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ספר

תיקון הברית
על שמירת ותיקון פגם הברית דיניו ומנהגיו

חלק יבסדר בראשית

אתה עירו כי ל הגיד מי ויאמרהע המצויתי אשר
אכלת ממנו אכל י')לבלתי פסוק ג' פרק (בראשית

משונאיו ליה נטר הקב"ה בריתו השומר
בריתמאן אות מילהידדנטר בברית בין אתר, בכל

הוא בריך קודשא טבין, ביומין בין בשבת בין
משנאוי, עלוי ומכסי אתר בכל בגינה ליה נטר

ביה דאתמר דמשה א')כגוונא צ"א, שד"י(תהלים בצל
מאחשורוש לה דסתיר דאסתר וכגוונא ,יתלונן
בדיוקנא שנית באתרה ושוי ,וטמא ערל דאיהו

דכתיב הוא הדא .דילה(י"ג ,'ב תאמר(אסתר אשר כל
ביתוגו', אל שבה היא ובבוקר באה היא בערב

הרשע, מהמן לה נטיר ואיהו שני, הואהנשים הדא
ז')דכתיב ,ל"ב ואויב.(תהלים צר דאיהו תצרני, מצר

(ע"א נ"ח דף כ"א, תיקון זוהר, תיקוני)

אתלעדמוצאיונהר והיהההשקות יפרד ומש ג
ראשי י')לארבעה פסוק ב' פרק בראשית)

הזהב).מילהתיבותראשי שרביט ועיין קס"ו ויקרא זוהר עיין)

ממנו תאכלו לא ורע טוב הדעת ומעאכל ביו כי
תמות מות י"ז)ממנו פסוק ב' פרק בראשית)

מילהוכן וכו'.ברית דאגוז כגוונא איהו
(.כד זוהר (תיקוני

ה עשה אשר השדה חית מכל ערו היה אלקיוהנחש '

מכל תאכלו לא אלקי אמר כי א האשה אל ויאמר
הג ע('א פסוק ג' פרק בראשית)

אמרוהנחש וכבר וכו', הרע יצר הוא השטן הוא
שהכח והוא עליו רוכב סמאל שהיה ז"ל
'המדמ הכח באמצעו' זה יעשה המחטיא המתאוה
המטים החומריים התענוגים דמיוני אליו המוביל
אמנם כי ית' האל מאת המכוון השלמות מדרך
אליו המובילים התענוגים דמיוני עם המתאו' הכח
ומחטיאים הפועלו' 'הגשמיו לכחות מצוים הם
הכח עליהם יתקומם כשלא 'ית האל ורצון כונת
סרסורי ולבא עינא ז"ל כאמרם בהם וימחה השכלי
אחרי תתורו ולא באמרו הזהיר זה על אשר דחטאה

עיניכם: ואחרי השדהלבבכם חית מכל ערום .היה
אל התענוגים תמונות המוביל הדמיוני הכח כי
שהיה ממה יותר בהם חזק היה המתאוה הכח
גדול יצרו מחבירו הגדול כל כאמרם ב"ח בשאר

.האשה.ממנו אל ויאמרהתעצל החלוש שכלה כי
אז וצייר הכוזב הדמיון על התקומם ולא מהתבונן

וכו'. המדמה זוה"ק)כחה ועיין בספורנו, שם (עיין

מהטומאה באים שבדור פנים עזי
כתבוהם אשר השערות כי הקבלה מחכמי קצת

הטומאה לכחות רומזות הערלה סביבות
שכבת וכשיוצא ,הברית העליון סביבות הם אשר

הוא )יד ברוך הקדוש קודש, ברית אות דנטיר  מאן 
שמירה  שצריך  אתר בכל שומרו

הזהר: בכלפירוש היסוד, מדת שהיא ברית , אות דנטיר ומאן 
מילה בברית  בין  אות , הנקראות  המצות בכל דאיהי , אתר
אות  הנקראים טבין  ויומין  בשבת  בין בה, מלפגום ששומרה
הקדוש  בגינה, ליה נטר הוא בריך  קודשא  מלחללם, ושומרם
שמירה, שצריך אתר  בכל המצוה, זו  בזכות שומרו הוא  ברוך
כגוונא אחרא , הסטרא עליו  ישלוט שלא משנאוי, עלוי ומכסי
זכרונם חכמינו  כדרשת יתלונן , שד "י בצל ביה  דאתמר דמשה 

