
 מפעל הזוהר העולמי
 בנשיאות כ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א מחבר למעלה מאלף ספרים טל: 0527651911

 האדמו"ר מהאלמין 

 אור הזוהר 402 * תשרי תשע"ד

גדולי הצדיקים אומרים ללמוד זוהר הקדוש

 1

ספר

תיקון הברית
על שמירת ותיקון פגם הברית דיניו ומנהגיו

סדר בראשית

הקדמה

בתשובה.א. שישובו ומביאם הרשעים שמוכיח עד ובלילה ביום לעיניו שינה נותן אינו הצדיק
כ:) ,א חלק ,הקדוש רודפיםב..(זוהר היו למוטב חבירו להחזיר השכר גודל העולם בני יודעים היו אילו

וזהב. כסף אחרי שרודף כמו תמיד א)אחריו קכט,  ב קכח, תרומה פרשת הקדוש שאתהג..(זוהר מצוה
ממתנת בודאי זו מצוה הנה אותה, שמקיימין המה ומעט ראש קלות בה נוהגים אדם שבני רואה
באהבה לקיימה זו מצוה על רבים ולעורר בה, להזהר וישר כשר איש בה יבחר כי עד ומצפה

וכו'. קוב"ה ס"ד)לכבוד פרק הישר קב תרומה, פרשת הקדוש זוהר)..דמי ואין דורש לה שאין מצוה כל
לעשותה, אחרי' רדוף רודפים לה שאין ומצוה ,מצוה כמת שהיא לפי תדרשנה אותה שיבקש

.'וכו מכל שנתעלמתי אנכי גרועה כמה ואומרת מקטרגת ה)שהמצוה"ק אות חסידים ספר).

אהללנו,אודה רבים בתוך לבב בכל השם את
ולהדפיס לבוא הלום עד ספרשזיכנו

תיקון של הענין וגודל מעלת על הברית" "תיקון
בתיקון והעונש השכר ענין כלול ובו הברית פגם

,הברית שהספריםפגם השם וברוךועונש עלשכר
חלקים ששה התורה נתפשטופרשיות שהדפסנו

רבה התעוררות ופעלו שרשים והשרישו בישראל
ועונשבעניני והספריםשכר ישראל. תפוצות בכל

הם קדושים וישראל בהערצה השם ברוך נתקבלו
שכתבנו כמו חדשות במהדורות כבר שהדפיסו
להדפיס אחד לכל שמצוה הקודמים בספרים
בני מאחינו לאלפים בחינם ולחלקם האלו הספרים

שהדבר השם וברוך בלבותישראל. רושם עשו ים
הוא ישראל וקדושת יסוד עיקר כי ישראל, בני

בפרשת לעיל כבר שהבאנו כמו ועונש, שכר עניני
הקדוש מספר הישרבראשית ה')קב פרק)וזה

:כמוך"לשונו לרעך י"ח)"ואהבת יט, אמרו(ויקרא ,
לברכה זכרונם רבותינו,קדושים פרשת ,כהנים (תורת

שד') הפסוק, הוא ואיןזה .בתורה גדול כלל הוא
באחיו מגונה דבר האדם כשרואה יותר, אהבה לך
להוכיחו שצריך ועוון, חטא איזה שעושה ,אישראל

ודבוקין קשורין הן ישראל של נשמתן כי ,זה על
ש הוא, הכלל אבל .בזה שהואזה מי האדם צריך

והעונשים והסיבות ההרפתקאות יודעשבאיםב
צריך מהגוף, הנשמה יציאת אחר האדם לנשמת

לחבירו כןגלהודיע גם חבירו יזכה ידו על אולי ,
לו" ורפא "ושב הרשעה דרכו ויעזוב(י ו, ,(ישעיה

לשונו כאן .דעד

מתבאר)א ובזה זה. על להוכיחו שצריך יותר... אהבה לך  ואין 
כלל הוא  כמוך לרעך שואהבת  ז "ל, דבריהם טעם בטוב

בתורה, להוכיחוגדול הוא  לחבירו ביותר הגדולה האהבה כי
מצוות לקיים השם לעבודת ולקרבו חטא, איזה בו כשרואה

התורה.
יציאת ב) אחר האדם לנשמת  שבאים והעונשים והסיבות

כראוי בעולם ותיקנה השלימה לא אם מהגוף , הנשמה

האש)וכנכון . מאורי יוסף , .(יסוד
שלאג ) כלומר, לחבירו. להודיע צריך הוא ... הכלל אבל

כשורה, עצמו נוהג שאינו  סתם, להוכיחו יודיעיסתפק אלא 
ידי על אולי כי בו, נכשל שהוא  החטא על העונש כן גם לו

עוד  בם  מלהכשל ביותר ויזהר הרשעה  דרכו יעזוב  (מאורי .זה 
אשכנז) ביאור לפי .האש,

ישריםד) מסילת בעל  האלוקי המקובל שכתב מה וראה
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קנ"ג)ומה (אות חסידים הספר דברי הם נוראים
מכאן :אינושכתב והוא חבירו שנענש שכל

שמקבל העונש כל הרי תעשה אל לומר מזהירו
להזהירו לו שהיה לפי הרגו, כאילו זה על מעלין

