשה" "אי"ה המסתכלא'

האשה של לקרקע)בעקיבה שנוגע הרגל חלק)שכן וכל
דהויין ,זה על העונש מגולות, זרועות או מזה למעלה

מהוגנים שאינם בנים שם)לו ובר"ן כ. (נדרים בנים פי' ,
מומין קצ"ה)בעלי ט"ז .(עי'

.לקדושתו העולמי הצניעות משמרת וועד 6# בולעטין
מדרשות בתיבתי קדושת לתיקון מוקדש ארגון 

ב' שער – תשס"ב אדר חודש  מדרשות. ובתי כנסיות
ושמור  עיניך שמור הוא הכל עיקר  הקדשה" "אי"ה

פיך

לקדושתז. העולמי הצניעות משמרת וועד 7# בולעטין
מדרשות בתיבתי קדושת לתיקון מוקדש ארגון 

אי"ה" – תשס"ב ניסן חודש  מדרשות. ובתי כנסיות
הצדדין בכל יסתכל לא בחוץ הולך  ג' שער הקדשה"

לקדושתח. העולמי הצניעות משמרת וועד 8# בולעטין
מדרשות בתיבתי קדושת לתיקון מוקדש ארגון 

אי"ה" – תשס"ב אייר חודש  .מדרשות ובתי כנסיות
ממלעיגים יבוש אל ד': שער הקדשה"

.לקדושתט העולמי הצניעות משמרת וועד 9# בולעטין
מדרשות בתיבתי קדושת לתיקון מוקדש ארגון 

אי"ה" – תשס"ב סיון חודש  מדרשות. ובתי כנסיות
עונש ז': שער "הקדשההסתכלות על הגדול

לקדושתי. העולמי הצניעות משמרת וועד 10# בולעטין
מדרשות בתיבתי קדושת לתיקון מוקדש ארגון 

אי"ה" – תשס"ב תמוז חודש  מדרשות. ובתי כנסיות
לדרך הליכה ח': שער הקדשה"

העולמייא. הצניעות משמרת וועד 11# בולעטין
מדרשות בתי קדושתלקדושת לתיקון מוקדש ארגון 

– ב"תשס אב חודש  מדרשות. ובתי כנסיות בתי
העינים קדושת ט': שער הקדשה" "אי"ה

העולמייב. הצניעות משמרת וועד 12# בולעטין
מדרשות בתי קדושתלקדושת לתיקון מוקדש ארגון 

– תשס"ב אלול חודש  מדרשות. ובתי כנסיות בתי
רושם  העינים שמירת י': שער "הקדשה "אי"ה

בנפש הנעשה

העולמייג. הצניעות משמרת וועד 13# בולעטין
מדרשות בתי קדושתלקדושת לתיקון מוקדש ארגון 

– ג"תשס תשרי חודש  .מדרשות ובתי כנסיות בתי
הגדול וכחה  העינים מעלת :י"ב שער הקדשה" "אי"ה

.ידהעולמי הצניעות משמרת וועד 14# בולעטין
מדרשות בתי קדושתלקדושת לתיקון מוקדש ארגון 

– תשס"ב חשון חודש  מדרשות. ובתי כנסיות בתי
הגדול וכחה  העינים מעלת :י"ב שער הקדשה" "אי"ה

העולמיטו. הצניעות משמרת וועד 15# בולעטין
מדרשות בתי קדושתלקדושת לתיקון מוקדש ארגון 

– תשס"ג כסלו חודש  מדרשות. ובתי כנסיות בתי
יכשל אם  מצוה יעשה לא י"ג: שער "הקדשה "אי"ה

בהסתכלות

העולמיטז. הצניעות משמרת וועד 16# בולעטין
מדרשות בתי קדושתלקדושת לתיקון מוקדש ארגון 

– תשס"ב טבת חודש  מדרשות. ובתי כנסיות בתי
ישבו שלא הנשים להזהיר י"ד: שער הקדשה" "אי"ה