ע"ב)לברכה פ"ח המלאכים(שבת  מן מתיירא  היה שמשה

עליו, שכינתו מזיו שד "י להופירש  דסתיר דאסתר וכגוונא
באתרה ושוי  וטמא  ערל  דאיהו מאחשורוש הוא  ברוך  הקדוש
הוא הדא  אסתר, בצורת  דילה, בדיוקנא  שידה, היינו שנית ,
שלא אסתר שביקשה וגו ', לה  ינתן  תאמר אשר כל  דכתיב
היא בערב שידה, במקומה תנתן אלא אחשורוש , בה ישלוט
הנקבות  מקום  היא שני, הנשים בית  אל  שבה היא ובבקר באה 
שיש  כמו אלקים, עשה זה לעומת  זה כי אחרא , הסטרא  של
אחרא, בסטרא יש כן  כמו  ולאה , רחל בחינת  בקדושה
ולשם באה משם אסתר  תחת  לאחשורוש  שנזדמנה והשידית
כלל עם לאבדה שרצה הרשע  מהמן  לה נטיר ואיהו ועוד  שבה,
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לפי הכחות אותם שם מתעטפים לבטלה זרע
יחולו מה על מקום הואשמצאו כמה עיניך פקח .

לבטלה זרע המוציא של חכמינועונש ואמרו .
יהי' לדעת עצמו המקשה כל לברכה זכרונם

.ששםבנידוי התמורות לצד אותו דחו להיכן ראה
והנידוי הנדה מקום מושכלהוא הענין זה והנה .

טעם והנה להאריך. ואין בו האריכו החכמים וכל
טמאה, שהיא זבה תהי' אשר שהדמיםהאשה לפי

מהזוהמא אשר שמאל מצד באים הם הטמאים
בחוה הקדמוני נחש זמןשהטיל כל והנה ,

והנה משפיעין הטומאה כתות פתוחין שהוורידין
הן והן הכתות מאותן היא הנה נשמה שם תבא אם

.פנים תלפיות)עזי מדרש א', עמוד שי"ג דף יד כתיבת .פענח (צפנת

שניה עיני הותפקחנה ערומי כי עלהוידעו ויתפרו
חגרת לה ויעשו ז')תאנה פסוק ג' פרק בראשית)

מילהונשמה רוח נפש של מלבושים הם ופריעה
הלבוש. שנסתלק גורם החטא כי וכו'

לאברהם) חסד)

הכרבי את עד לג מקד וישכ האד את ואתויגרש
המתהפכת החרב להטהחיי ע דר את בראשיתלשמר)

כ"ד) פסוק ג' פרק

ר"ה.'וכו המילה זו החרב אמר ר"א בשם
כח) פרשה בראשית מדרש)

מיאמר הוא בריך דקודשא קמיה קדמאה אדם
לו אמר המתהפכת מחרב בני את מציל

.'וכו דמילה לז)חרבא זוהר (תיקוני

היו אותי גרשת הלמעפנאסתרההאדמי ומפני
יהרגני מצאי כל והיה באר ונד נע ד'והייתי פרק בראשית)

י"ד) פסוק

סופי.מילה ובשל"ה)תיבות בראשית זוהר (עיין

לקי ה' ויש יק שבעתי קי הרג כל לכ ה' לו ויאמר
מצאו כל אתו הכות לבלתי ט"ו)אות פסוק 'ד פרק בראשית)

שם)מילה.ברית ועיין ע'. ס"ט זוהר (תיקוני

תיטיב לא וא שאת תיטיב א חטאתהלוא לפתח
בורוב תמשל ואתה תשוקתו ד'ואלי פרק בראשית)

ז') פסוק

זהדא דגופא פתחא זה ואיזה דגופא פתחא
.המילה(בא פרשת (זוהר

אנוש שמו את ויקרא ב ילד הוא ג הוחלולשת אז
'ה בש כ"ו)לקרא פסוק ד' פרק (בראשית

ס"ט.עיין זוהר בתיקוני
לאמר נח שמו את ינחמנוויקרא זהומעצבו ממעשנו

ה' אררה אשר האדמה מ כ"ט)ידינו פסוק 'ה פרק (בראשית

וכו'.בתרי מהול דאיתיליג לפי שם)טעמי (מעיין

שנה ומאת שלשי אד כצלמוויחי בדמותו ויולד
שת שמו את ג')ויקרא פסוק 'ה פרק בראשית)