הזהירו. ולא
וכאמורב התורהשהאמונה יסוד הוא ועונש שכר

ודביקות הבורא אהבת האמונה וקיום
ישראלהאלוקית בני מאחינו מבקשים אנו כן על ,

.בזה וללמוד יפות פנים בסבר זה ספר שתקבלו
בספרו, שאלמוד הוא ואיזה זה הוא מי תאמרו ואם
הספרים שאר כמו אינו זה שספר רבותי נא דעו אך
דעת בר לכל וכמובן ,משלו דבר מחדש שהמחבר
ליקוטים של שלם חיבור לעשות כזו שעבודה
וצריך למאוד, קשה דבר הוא אלו בענינים ובפרט
קובץ הוא הזה שספר טובא, זמנים זמן לימשך
האר"י וספרי זוהר ש"ס הפוסקים מדברי גדול
ותלמידיו טוב שם הבעל וספרי לברכה זכרונו
ובררנו הקדושים, רבותינו של ספרים ושאר זי"ע,
לכל מוכן ערוך, כשולחן שיהיה הספר וסידרנו
שעות ובסדקין בחורין לחפש יצטרך ולא אחד,
דבריהם שכל ,מבוקשו ימצא לא ולבסוף שלימות

לא וממילא מבקשקדושים ואני .תלונותיכם עלי
ביתכם לתוך זו ברכה שתקבלו מישראל אחד מכל

.ולהועיל לעזר לי ותהיון
:ואסייםכח לנו שתתן רצון יהי עולם של רבונו

ואומץ ותעצומות ועוז ואון וחוזק
חיבור לחבר שעוררתני מה לכתוב ולגמור להתחיל
ועניני שמים ויראת ועונש שכר של ענינים כל על
,העבודה ועמוד האמונה יסוד שהוא הרבים זכות
ודאגה וצער ופחד ונזק מכשול שום לנו יקרה ולא
זרה ומחשבה ועצלות ובלבול ועיכוב ומניעה ויגון
בינה וחכמה השכל שפע עלינו ותשפיע בעולם,
שקר ודרך באמיתך, והדריכני וזכרון ותבונה ודעת
וללמד ללמוד ונזכה חנני, ותורתך ממני הסר
את ולקיים ולעשות לשמור זרעינו ולזרע לזרעינו
עינינו והאר באהבה תורתך תלמוד דברי כל

לאהבה לבבנו ויחד במצותיך לבנו ודבק בתורתך
נכשל ולא נכלם ולא נבוש ולא ,שמך את וליראה

.ועד לעולם
ידידיוטרם לכבוד ברכה קובע הנני לדבר אכלה

מוכתר ושוע נדיב המופלג, הנגיד הרבני
ועונש שכר הספר שתרגם נ"י ...ר"מוהר בנימוסין
פרענטש, ללשון אנגלית ומלשון אנגליש, ללשון
שעזר ,'וכו המופלג הנגיד הרבני ידידי ולכבוד
אלה וכל לדפוס ולהכינו בהקאמפיוטער לסדרו
.בעולם שמים ויראת תורה להפיץ לנו שעוזרים

דמיטב,ויהי מילי בכל להתברך עליהם השם נועם
,תשמרם לעולם השם אתה ,טובה ובשיבה
חלציהם מיוצאי לראות שיזכו ,טהרם שמרם ברכם
בקרוב נזכה אשר עד דקדושה, ונחת תענוג רב
צדק גואל בביאת ואומר מבשר קול לשמוע

אמן. בימינו במהרה
בעינייתן טוב ושכל חן זה ספר שימצא השם

הספר שאליו השם דבר את היראים ציבור
כדאי מאמץ כל ושבשבילו בעיקר, מופנה
של עיניהם את הספר דברי ויאירו ,ומשתלם
בדרכי ולילך לדבוק שהם מקום בכל ישראל
פני באור וליאור לזכות בהספר המובאים הצדיקים
לעיל הנזכרים הצדיקים של וזכותם ,חיים מלך

עלינו משאליןיגינו להשלים ביתנו, בני כל ועל
ולשלם ולחיין לטב ישראל עם דכל ולבא דלבאי

רצון. יהי כן אמן
הציבורהחיבור מעול להקל מטרתו הנוכחי

דינים לידע הפוסקים בספרי לדפדף
של ברומו העומדים ודברים ורגילים נחוצים היותר
על והעונש השכר הברית פגם תיקון בנושאי עולם
אם להתגלגל שצריך גלגולים ועניני ובבא בזה זה
ועניני ,השובבים ימי תיקון ,הברית בפגם פגם
הערבות חיוב הזה, פגם לתקן תשובה תיקוני
,שמים ואהבת שמים יראת ועניני ,ומחאה תוכחה
כיהודי אפילו מצות לקיים אפשר אי בלעדן אשר

הפשוט.מישרים תחזנה כל עיני כאשר ,

לשונו: וזה  אשר בהקדמתו הזה  המין מן  יהיו מעטים אך
האהבה , על העבודה, שלימות עניני על ולימוד  עיון יקבעו
החסידות חלקי שאר  כל ועל הדביקות, על היראה, על