אנשים הליכות מקום  בחוץ

העולמייז. הצניעות משמרת וועד 17# בולעטין
מדרשות בתי קדושתלקדושת לתיקון מוקדש ארגון 

– תשס"ב שבט חודש  מדרשות. ובתי כנסיות בתי
הנסיונות מול גדול חיזוק ט"ו: שער הקדשה" "אי"ה

ומתבייש עליו מתלוצצין  עינים לשמירתזוכה –
להחינוך – אחרים להוכיח – גדולות היותר למעלות
בני עליו כשמתלוצצין  תזהר. מעוברת גם – מילדות

אדם.

העולמייח. הצניעות משמרת וועד 18# בולעטין
מדרשות בתי קדושתלקדושת לתיקון מוקדש ארגון 

– ב"תשס אדר חודש  מדרשות. ובתי כנסיות בתי
זוכה  הקדשה אי"ה י"ז: שער "הקדשה "אי"ה

גדולות היותר למעלות

העולמייט. הצניעות משמרת וועד 19# בולעטין
מדרשות בתי קדושתלקדושת לתיקון מוקדש ארגון 

– תשס"ב ניסן חודש  מדרשות. ובתי כנסיות בתי
מצוה  לאחרים תוכחה  הקדשה אי"ה י"ח: שער
הוכיח לא ואם המתעצל, מישראל אחד כל להוכיח

עליהם פנחס)נענש  תזריע הקדוש זוהר נד:, שבת)והוא .
הזאת התורה דברי את יקים לא אשר ארור בכללן"רמב)

תבא) .פ'

העולמיכ. הצניעות משמרת וועד 20# בולעטין
מדרשות בתי קדושתלקדושת לתיקון מוקדש ארגון 

– תשס"ב אייר חודש  מדרשות. ובתי כנסיות בתי
כ"א) סימן העזר אבן ערוך שולחן).

[בולעטין'ס],כא. ס'קורא קול 16 הוצאנו וכן
הברית: קדושת על גימטריאות

:אנגלית בלשון ספרים כמה לאור הוצאנו עוד

.התקציב מצב מפאת יד בכתב נשאר השאר וכל
ועוד המנוקד, זוהר עם מחדש מדפיסים אנחנו כעת

והוספות. תיקונים

עם להתחיל החלטנו לכן גדולות, וההוצאות והיות
בראשית. פרשת השם בעזרת החלי וזה הפרשיות,

הרבים ובזיכוי זו רמה למצווה לזכות הרוצה כל
המצווה וזכות .0548436784 :לטל להתקשר יוכל נפלא

בכפלים. השמים מן ויבורך משפחתו ובעד בעדו תגן

ובכל מקום בכל להדפיסו שיכול, אחד כל על מצוה
העולם. בכל לשון
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סגולת הרשב"י

הברית תיקון ספרי הדפסת השתלשלות

נדפסספר עמודים, 400 בראשית סדר הברית תיקון
הראשון הסולם)בפעם ביאור 5000(עם תשס"ב בשנת ,

שנית ונדפס .מדרש בתי 1500 'לכ וחולק עותקים,
הסולם] זוהר פי על מבואר] 250.000

שמות:עוד סדר על חלקים ב' עוד לאור הוצאנו

עמודים.א. 160 א. חלק שמות הרשב"י בית

עמודים.ב. 124 ב' חלק שמות י"הרשב בית

הבריתג. פגם תיקון ספר אחד חלק עוד שלישי ספר
יבואר גם לפ"ק. תשס"ד שנת לאור יוצא עמודים ח"קל
המבוארים ,זה פגם לתקן מלוקטים וסגולות תיקונים בו
בפני העומד דבר לך אין כי והאחרונים, האריז"ל בדברי
תלוי ובו לתקנו, ביסוד תלוי התיקון ועיקר התשובה.
הזה בספר הלימוד ידי ועל דוד. בן משיח ביאת כן גם
ובשכלו לבטלה, הלכו חייו מימי שעות כמה כי יתבונן
טובים ומעשים בתשובה אחת שעה יפה כי יראה הזך

הבא,. העולם חיי מכל הזה בעולם

והוא:ד. הברית תיקון ספר לאור הוצאנו ליקוטעוד
עם משפטים, – שמות פרשיות לישראל" מ"חק
ושמירת קדושת על קדושה שערי חדשות הוספות

הברית.