אבלהוליד רק כצלמו בדמותו הוליד לא כא עד
שראה קרי מטיפות לילין רוחין שדין
בני נגעי הם והן מאשתו שפירש שנה ק"ל באותן

.(מקובלים)אדם

היו כל רע רק מחשבות יצר וכל('ה פסוק 'ו פרק בראשית)

שהיו,לבטלה זרע מוציאין והיו דרכם משחיתים
בארץ האדם את עשה כי 'ה וינחם כן ועל
אשר האדם את אמחה ויאמר ,לבו אל ויתעצב

תיבות סופי האדמה פני מעל מילה.בראתי
(ותנחומא רבה מדרש ועיין)

מכל יותר לבטלה זרע מוציא של החטא חמור למה
?החטאים שאר

תיקוןאמר שאין משמע הזוהר בספר המעתיק:
לבטלה טולזרעהברית לוחות עיין אמנם אך ,

ואלו הזוהר מלשון דקדקו וגם ,שנתן התיקון
לבטלה לזרע תיקון אין לומר המחמירים החסידים
פושעים המרבים הם ,מפיהם שמעתי כאשר
,השכינה כנפי מתחת אדם לבני ומרחקים בישראל

זה עון בו שיש מי לושכל שאין מפיהם ושומע
וכאשר באומרו חפץ שלבו מה ועושה הולך תקנה
כי חסידים אינן כך הגורמים ואלו ,אבדתי אבדתי
נפשות שהדחו משלהם כבד ועונשם חסרים אם
וכשדברתי ,התמורות לצד מנחה ונתנום מהקדושה
להם באומרם כן לעושים מכבדים למה עמהם
להרחיקו כדי ויאמרו אותי ויענו תקותם שאבדה
כך לעשות יוסיף ולא הריחוק בתכלית להבא
ניחא להם ואמרתי לעונו תיקון שאין בראות
בזה חטא לא שעדיין לבחור אלו דברים שמועילים

.כך לידי יבא לא החטא חומרת כשמוע
אמנםעל מוסיף שהרי יענו, מה נכשל שכבר למי

תקותו, אבדה שכבר באומרו פשע חטאתו
רק ההמון לפני הדבר להחמיר שלא טוב כן על
הבא כל וגם תשובה, להם שיש החטאים כשאר
יבעט פן בתשובתו יחמירו לא הדבר על לשאול
דבר בעיניו הדבר בהיות ובפרט כלום יעשה ולא
הכתובות מהעריות אחת על עבר שלא כיון קל
התשובה עשיית להם מקילין ובהיות בתורה,
ומתחיל חפצה ובנפש רבה באהבה אותם מקבל

צר דאיהו ומפרש  תצרני, מצר  דכתיב הוא הדא יחד, ישראל
כאן. עד הזה", הרע המן  ואויב צר  "איש  שכתוב כמו ואויב

ויחי טו פרשת הקדוש בזוהר ראה ב')) עמוד רי"ט מהני(דף דלא
בזוהר אחר ובמקום הידוע , חטא על  לצלן  רחמנא  תשובה

א')הקדוש עמוד  ס "ב  דף נח מהני,(פרשת  סגי תשובה דרק אמרו
ויקהל פרשת הקדוש  בזוהר איתא  ב')וכן  עמוד רי"ד  דרק(דף

עובדוי כל על אתחזייא  דאיהי  תיובתא שלימתא, תיובתא
לשונו . כאן עד  סוףוכו ', הקדוש זוהר א '. עמוד פ "ו דף יומא  (ועיין