שם. עיין  וכו'
ישראל"?ה) "מחנה ספרו זצ"ל חיים החפץ  הדפיס  למה 

בן שימש 'ה - ראדין קהילת  בן צעיר  שב תר"מ בשנת 
לקבל בבואו בקווקז. נדחת בעיירה הצבאי משרותו הנחתום,
ושאל חיים' ה 'חפץ התעניין  חיים', מ'החפץ השיבה ברכת 
שירותם תנאי היהודים , החיילים של סבלותיהם  אודות  וחקר 
ארץ בקצוי המצוות  שמירת ובאפשרות וברוחניות , בגשמיות

החיילים. שהו בהם שם, אי
אפילו כליל, היינו מנותקים שימש'ה, קבל רבי, לכם אומר מה
בנמצא ! חיטה אין  באיזור, ושם אלינו . הגיע לא משלוח
מצות! בלא נותרנו ושיפון , שועל שיבולת  שם  אוכלים אנשים

בחרדה. חיים' ה 'חפץ שאל אפוא, עשיתם, מה
ו מנהג אלא שאינו קטניות , איסור על עברנו פת - אכלנו

היתה... לא מצה אבל  שיפון,

וקרא: חיים' ה'חפץ דגן הזדעזע  מין הוא  השיפון  הלא  "אבוי,
שאכלתם עתה, כשרה! מצה ממנו לאפות הייתם ויכולים
אלא  עברתם , קטניות איסור  על לא שימור , בלא  בפסח  ממנו

החמור !" חמץ איסור  על
סבורים זאת? ידע  מי  הנחתום ! בן  שימש'ה של פניו  חוורו 

חיטה. מקמח אלא מצה ומצות  חמץ  איסור שאין היינו
חיים'. ה'חפץ השיב ערוך", בשולחן דין  היא, מפורשת "הלכה
ערוך שולחן  כרכי  להשיג שאין  הבהיר  שימש'ה אבל

המרוחק... הצבאי בקסרקטין 
ומקיף, תמציתי הלכות  ספר  לחבר חיים' ה'חפץ  ישב שכך כיון
לספר הדור זכה כך  ובחזית. במחנה היהודי החייל עבור
בהתגייסם חיילים אלפי  עמם נטלו אותו ישראל ", "מחנה

הצבאי. לשרות  חיים')מאונס ה'חפץ (הגדת 

את  לעורר לב על  שם  איש שאין הברית , בקדושת הוא כן  כמו 
ישראל, קדושת  יסוד שזה כזה קדוש  בדבר הפרט ואת  הכלל
ברוך להקדוש  שותף  נעשה קודש ברית  שהשומר כך כדי עד

ב')הוא. עמוד צ"ט דף  ס"ט תיקון זוהר תיקוני .(ראה

ונזכהיהי טהרה רוח עלינו השם שיערה רצון
ובכל כוחנו בכל ליוצרנו לעבוד לבבנו לטהר
ויקבץ משיחנו לנו שישלח עד מאודנו ובכל נפשנו

אמן. בימינו במהרה נדחינו



וחיובוזאת ומצוה מותר הזה שהספר ולמודעי

לשון באיזה שרוצה כמה להדפיס אחד לכל
לעד עומדת זכותו הרבים את המזכה וכל ,שרוצה

.צדיקים לבנים וזוכה
ידידיוטרם לכבוד ברכה קובע הנני לדבר אכלה

כמדרשו האברך המופלג הנגיד הרבני
טובות במדות ומוכתר שמים ויראת בתורה מו"מ
מסייעת יד נתן אשר י"נ ...ר"מוהר וכו' וישרות
כפול שכרו יהי ,הזה הספר להוצאת ואימוץ עידוד
לו יושפע שמיא ומן דמיטב מילי בכל ומבורך
,לבניהם וכן והצלחה ברכה שפע משפחתו ולכל
,לעוד יזכו ועוד ובשלוה, בנחת ויגדלו יפרחו

אמן. ,יהיו ורעננים דשנים

זומתוך כי ,בעזרו אברהם אלקי שכרה, וזו תורה
הספרים לאור להוציא זכה הלב שמחת
תמים צדקת להם, מחכים שרבים האלה הקדושים
שמעון רבי האלוקי התנא של זכותם דרכו, תיישר
המחברים וכל ק"והרמ הקדוש והאר"י יוחאי בר
כל וזכות זי"ע, הזה בספר המובאים הקדושים

הזה בספר שיעיינו הכרכים)הלומדים (ובשאר

כל ועל עליו יגינו שלימה, בתשובה וישובו
בבית ובשבתו בקודש, פעליו להמשיך משפחתו
ולשבוע ,כל מכל בכל ברכת מתוך ,הימים כל השם
ישכנו וחסד טוב ואך ,חלציו מיוצאי עולמים נחת

אמן."ז"עדבאהלו, בימינו במהרה שילה יבוא כי
דמיטב,ויהי מילי בכל להתברך עליהם השם נועם

,תשמרם לעולם השם אתה ,טובה ובשיבה
הרבים זכות כוח ובגודל ,טהרם שמרם ברכם
שיזכו ,בו תלוי צדיקים לבנים זה ידי על שזוכים
,דקדושה ונחת תענוג רב חלציהם מיוצאי לראות