לאורה. הוצאנו רבינועוד ספרי מכל הברית תיקון
מברסלב זי"ע.הקדוש

.עינים:ו בשמירת והעונש כיהשכר מחז"ל יבואר בו
ימיו אריכות פרנסתו, בריאותו, האדם, שכר כל
בראיית בקדושה בהנהגתו תלויים כולם בניו. ובריאות

עיניו. ושומר המתחזק על השורה והשכינה .עיניו

היותכן על מאוד, עצומים לחוץ ביוצא והניסיונות
בעניין הן ,לברכה זכרונם חכמינו מאמרי קצת ציטטנו
 הנזהר. שכר גודל בעניין וגם המסתכל העונש חומר
לוקח לדרך, היוצא לכל גדול תועלת הוא הזה הספר
שמירה לו שיהיה ספק ובלתי .בה ולעיין דקות חמשה
כל  אחריו. ולזרעו לו בגשמיות וגם ברוחניות גדולה
ומדרשים וירושלמי בבלי ס"מש ל"חז מדברי מלוקט זה
חוצבים הקדושים ודבריהם זלה"ה, מוסר ומספרי

הבורא.להבות לעבודת האדם נפש מלהיבים אש,
מזלזלים אדם ובני עולם של ברומו העומדים דברים
בהן ממשמשים הכול יד יהיה זה ספר ידי ועל בהם,

ולקיים. לשמור ויזכרו

.זהמלך גנזי מספר הברית תיקון הקדושספר להרב
יעקב רבי האדמו"ר עולם יסוד צדיק בניסים ֲַֹהמלומד

זיע"א, השובבי"םאביחצירא לתיקוןלימי המיוחדים ִֵַַָ
את להאיר שוב להוציאו חפצנו מאוד ומה] הברית.
בתורתו הרבים את לזכות כדי וטרחנו וחיפשנו העולם,
,המערב ערי בכל המפורסם הצדיק קדישא האי של
משפטיך חותם","יורו "פתוחי הקדושים הספרים מחבר
להשיגו בידינו עלה ולא ועוד... הלבן מחשוף ,"ליעקב
בידינו, יהא 'ה שעזר ותפילתינו לדפוס. טובה בהוצאה

שיסעינו]. הדבר שבידו מי לכל מופנה ובקשה

הוצאנו קורא'סוכן [בולעטין'ס]:קול

.לקדושתא העולמי הצניעות משמרת וועד 1# בולעטין
מדרשות בתיבתי קדושת לתיקון מוקדש ארגון 

התיבה  תשס"ב תשרי חודש  מדרשות. ובתי כנסיות
הכולל עם "עין" כתיבת 131 בגימטריה ל"סמא

יזכה עינים בשמירת שיזהר ידי ועל ,131 בגימטריה
,ל"הסמא את לנצח

.לקדושתב העולמי הצניעות משמרת וועד 2# בולעטין
מדרשות בתיבתי קדושת לתיקון מוקדש ארגון 

כל – תשס"ב חשון חודש  מדרשות. ובתי כנסיות
ברוך הקדוש שצוה השביעי הציווי  חביבין השבעין
תתורו ולא – תנאף לא הוא: הדברות בעשרת הוא

לבבכם ה')אחרי הלכה א' פרק ברכות הרבנים(ירושלמי .
ןà "זמרי של גלגולים הם כשירה מחיצה להם ְִִֶשאין