לפני") בא בשר כל "קץ הפסוק על נח פרשת חיים דברי במדבר. .פרשת

הזוהר :[ לחפות פירוש ראויה שהיא תשובה שלימה, תשובה
מעשיו .] כל  על

חטאת  כי בהנהגותיו, אלימלך " "נועם הקדוש בספר ועיין 
שם. עיין האמת , יראה שלא  עיניו מסמין האדם של נעורים 
בדורנו, הגדול השפלות  גורם  הוא זה חטא  הרבים ובעונותינו 
כי יתברך, השם עבדות במדרגות להתעלות  יכולים אנו שאין 
לתקן זכינו ואילו ומעכב, לצלן רחמנא  עינים מסמא זה חטא
ויאמר ויענה תשובתינו בחינת  יתברך השם ויקבל זה חטא

שלימה. הגאולה נהייתה כבר  סלחתי ,

אל מרגילו מועטת התחלה ואותה בעשייתה,
קבלתי ואני ,אותו מסיעין לטהר דהבא המרובה
את מרעיש קרי של ענין על ומופלא גדול סוד

בדיו. הספר על להעלותו אין שומעיהם

ואינו ,ועובר בסתר הולך חומד, שלבו פעם בכל
מה הכל רואה הוא ברוך שהקדוש לבו את נותן

בסתר עושה שהוא

לבטלהלמה זרע המוציא של חטא כך כל חמור
שבכל לפי לומר ויש .החטאים מכל יותר
כגון הרבה מונעים לאדם יש שבעולם החטאים
פן או לגנב, יתפסהו פן מדאגת מניעה לו יש לגנוב
תתרצה לא פן בעריות וכן מאד, סגור הוא החדר
עמה שחטא האשה תגלה או בקהל, קלונו ותגלה
הוא ולפעמים מלחטוא, עצמו מונע אדם כך ומתוך
תלוי כי בדעתו הכל תולה שאינו אחרי עצמו מונע
בו תלוי הוא קרי של חטא אבל ,אחרים בדעת גם

מונע, שום ואין הואלבד הרע שלבו פעם ובכל
לבו את נותן ואינו ועובר, בסתר הולך חומד

בסתר, רואה עוברשהקדוש-ברוך-הוא אדם אין כי
זנונים ורוח שטות רוח בו נכנס כן אם אלא עבירה

ההוא במקום השם יראת ואין שכלו ומטמא.
(תלפיות מדרש הברית, (לוחות

כי הדמות את ממעט כאלו האדם דם השופך
האדם את עשה אלקים בצלם

לבטלהאמר זרע עון שחומרת נראה :המעתיק
הנעשה הדם ממובחר ניזון שהמוח ידוע
הלב באמצעות למוחין עולה דם שאותו ,מהמאכל
האברים לכל כח וישפיע המוח את להחזיק כדי
הדם וממובחר ,'ושיחי בבריאות לאדם לקיים כדי

.הזרע מתהוה למוח העולה

לעשות לו מטיב הוא ברוך שהקדוש הטוב אם
חיים לו לתת כדי למוחין יעלה הדם שמובחר
דמים לשפוך מכעיסו דבר באותו ,ובריאות

לבטלה בזרעו

עלוהנה כאחז"ל דמים שופך זרעו המשחית זה
הילדים סוחטי עוןטזפסוק אין זה וכפי 'וכו

שהקדוש הטוב שאם רעיון יכילהו ולא כזה גדול
יעלה הדם שמובחר לעשות לו מטיב הוא ברוך
דבר באותו ובריאות חיים לו לתת כדי למוחין
כמלך והוא ,לבטלה בזרעו דמים לשפוך מכעיסו
ובאותה ימיו כל בה 'שיחי כדי לאדם מתנה שנותן
ולהכעיסו, מלך של בבזיון מבקש עצמה במתנה
המתנה שהיא זרעו המשחית זה גם תקומה לזה יש
לו כועס זה ובדבר ,להחזיקו הזרע דהיינו לו שנתן
והשופך ,דמים ששופך דהיינו ,לבטלה להשחיתו
אלקים בצלם כי הדמות, את ממעט כאלו האדם דם

.כזה גדול עון יש האדם את עשה(תלפיות מדרש)

שהמוציאים חז"ל אמרו למה הטעם יבואר בו
מפני ?"הילדים "סוחטי נקראים לבטלה זרע
נקרא שזה ילדים", שוחטים" ממש שהם