לשמוע בקרוב נזכה אשר ואומר"עד מבשר "קול
אמן. בימינו במהרה צדק גואל בביאת



הברית קדושת על לשמור יוכל המצה קדושת ידי על
אמת" "תורת  פסח)בספר אחר שבת אכילת (אחרי, ידי  על וז"ל:

אנו שאין אף פסח, ימי ז' בכל  וגם הראשונה, בלילה  המצה
בכל השמירה ידי על מקום מכל המצה, אכילת  על מצווים

חימוץ, משהו  בו יהיה שלא פינו  לתוך הבא ושיכנוסמאכל
קדושת בנפשינו נכנס יתברך, רצונו שהוא  אכילה רק בקרבנו
כח  נותן המאכל כי  יתברך, כרצונו בקדושה שיהיה הברית
שיהיה  הברית לקדושת ונשתלשל נמשך ומשם למוח, החיוני

דאיתאבקדושה , בטוח וזהו בפסח חמץ ממשהו הנזהר  כל
יחטא  שלא  השנה בכל הבריתהוא קדושת  בהיפוך הוא  חטא (סתם

הברית.,כידוע) קדושת בנפש משריש זו  קדושה כי
שמותו) פרשת  הקדוש  מזוהר לקמן שהבאנו מה ג'ראה (דף 

.ע"ב)
הוא ,ז) ברוך להקדוש שותף נעשה  הברית ששומר וזהומי

התקונים צט:)לשון דף  סט, איהו(תקון לה , דנטר ומאן  :
אתמר עלה דילי. בדיוקנא עמי בשתפו כז)בהקש  א, (בראשית 

א אלקים זכה"ויברא ברית  דנטר  דמאן  בגין בצלמו", האדם ת
דנטר ומאן  וכו'. עמי בשתפו לי בהקש איהו  הרי  למלכות,

איהו  האי ."אחד "מן דל"ת,"שמע"מאן עי"ן עלה,עד ברית,
בקיצור. לשונו כאן  עד

הזוהר : לי[פירוש  בדומה הוא הברית [, ]את אותו  ששומר ומי 
את  אלקים  "ויברא  נאמר  עליו  שלי. בצלם עמי בשותפות 
הוא הרי  למלכות, זכה הברית  ששומר  מי  כי בצלמו", האדם

הוא זה הברית , ששומר  ומי עמי... בשותפות לי "עד "בדומה
אות  תיבת עי"ן עליו, ואות "שמע"מן תבת דל"ת, ]."אחד "מן

זוהר  א')בתקוני עמוד נ"ח דף כ"א דמשקר(תיקון ומאן  וז"ל:
יחודא דאיהי שכינתא מיניה לאסתלקא  גרים מילה בברית 

עליה ושליט  אחר דקב"ה, דאיהו איהיש "ד  דשדי י ' ודאי ,
דאחד, ד ' מן אחד קוצא מן  ד' מן קוצא אעבר משקר  ואם

אחר  אחר,ואשתאר לא-ל תשתחוה לא קרא  אמר דא ובגין ,
לשונו . כאן בראשיתעד  פרשת דכלה  אגרא  הפסוקועיין  (על

לך) תצמיח ודרדר הלבבות וקוץ חובת  ועיין המעשה , יחוד  (שער
ד') .פרק

הזוהר : ממנו[פירוש להסתלק גורם מילה בברית  שמשקר  ומי
ש "ד  עליו  ושולט  הוא , ברוך הקדוש יחוד שהיא  השכינה,

אחד , של ד ' מן  קוץ  היא שד"י, של י' ודאי שהיא אחר. שהוא
זה ומפני אחר . ונשאר  אחד מן ד ' מן  קוץ  מעביר משקר  ואם

וגו']. אחר  לאל תשתחוה לא הפסוק אמר 

עלינו יגן זכותו  טוב שם  מהבעל נורא מעשה
מיום והחולה ממנו, נתיאש כבר שהרופא אחד בחולה מעשה
וכל לדבר עוד בכוחו היה לא שכבר עד  ודל הלוך הלך ליום
לאותו בא  טוב שם שהבעל נזדמן  נואש . אמרו  הרופאים
חולים. בקור מצות לקיים אותו בקשו נמצא, שהחולה  מקום
ידו, על ספורים רגעים  עמד החולה את  ראה טוב שם הבעל
לאכול התחיל החולה בשר . של  מרק לו לבשל  צוה כך  ואחר
לגמרי. הבריא ספורים ימים ובמשך לדבר, התחיל ומיד
טוב: שם  בעל להרב שאל עיניו. למראה מאד  התפלא הרופא
הרופא הוסיף - בבירור אני יודע  הרי  אותו? ריפא אופן  באיזה
הגידים לאותם ואין מקולקלים, היו החולה של שהגידים -