בפרהסיה עריות כן גם שהתיר נłיא" ְִָסלäא

.לקדושתג העולמי הצניעות משמרת וועד 3# בולעטין
מדרשות בתיבתי קדושת לתיקון מוקדש ארגון 

כל – תשס"ב כסלו חודש  .מדרשות ובתי כנסיות
ביום פעמים כמה שמע קריאת אומר ויהודי ראהיהודי)

לט) פסוק טו פרק éל...במדבר את äזכרôם õאת ראיתםäְְְִֶֶֶַָֹ
ואחרי לבבכם אחרי äרäתת ולא אתם ועłיתם ה' ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹמצõת

אחריהם. זנים אôם אŁר מ)עיניכם ôזéרä(שם למען ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹ
א לאלקיכםועłיתם יםŁקד והייתם מצõתי éל אנות . ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ

תתורו ולא הזה בלאו שנזהרים ידי שעל מזה רואים
תלויים האדם חיי וכל ה'. מצות כל את לקיים זוכים

ובבא. בזה עיניים, שמירת בקדושת בהנהגתו

לקדושתד. העולמי הצניעות משמרת וועד 4# בולעטין
מדרשות בתיבתי קדושת לתיקון מוקדש ארגון 

שער – תשס"ב טבת חודש  מדרשות. ובתי כנסיות
א)  ההלכה חלק  הקדשה" אי"ה" אסורא' הסתכלות

ליהנות נתכוין אם אשה, של קטנה באצבע אפילו
ביותר המגונה במקום נסתכל וכאילו אה"עממנה (שו"ע

ס"א) א"כ .סי'

.לקדושתה העולמי הצניעות משמרת וועד 5# בולעטין
מדרשות בתיבתי קדושת לתיקון מוקדש ארגון 

שער – תשס"ב שבט חודש  מדרשות. ובתי כנסיות
ו)  ההלכה חלק  הקדשה" "אי"ה המסתכלא'

האשה של לקרקע)בעקיבה שנוגע הרגל חלק)שכן וכל
דהויין ,זה על העונש מגולות, זרועות או מזה למעלה

מהוגנים שאינם בנים שם)לו ובר"ן כ. (נדרים בנים פי' ,
מומין קצ"ה)בעלי ט"ז .(עי'

.לקדושתו העולמי הצניעות משמרת וועד 6# בולעטין
מדרשות בתיבתי קדושת לתיקון מוקדש ארגון 

ב' שער – תשס"ב אדר חודש  מדרשות. ובתי כנסיות
ושמור  עיניך שמור הוא הכל עיקר  הקדשה" "אי"ה

פיך

לקדושתז. העולמי הצניעות משמרת וועד 7# בולעטין
מדרשות בתיבתי קדושת לתיקון מוקדש ארגון 

אי"ה" – תשס"ב ניסן חודש  מדרשות. ובתי כנסיות
הצדדין בכל יסתכל לא בחוץ הולך  ג' שער הקדשה"

לקדושתח. העולמי הצניעות משמרת וועד 8# בולעטין
מדרשות בתיבתי קדושת לתיקון מוקדש ארגון 

אי"ה" – תשס"ב אייר חודש  .מדרשות ובתי כנסיות
ממלעיגים יבוש אל ד': שער הקדשה"

.לקדושתט העולמי הצניעות משמרת וועד 9# בולעטין
מדרשות בתיבתי קדושת לתיקון מוקדש ארגון 

אי"ה" – תשס"ב סיון חודש  מדרשות. ובתי כנסיות
עונש ז': שער "הקדשההסתכלות על הגדול

לקדושתי. העולמי הצניעות משמרת וועד 10# בולעטין
מדרשות בתיבתי קדושת לתיקון מוקדש ארגון 

אי"ה" – תשס"ב תמוז חודש  מדרשות. ובתי כנסיות
לדרך הליכה ח': שער הקדשה"