בניו שוחט

חכמה"ב"ראשית,שהטיפה הוא הטעם :כתב
אל בא שלא כיון ,לבטלה שיצאה
חימום ולוקחת מזומנת החיצוניות מיד ,הנקיבה
אותן כל החיצונים ביד שיש נמצא ההוא, הרע
וכאשר הטיפות, באותן לבוא הראויות הנשמות
החיצוניות ,כראוי תשובה עשה ולא אשה נשא
העשוקות הטהורות הנשמות אותן שם מזמנת
דאמהן, בתוקפא קטנים כשהם מתים ובניו בידיה
בניו מיתות על מצטער ובהיותו ,בסבא שכתוב כמו
גם שהרי לשמים, מיתה חייב שהיה על מתכפר
מכאן תשובה שיעשה ובלבד במקצת, מת הוא
דם נמצאו בכנפיך "גם :נאמר זה עוון ועל ואילך,
ילדים", "שוחטים :נאמר ועליו אביונים", נפשות
פני רואה אינו ולכך ,ממש בניו שוחט שזה
פי על ואף ,כראוי תשובה יעשה אם אלא השכינה

אבות", על בנים ימותו לא" אלשיךהכתבשנאמר:
מעשיוהקדוש על הוא בקטנות המתים הזה הענין :

ברוך והקדוש ,האחד בגלגול שעושים ,הראשונים
שנולד ומאז במעשיו, האיש יבחר אשר יודע הוא
יעוות בעת למות העתידה נשמה בו זרק ,הבן זה לו
'ב שיציאת באופן ,לו ויכופר עליו וידאג ,מעשיו

.ובצדק במשפט הפועל אל כוונות

נדהטז ראה א')) עמוד  י"ג  -(דף  האותיות  שער של"ה ועיין  ,
שמות  יקר כלי ועיין  י"ב, ברכה כ"ח)עמק פסוק כ' רבינו(פרק ,

בראשית  י "ב)בחיי  פסוק ו' .(פרק
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לפי הכחות אותם שם מתעטפים לבטלה זרע
יחולו מה על מקום הואשמצאו כמה עיניך פקח .

לבטלה זרע המוציא של חכמינועונש ואמרו .
יהי' לדעת עצמו המקשה כל לברכה זכרונם

.ששםבנידוי התמורות לצד אותו דחו להיכן ראה
והנידוי הנדה מקום מושכלהוא הענין זה והנה .

טעם והנה להאריך. ואין בו האריכו החכמים וכל
טמאה, שהיא זבה תהי' אשר שהדמיםהאשה לפי

מהזוהמא אשר שמאל מצד באים הם הטמאים
בחוה הקדמוני נחש זמןשהטיל כל והנה ,

והנה משפיעין הטומאה כתות פתוחין שהוורידין
הן והן הכתות מאותן היא הנה נשמה שם תבא אם

.פנים תלפיות)עזי מדרש א', עמוד שי"ג דף יד כתיבת .פענח (צפנת

שניה עיני הותפקחנה ערומי כי עלהוידעו ויתפרו
חגרת לה ויעשו ז')תאנה פסוק ג' פרק בראשית)

מילהונשמה רוח נפש של מלבושים הם ופריעה
הלבוש. שנסתלק גורם החטא כי וכו'

לאברהם) חסד)

הכרבי את עד לג מקד וישכ האד את ואתויגרש
המתהפכת החרב להטהחיי ע דר את בראשיתלשמר)

כ"ד) פסוק ג' פרק

ר"ה.'וכו המילה זו החרב אמר ר"א בשם
כח) פרשה בראשית מדרש)

מיאמר הוא בריך דקודשא קמיה קדמאה אדם
לו אמר המתהפכת מחרב בני את מציל

.'וכו דמילה לז)חרבא זוהר (תיקוני

היו אותי גרשת הלמעפנאסתרההאדמי ומפני
יהרגני מצאי כל והיה באר ונד נע ד'והייתי פרק בראשית)

י"ד) פסוק

סופי.מילה ובשל"ה)תיבות בראשית זוהר (עיין

לקי ה' ויש יק שבעתי קי הרג כל לכ ה' לו ויאמר
מצאו כל אתו הכות לבלתי ט"ו)אות פסוק 'ד פרק בראשית)

שם)מילה.ברית ועיין ע'. ס"ט זוהר (תיקוני

תיטיב לא וא שאת תיטיב א חטאתהלוא לפתח
בורוב תמשל ואתה תשוקתו ד'ואלי פרק בראשית)