כלל. רפואה
בגשמיות , החולה את  הכרת אתה טוב: שם הבעל לו אמר
ושס"ה אברים רמ"ח באדם יש ברוחניות, אותו הכרתי ואני
לא מצוות  ושס"ה עשה , מצוות רמ"ח יש וכנגדם גידים,
או האבר אותו מתקלקל מצוה, באיזו פוגם וכשאדם תעשה,
לאוין הרבה על וכשעובר  המצוה, אותה שכנגד הגיד  אותו 
האדם ואז בהם, נובע  הדם ואין גידים הרבה מתקלקלים
אמר החולה, של הנשמה עם דברתי אני וחלילה. חס  בסכנה
ידי ועל  עליה, וקיבלה תשובה, עליה  שתקבל טוב, שם הבעל
אותו. לרפאות כך אחר  ויכולתי והגידים האברים כל נתקנו  כך 
בעיקר תלוי נשמותינו תקון  כי לומדים אנו הזה ממעשה
במצרים בהיותם הקדושים אבותינו גופינו, מדות בתקון 
אותם ולפי  היסוד  במידת הנשמה תקון  על  בעיקר שמרו 
הגוף, מדות  בתקון  גם ונעלה קדוש  לעם והיינו  זכינו  המדרגות 
תקון  הכללי, בתקון  תלוי יחד גם והנשמה הגוף תקון אכן
מבחוץ ב"ה והוי' שדי דמלכא  חותמא  חקוקה  בו אשר הברית,
של גידים  ושס"ה  אברים רמ "ח  כל כלולים  ובו  ומבפנים,

יחד , גם והגוף גופוהנשמה לשמירת  החפץ  כל הראוי מן  לכן
ה' קודש , ברית  אות לשמירת  מאד ונשמר  נזהר  יהיה ונשמתו

אמן. יזכנו
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קנ"ג)ומה (אות חסידים הספר דברי הם נוראים
מכאן :אינושכתב והוא חבירו שנענש שכל

שמקבל העונש כל הרי תעשה אל לומר מזהירו
להזהירו לו שהיה לפי הרגו, כאילו זה על מעלין

הזהירו. ולא
וכאמורב התורהשהאמונה יסוד הוא ועונש שכר

ודביקות הבורא אהבת האמונה וקיום
ישראלהאלוקית בני מאחינו מבקשים אנו כן על ,

.בזה וללמוד יפות פנים בסבר זה ספר שתקבלו
בספרו, שאלמוד הוא ואיזה זה הוא מי תאמרו ואם
הספרים שאר כמו אינו זה שספר רבותי נא דעו אך
דעת בר לכל וכמובן ,משלו דבר מחדש שהמחבר
ליקוטים של שלם חיבור לעשות כזו שעבודה
וצריך למאוד, קשה דבר הוא אלו בענינים ובפרט
קובץ הוא הזה שספר טובא, זמנים זמן לימשך
האר"י וספרי זוהר ש"ס הפוסקים מדברי גדול
ותלמידיו טוב שם הבעל וספרי לברכה זכרונו
ובררנו הקדושים, רבותינו של ספרים ושאר זי"ע,
לכל מוכן ערוך, כשולחן שיהיה הספר וסידרנו
שעות ובסדקין בחורין לחפש יצטרך ולא אחד,
דבריהם שכל ,מבוקשו ימצא לא ולבסוף שלימות

לא וממילא מבקשקדושים ואני .תלונותיכם עלי
ביתכם לתוך זו ברכה שתקבלו מישראל אחד מכל

.ולהועיל לעזר לי ותהיון
:ואסייםכח לנו שתתן רצון יהי עולם של רבונו

ואומץ ותעצומות ועוז ואון וחוזק
חיבור לחבר שעוררתני מה לכתוב ולגמור להתחיל
ועניני שמים ויראת ועונש שכר של ענינים כל על
,העבודה ועמוד האמונה יסוד שהוא הרבים זכות
ודאגה וצער ופחד ונזק מכשול שום לנו יקרה ולא
זרה ומחשבה ועצלות ובלבול ועיכוב ומניעה ויגון
בינה וחכמה השכל שפע עלינו ותשפיע בעולם,
שקר ודרך באמיתך, והדריכני וזכרון ותבונה ודעת
וללמד ללמוד ונזכה חנני, ותורתך ממני הסר
את ולקיים ולעשות לשמור זרעינו ולזרע לזרעינו
עינינו והאר באהבה תורתך תלמוד דברי כל

לאהבה לבבנו ויחד במצותיך לבנו ודבק בתורתך
נכשל ולא נכלם ולא נבוש ולא ,שמך את וליראה

.ועד לעולם
ידידיוטרם לכבוד ברכה קובע הנני לדבר אכלה

מוכתר ושוע נדיב המופלג, הנגיד הרבני
ועונש שכר הספר שתרגם נ"י ...ר"מוהר בנימוסין
פרענטש, ללשון אנגלית ומלשון אנגליש, ללשון
שעזר ,'וכו המופלג הנגיד הרבני ידידי ולכבוד
אלה וכל לדפוס ולהכינו בהקאמפיוטער לסדרו
.בעולם שמים ויראת תורה להפיץ לנו שעוזרים

דמיטב,ויהי מילי בכל להתברך עליהם השם נועם
,תשמרם לעולם השם אתה ,טובה ובשיבה
חלציהם מיוצאי לראות שיזכו ,טהרם שמרם ברכם
בקרוב נזכה אשר עד דקדושה, ונחת תענוג רב
צדק גואל בביאת ואומר מבשר קול לשמוע