העולמייא. הצניעות משמרת וועד 11# בולעטין
מדרשות בתי קדושתלקדושת לתיקון מוקדש ארגון 

– ב"תשס אב חודש  מדרשות. ובתי כנסיות בתי
העינים קדושת ט': שער הקדשה" "אי"ה

העולמייב. הצניעות משמרת וועד 12# בולעטין
מדרשות בתי קדושתלקדושת לתיקון מוקדש ארגון 

– תשס"ב אלול חודש  מדרשות. ובתי כנסיות בתי
רושם  העינים שמירת י': שער "הקדשה "אי"ה

בנפש הנעשה

העולמייג. הצניעות משמרת וועד 13# בולעטין
מדרשות בתי קדושתלקדושת לתיקון מוקדש ארגון 

– ג"תשס תשרי חודש  .מדרשות ובתי כנסיות בתי
הגדול וכחה  העינים מעלת :י"ב שער הקדשה" "אי"ה

.ידהעולמי הצניעות משמרת וועד 14# בולעטין
מדרשות בתי קדושתלקדושת לתיקון מוקדש ארגון 

– תשס"ב חשון חודש  מדרשות. ובתי כנסיות בתי
הגדול וכחה  העינים מעלת :י"ב שער הקדשה" "אי"ה

העולמיטו. הצניעות משמרת וועד 15# בולעטין
מדרשות בתי קדושתלקדושת לתיקון מוקדש ארגון 

– תשס"ג כסלו חודש  מדרשות. ובתי כנסיות בתי
יכשל אם  מצוה יעשה לא י"ג: שער "הקדשה "אי"ה

בהסתכלות

העולמיטז. הצניעות משמרת וועד 16# בולעטין
מדרשות בתי קדושתלקדושת לתיקון מוקדש ארגון 

– תשס"ב טבת חודש  מדרשות. ובתי כנסיות בתי
ישבו שלא הנשים להזהיר י"ד: שער הקדשה" "אי"ה

אנשים הליכות מקום  בחוץ

העולמייז. הצניעות משמרת וועד 17# בולעטין
מדרשות בתי קדושתלקדושת לתיקון מוקדש ארגון 

– תשס"ב שבט חודש  מדרשות. ובתי כנסיות בתי
הנסיונות מול גדול חיזוק ט"ו: שער הקדשה" "אי"ה

ומתבייש עליו מתלוצצין  עינים לשמירתזוכה –
להחינוך – אחרים להוכיח – גדולות היותר למעלות
בני עליו כשמתלוצצין  תזהר. מעוברת גם – מילדות

אדם.

העולמייח. הצניעות משמרת וועד 18# בולעטין
מדרשות בתי קדושתלקדושת לתיקון מוקדש ארגון 

– ב"תשס אדר חודש  מדרשות. ובתי כנסיות בתי
זוכה  הקדשה אי"ה י"ז: שער "הקדשה "אי"ה

גדולות היותר למעלות

העולמייט. הצניעות משמרת וועד 19# בולעטין
מדרשות בתי קדושתלקדושת לתיקון מוקדש ארגון 

– תשס"ב ניסן חודש  מדרשות. ובתי כנסיות בתי
מצוה  לאחרים תוכחה  הקדשה אי"ה י"ח: שער
הוכיח לא ואם המתעצל, מישראל אחד כל להוכיח

עליהם פנחס)נענש  תזריע הקדוש זוהר נד:, שבת)והוא .
הזאת התורה דברי את יקים לא אשר ארור בכללן"רמב)

תבא) .פ'

העולמיכ. הצניעות משמרת וועד 20# בולעטין
מדרשות בתי קדושתלקדושת לתיקון מוקדש ארגון 

– תשס"ב אייר חודש  מדרשות. ובתי כנסיות בתי
כ"א) סימן העזר אבן ערוך שולחן).