ז') פסוק

זהדא דגופא פתחא זה ואיזה דגופא פתחא
.המילה(בא פרשת (זוהר

אנוש שמו את ויקרא ב ילד הוא ג הוחלולשת אז
'ה בש כ"ו)לקרא פסוק ד' פרק (בראשית

ס"ט.עיין זוהר בתיקוני
לאמר נח שמו את ינחמנוויקרא זהומעצבו ממעשנו

ה' אררה אשר האדמה מ כ"ט)ידינו פסוק 'ה פרק (בראשית

וכו'.בתרי מהול דאיתיליג לפי שם)טעמי (מעיין

שנה ומאת שלשי אד כצלמוויחי בדמותו ויולד
שת שמו את ג')ויקרא פסוק 'ה פרק בראשית)

אבלהוליד רק כצלמו בדמותו הוליד לא כא עד
שראה קרי מטיפות לילין רוחין שדין
בני נגעי הם והן מאשתו שפירש שנה ק"ל באותן

.(מקובלים)אדם

היו כל רע רק מחשבות יצר וכל('ה פסוק 'ו פרק בראשית)

שהיו,לבטלה זרע מוציאין והיו דרכם משחיתים
בארץ האדם את עשה כי 'ה וינחם כן ועל
אשר האדם את אמחה ויאמר ,לבו אל ויתעצב

תיבות סופי האדמה פני מעל מילה.בראתי
(ותנחומא רבה מדרש ועיין)

מכל יותר לבטלה זרע מוציא של החטא חמור למה
?החטאים שאר

תיקוןאמר שאין משמע הזוהר בספר המעתיק:
לבטלה טולזרעהברית לוחות עיין אמנם אך ,

ואלו הזוהר מלשון דקדקו וגם ,שנתן התיקון
לבטלה לזרע תיקון אין לומר המחמירים החסידים
פושעים המרבים הם ,מפיהם שמעתי כאשר
,השכינה כנפי מתחת אדם לבני ומרחקים בישראל

זה עון בו שיש מי לושכל שאין מפיהם ושומע
וכאשר באומרו חפץ שלבו מה ועושה הולך תקנה
כי חסידים אינן כך הגורמים ואלו ,אבדתי אבדתי
נפשות שהדחו משלהם כבד ועונשם חסרים אם
וכשדברתי ,התמורות לצד מנחה ונתנום מהקדושה
להם באומרם כן לעושים מכבדים למה עמהם
להרחיקו כדי ויאמרו אותי ויענו תקותם שאבדה
כך לעשות יוסיף ולא הריחוק בתכלית להבא
ניחא להם ואמרתי לעונו תיקון שאין בראות
בזה חטא לא שעדיין לבחור אלו דברים שמועילים

.כך לידי יבא לא החטא חומרת כשמוע
אמנםעל מוסיף שהרי יענו, מה נכשל שכבר למי

תקותו, אבדה שכבר באומרו פשע חטאתו
רק ההמון לפני הדבר להחמיר שלא טוב כן על
הבא כל וגם תשובה, להם שיש החטאים כשאר
יבעט פן בתשובתו יחמירו לא הדבר על לשאול
דבר בעיניו הדבר בהיות ובפרט כלום יעשה ולא
הכתובות מהעריות אחת על עבר שלא כיון קל
התשובה עשיית להם מקילין ובהיות בתורה,
ומתחיל חפצה ובנפש רבה באהבה אותם מקבל

צר דאיהו ומפרש  תצרני, מצר  דכתיב הוא הדא יחד, ישראל
כאן. עד הזה", הרע המן  ואויב צר  "איש  שכתוב כמו ואויב

ויחי טו פרשת הקדוש בזוהר ראה ב')) עמוד רי"ט מהני(דף דלא
בזוהר אחר ובמקום הידוע , חטא על  לצלן  רחמנא  תשובה

א')הקדוש עמוד  ס "ב  דף נח מהני,(פרשת  סגי תשובה דרק אמרו
ויקהל פרשת הקדוש  בזוהר איתא  ב')וכן  עמוד רי"ד  דרק(דף