אמן. בימינו במהרה
בעינייתן טוב ושכל חן זה ספר שימצא השם

הספר שאליו השם דבר את היראים ציבור
כדאי מאמץ כל ושבשבילו בעיקר, מופנה
של עיניהם את הספר דברי ויאירו ,ומשתלם
בדרכי ולילך לדבוק שהם מקום בכל ישראל
פני באור וליאור לזכות בהספר המובאים הצדיקים
לעיל הנזכרים הצדיקים של וזכותם ,חיים מלך

עלינו משאליןיגינו להשלים ביתנו, בני כל ועל
ולשלם ולחיין לטב ישראל עם דכל ולבא דלבאי

רצון. יהי כן אמן
הציבורהחיבור מעול להקל מטרתו הנוכחי

דינים לידע הפוסקים בספרי לדפדף
של ברומו העומדים ודברים ורגילים נחוצים היותר
על והעונש השכר הברית פגם תיקון בנושאי עולם
אם להתגלגל שצריך גלגולים ועניני ובבא בזה זה
ועניני ,השובבים ימי תיקון ,הברית בפגם פגם
הערבות חיוב הזה, פגם לתקן תשובה תיקוני
,שמים ואהבת שמים יראת ועניני ,ומחאה תוכחה
כיהודי אפילו מצות לקיים אפשר אי בלעדן אשר

הפשוט.מישרים תחזנה כל עיני כאשר ,

לשונו: וזה  אשר בהקדמתו הזה  המין מן  יהיו מעטים אך
האהבה , על העבודה, שלימות עניני על ולימוד  עיון יקבעו
החסידות חלקי שאר  כל ועל הדביקות, על היראה, על

שם. עיין  וכו'
ישראל"?ה) "מחנה ספרו זצ"ל חיים החפץ  הדפיס  למה 

בן שימש 'ה - ראדין קהילת  בן צעיר  שב תר"מ בשנת 
לקבל בבואו בקווקז. נדחת בעיירה הצבאי משרותו הנחתום,
ושאל חיים' ה 'חפץ התעניין  חיים', מ'החפץ השיבה ברכת 
שירותם תנאי היהודים , החיילים של סבלותיהם  אודות  וחקר 
ארץ בקצוי המצוות  שמירת ובאפשרות וברוחניות , בגשמיות

החיילים. שהו בהם שם, אי
אפילו כליל, היינו מנותקים שימש'ה, קבל רבי, לכם אומר מה
בנמצא ! חיטה אין  באיזור, ושם אלינו . הגיע לא משלוח
מצות! בלא נותרנו ושיפון , שועל שיבולת  שם  אוכלים אנשים

בחרדה. חיים' ה 'חפץ שאל אפוא, עשיתם, מה
ו מנהג אלא שאינו קטניות , איסור על עברנו פת - אכלנו

היתה... לא מצה אבל  שיפון,

וקרא: חיים' ה'חפץ דגן הזדעזע  מין הוא  השיפון  הלא  "אבוי,
שאכלתם עתה, כשרה! מצה ממנו לאפות הייתם ויכולים
אלא  עברתם , קטניות איסור  על לא שימור , בלא  בפסח  ממנו

החמור !" חמץ איסור  על
סבורים זאת? ידע  מי  הנחתום ! בן  שימש'ה של פניו  חוורו 

חיטה. מקמח אלא מצה ומצות  חמץ  איסור שאין היינו
חיים'. ה'חפץ השיב ערוך", בשולחן דין  היא, מפורשת "הלכה
ערוך שולחן  כרכי  להשיג שאין  הבהיר  שימש'ה אבל

המרוחק... הצבאי בקסרקטין 
ומקיף, תמציתי הלכות  ספר  לחבר חיים' ה'חפץ  ישב שכך כיון
לספר הדור זכה כך  ובחזית. במחנה היהודי החייל עבור
בהתגייסם חיילים אלפי  עמם נטלו אותו ישראל ", "מחנה

הצבאי. לשרות  חיים')מאונס ה'חפץ (הגדת 

את  לעורר לב על  שם  איש שאין הברית , בקדושת הוא כן  כמו 
ישראל, קדושת  יסוד שזה כזה קדוש  בדבר הפרט ואת  הכלל
ברוך להקדוש  שותף  נעשה קודש ברית  שהשומר כך כדי עד

ב')הוא. עמוד צ"ט דף  ס"ט תיקון זוהר תיקוני .(ראה

ונזכהיהי טהרה רוח עלינו השם שיערה רצון
ובכל כוחנו בכל ליוצרנו לעבוד לבבנו לטהר
ויקבץ משיחנו לנו שישלח עד מאודנו ובכל נפשנו

אמן. בימינו במהרה נדחינו
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לשון באיזה שרוצה כמה להדפיס אחד לכל
לעד עומדת זכותו הרבים את המזכה וכל ,שרוצה