[בולעטין'ס],כא. ס'קורא קול 16 הוצאנו וכן
הברית: קדושת על גימטריאות

:אנגלית בלשון ספרים כמה לאור הוצאנו עוד

.התקציב מצב מפאת יד בכתב נשאר השאר וכל
ועוד המנוקד, זוהר עם מחדש מדפיסים אנחנו כעת

והוספות. תיקונים

עם להתחיל החלטנו לכן גדולות, וההוצאות והיות
בראשית. פרשת השם בעזרת החלי וזה הפרשיות,

הרבים ובזיכוי זו רמה למצווה לזכות הרוצה כל
המצווה וזכות .0548436784 :לטל להתקשר יוכל נפלא

בכפלים. השמים מן ויבורך משפחתו ובעד בעדו תגן

ובכל מקום בכל להדפיסו שיכול, אחד כל על מצוה
העולם. בכל לשון

קול קורא'ס [בולעטין'ס], גימטריאות על קדושת הברית:16וכן הוצאנו .כא
בלשון אנגלית:ים כמה ספרעוד הוצאנו לאור 

GUARDING THE COVENANT AND THE EYES

Guarding the Brit and 
guarding the Eyes

ETHICS AND LAWS FOR GUARDING THE 
PURITY OF THE BRIT MILAH AND 
GUARDING THE EYES ]עמודים192[

The correct way of 
performing the Brit Milah

A COLLECTION OF POSKIM ON THE 
PROPER WAY TO PERFORM THE MILAH 
PERIAH AND METZITZA ]עמודים12[

Public Announcement 
regarding the Brit Milah

PUBLIC WARNING TO REMOVE THE 
PITFALLS FROM THE MITZVAH OF BRIT 
MILAH ]עמודים5[

Guarding the Eyes

SOME SIGHTS DAMAGE THE SOUL AND ARE 
STRICTLY FORBIDDEN TO LOOK AT. LEARN 
THE LAWS OF GUARDING THE EYES

]עמודים21[

 תקציב. כעת אנחנו מדפיסים מחדש עם זוהר מפאת מצב הוכל השאר נשאר בכתב יד
המנוקד, ועוד תיקונים והוספות.

זרת השם, וזה החלי בעפרשיותהעם והיות וההוצאות גדולות, לכן החלטנו להתחיל
פרשת בראשית.

וה רמה זו ובזיכוי הרבים נפלא יוכל להתקשר לטל:וכל הרוצה לזכות למצ
וזכות המצווה תגן בעדו ובעד משפחתו ויבורך מן השמים בכפלים..0548-436784

להדפיסו בכל מקום ובכל לשון בכל העולם.על כל אחד שיכול, ה ומצו
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 שיעורים  0555מעל   
 הזוהר הקדושבכל עולם    

וזה גן עדן בעולם הזה

 

 
 דיסקים 055ומעל   
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"י  ּבִ ל ָהַרׁשְ יַבת נַֹח  ׁשֶ נּו ּתֵ ַלח ּלָ "ה ׁשָ ּבָ ַהּקָ
דֹוׁש"   הּוא "ַהּזַֹהר ַהּקָ ׁשֶ
ּבּול ַהּנֹוָרא! יֵלנּו ֵמַהּמַ ְלַהּצִ

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

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

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

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

אֹור ַהזֹוַהר(. רֹות, ּוְרֵאה עֹוד ּבְ ִאּגְ יַח. )ַהַרְמַח"ל ּבָ ָלה ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ י הּוא ַהּצָ דֹול הּוא, ּכִ י ּתֹוֶעֶלת ּגָ ֶזה, ְוָהֱאֶמת ּכִ א ְיִציָאה, ְואֹוִדיֲעָך ַמה ּתֹוֶעֶלת ִנְמָצא ּבָ ִמים( ֶאּלָ ַאֲחִרית ַהּיָ לֹו )ּבְ