.צדיקים לבנים וזוכה
ידידיוטרם לכבוד ברכה קובע הנני לדבר אכלה

כמדרשו האברך המופלג הנגיד הרבני
טובות במדות ומוכתר שמים ויראת בתורה מו"מ
מסייעת יד נתן אשר י"נ ...ר"מוהר וכו' וישרות
כפול שכרו יהי ,הזה הספר להוצאת ואימוץ עידוד
לו יושפע שמיא ומן דמיטב מילי בכל ומבורך
,לבניהם וכן והצלחה ברכה שפע משפחתו ולכל
,לעוד יזכו ועוד ובשלוה, בנחת ויגדלו יפרחו

אמן. ,יהיו ורעננים דשנים

זומתוך כי ,בעזרו אברהם אלקי שכרה, וזו תורה
הספרים לאור להוציא זכה הלב שמחת
תמים צדקת להם, מחכים שרבים האלה הקדושים
שמעון רבי האלוקי התנא של זכותם דרכו, תיישר
המחברים וכל ק"והרמ הקדוש והאר"י יוחאי בר
כל וזכות זי"ע, הזה בספר המובאים הקדושים

הזה בספר שיעיינו הכרכים)הלומדים (ובשאר

כל ועל עליו יגינו שלימה, בתשובה וישובו
בבית ובשבתו בקודש, פעליו להמשיך משפחתו
ולשבוע ,כל מכל בכל ברכת מתוך ,הימים כל השם
ישכנו וחסד טוב ואך ,חלציו מיוצאי עולמים נחת

אמן."ז"עדבאהלו, בימינו במהרה שילה יבוא כי
דמיטב,ויהי מילי בכל להתברך עליהם השם נועם

,תשמרם לעולם השם אתה ,טובה ובשיבה
הרבים זכות כוח ובגודל ,טהרם שמרם ברכם
שיזכו ,בו תלוי צדיקים לבנים זה ידי על שזוכים
,דקדושה ונחת תענוג רב חלציהם מיוצאי לראות

לשמוע בקרוב נזכה אשר ואומר"עד מבשר "קול
אמן. בימינו במהרה צדק גואל בביאת



הברית קדושת על לשמור יוכל המצה קדושת ידי על
אמת" "תורת  פסח)בספר אחר שבת אכילת (אחרי, ידי  על וז"ל:

אנו שאין אף פסח, ימי ז' בכל  וגם הראשונה, בלילה  המצה
בכל השמירה ידי על מקום מכל המצה, אכילת  על מצווים

חימוץ, משהו  בו יהיה שלא פינו  לתוך הבא ושיכנוסמאכל
קדושת בנפשינו נכנס יתברך, רצונו שהוא  אכילה רק בקרבנו
כח  נותן המאכל כי  יתברך, כרצונו בקדושה שיהיה הברית
שיהיה  הברית לקדושת ונשתלשל נמשך ומשם למוח, החיוני

דאיתאבקדושה , בטוח וזהו בפסח חמץ ממשהו הנזהר  כל
יחטא  שלא  השנה בכל הבריתהוא קדושת  בהיפוך הוא  חטא (סתם

הברית.,כידוע) קדושת בנפש משריש זו  קדושה כי
שמותו) פרשת  הקדוש  מזוהר לקמן שהבאנו מה ג'ראה (דף 

.ע"ב)
הוא ,ז) ברוך להקדוש שותף נעשה  הברית ששומר וזהומי

התקונים צט:)לשון דף  סט, איהו(תקון לה , דנטר ומאן  :
אתמר עלה דילי. בדיוקנא עמי בשתפו כז)בהקש  א, (בראשית 

א אלקים זכה"ויברא ברית  דנטר  דמאן  בגין בצלמו", האדם ת
דנטר ומאן  וכו'. עמי בשתפו לי בהקש איהו  הרי  למלכות,

איהו  האי ."אחד "מן דל"ת,"שמע"מאן עי"ן עלה,עד ברית,
בקיצור. לשונו כאן  עד

הזוהר : לי[פירוש  בדומה הוא הברית [, ]את אותו  ששומר ומי 
את  אלקים  "ויברא  נאמר  עליו  שלי. בצלם עמי בשותפות 
הוא הרי  למלכות, זכה הברית  ששומר  מי  כי בצלמו", האדם

הוא זה הברית , ששומר  ומי עמי... בשותפות לי "עד "בדומה
אות  תיבת עי"ן עליו, ואות "שמע"מן תבת דל"ת, ]."אחד "מן

זוהר  א')בתקוני עמוד נ"ח דף כ"א דמשקר(תיקון ומאן  וז"ל:
יחודא דאיהי שכינתא מיניה לאסתלקא  גרים מילה בברית 

עליה ושליט  אחר דקב"ה, דאיהו איהיש "ד  דשדי י ' ודאי ,
דאחד, ד ' מן אחד קוצא מן  ד' מן קוצא אעבר משקר  ואם

אחר  אחר,ואשתאר לא-ל תשתחוה לא קרא  אמר דא ובגין ,
לשונו . כאן בראשיתעד  פרשת דכלה  אגרא  הפסוקועיין  (על

לך) תצמיח ודרדר הלבבות וקוץ חובת  ועיין המעשה , יחוד  (שער
ד') .פרק

הזוהר : ממנו[פירוש להסתלק גורם מילה בברית  שמשקר  ומי
ש "ד  עליו  ושולט  הוא , ברוך הקדוש יחוד שהיא  השכינה,

אחד , של ד ' מן  קוץ  היא שד"י, של י' ודאי שהיא אחר. שהוא
זה ומפני אחר . ונשאר  אחד מן ד ' מן  קוץ  מעביר משקר  ואם

וגו']. אחר  לאל תשתחוה לא הפסוק אמר 

עלינו יגן זכותו  טוב שם  מהבעל נורא מעשה
מיום והחולה ממנו, נתיאש כבר שהרופא אחד בחולה מעשה
וכל לדבר עוד בכוחו היה לא שכבר עד  ודל הלוך הלך ליום
לאותו בא  טוב שם שהבעל נזדמן  נואש . אמרו  הרופאים
חולים. בקור מצות לקיים אותו בקשו נמצא, שהחולה  מקום
ידו, על ספורים רגעים  עמד החולה את  ראה טוב שם הבעל
לאכול התחיל החולה בשר . של  מרק לו לבשל  צוה כך  ואחר
לגמרי. הבריא ספורים ימים ובמשך לדבר, התחיל ומיד
טוב: שם  בעל להרב שאל עיניו. למראה מאד  התפלא הרופא
הרופא הוסיף - בבירור אני יודע  הרי  אותו? ריפא אופן  באיזה
הגידים לאותם ואין מקולקלים, היו החולה של שהגידים -

כלל. רפואה
בגשמיות , החולה את  הכרת אתה טוב: שם הבעל לו אמר
ושס"ה אברים רמ"ח באדם יש ברוחניות, אותו הכרתי ואני
לא מצוות  ושס"ה עשה , מצוות רמ"ח יש וכנגדם גידים,
או האבר אותו מתקלקל מצוה, באיזו פוגם וכשאדם תעשה,
לאוין הרבה על וכשעובר  המצוה, אותה שכנגד הגיד  אותו 
האדם ואז בהם, נובע  הדם ואין גידים הרבה מתקלקלים
אמר החולה, של הנשמה עם דברתי אני וחלילה. חס  בסכנה
ידי ועל  עליה, וקיבלה תשובה, עליה  שתקבל טוב, שם הבעל
אותו. לרפאות כך אחר  ויכולתי והגידים האברים כל נתקנו  כך 
בעיקר תלוי נשמותינו תקון  כי לומדים אנו הזה ממעשה
במצרים בהיותם הקדושים אבותינו גופינו, מדות בתקון 
אותם ולפי  היסוד  במידת הנשמה תקון  על  בעיקר שמרו 
הגוף, מדות  בתקון  גם ונעלה קדוש  לעם והיינו  זכינו  המדרגות 
תקון  הכללי, בתקון  תלוי יחד גם והנשמה הגוף תקון אכן
מבחוץ ב"ה והוי' שדי דמלכא  חותמא  חקוקה  בו אשר הברית,
של גידים  ושס"ה  אברים רמ "ח  כל כלולים  ובו  ומבפנים,

יחד , גם והגוף גופוהנשמה לשמירת  החפץ  כל הראוי מן  לכן
ה' קודש , ברית  אות לשמירת  מאד ונשמר  נזהר  יהיה ונשמתו

אמן. יזכנו
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פלא יועץ אות דפוס: רבה טובת הדפוס בעולם, אשר על ידה  
חוצה.  מעינותיה  ויפוצו  תורה  יגדיל 
והנה מאחר שבדרך כלל קצרה יד החכמים מלהדפיס ספריהם, 
ראוי לעשירים עם אלקי אברהם לפתוח ידיהם אליהם בעין יפה, 
ובזה יחלקו עם החכם בשכרו, כמו שנאמר 'כי בצל החכמה בצל 
הכסף'. והכל לפי מעלת הספר ולפי מה שהוא נצרך לרבים ולפי 
התועלת שנמשכת ממנו לעבודת השם יתברך. ]ואם מדפיסים 
ספרי זוהר הקדוש שדקה אחת לימוד זוהר הקדוש שווה כנגד כל 
הספרים והלומדים בכל העולם )שלא לומדים זוהר( - תתאר לך 
ואין  כמעט  בדבר,  וכשתתבונן  להגיע[  יכול  אתה  זכות  לאיזה 
מצוה מעולה שניתנת לעשייה בכסף, כמו מצוה זו, כי כל הוצאה 
של מצוה היא לזמן קצוב, מתחיל במצוה וגומרה, אבל זה הנותן 
לצורך הדפוס - צדקתו עומדת לעד לדור דורים, והוא מזכה את 
הרבים וזכות הרבים תלוי בו, וילך לפניו ולאחריו צדקו, אשריו 
חיי  לו  קנה  תורה  דברי  לו  קנה  טוב  שם  קנה  חלקו,  טוב  מה 

העולם הבא, וגם בחיי העולם הזה יזכה שיתרבו נכסיו.

"אחי ורעי, תדפיס ספרי הזוהר הקדוש, ותחי 
נפשכם, ששון ושמחה תשיגו בעולם הזה, 
ותזכו לשבת בישיבת הרשב"י לעולם הבא".