עובדוי כל על אתחזייא  דאיהי  תיובתא שלימתא, תיובתא
לשונו . כאן עד  סוףוכו ', הקדוש זוהר א '. עמוד פ "ו דף יומא  (ועיין

לפני") בא בשר כל "קץ הפסוק על נח פרשת חיים דברי במדבר. .פרשת

הזוהר :[ לחפות פירוש ראויה שהיא תשובה שלימה, תשובה
מעשיו .] כל  על

חטאת  כי בהנהגותיו, אלימלך " "נועם הקדוש בספר ועיין 
שם. עיין האמת , יראה שלא  עיניו מסמין האדם של נעורים 
בדורנו, הגדול השפלות  גורם  הוא זה חטא  הרבים ובעונותינו 
כי יתברך, השם עבדות במדרגות להתעלות  יכולים אנו שאין 
לתקן זכינו ואילו ומעכב, לצלן רחמנא  עינים מסמא זה חטא
ויאמר ויענה תשובתינו בחינת  יתברך השם ויקבל זה חטא

שלימה. הגאולה נהייתה כבר  סלחתי ,

אל מרגילו מועטת התחלה ואותה בעשייתה,
קבלתי ואני ,אותו מסיעין לטהר דהבא המרובה
את מרעיש קרי של ענין על ומופלא גדול סוד

בדיו. הספר על להעלותו אין שומעיהם

ואינו ,ועובר בסתר הולך חומד, שלבו פעם בכל
מה הכל רואה הוא ברוך שהקדוש לבו את נותן

בסתר עושה שהוא

לבטלהלמה זרע המוציא של חטא כך כל חמור
שבכל לפי לומר ויש .החטאים מכל יותר
כגון הרבה מונעים לאדם יש שבעולם החטאים
פן או לגנב, יתפסהו פן מדאגת מניעה לו יש לגנוב
תתרצה לא פן בעריות וכן מאד, סגור הוא החדר
עמה שחטא האשה תגלה או בקהל, קלונו ותגלה
הוא ולפעמים מלחטוא, עצמו מונע אדם כך ומתוך
תלוי כי בדעתו הכל תולה שאינו אחרי עצמו מונע
בו תלוי הוא קרי של חטא אבל ,אחרים בדעת גם

מונע, שום ואין הואלבד הרע שלבו פעם ובכל
לבו את נותן ואינו ועובר, בסתר הולך חומד

בסתר, רואה עוברשהקדוש-ברוך-הוא אדם אין כי
זנונים ורוח שטות רוח בו נכנס כן אם אלא עבירה

ההוא במקום השם יראת ואין שכלו ומטמא.
(תלפיות מדרש הברית, (לוחות

כי הדמות את ממעט כאלו האדם דם השופך
האדם את עשה אלקים בצלם

לבטלהאמר זרע עון שחומרת נראה :המעתיק
הנעשה הדם ממובחר ניזון שהמוח ידוע
הלב באמצעות למוחין עולה דם שאותו ,מהמאכל
האברים לכל כח וישפיע המוח את להחזיק כדי
הדם וממובחר ,'ושיחי בבריאות לאדם לקיים כדי

.הזרע מתהוה למוח העולה

לעשות לו מטיב הוא ברוך שהקדוש הטוב אם
חיים לו לתת כדי למוחין יעלה הדם שמובחר
דמים לשפוך מכעיסו דבר באותו ,ובריאות

לבטלה בזרעו

עלוהנה כאחז"ל דמים שופך זרעו המשחית זה
הילדים סוחטי עוןטזפסוק אין זה וכפי 'וכו

שהקדוש הטוב שאם רעיון יכילהו ולא כזה גדול
יעלה הדם שמובחר לעשות לו מטיב הוא ברוך
דבר באותו ובריאות חיים לו לתת כדי למוחין
כמלך והוא ,לבטלה בזרעו דמים לשפוך מכעיסו
ובאותה ימיו כל בה 'שיחי כדי לאדם מתנה שנותן
ולהכעיסו, מלך של בבזיון מבקש עצמה במתנה
המתנה שהיא זרעו המשחית זה גם תקומה לזה יש
לו כועס זה ובדבר ,להחזיקו הזרע דהיינו לו שנתן
והשופך ,דמים ששופך דהיינו ,לבטלה להשחיתו
אלקים בצלם כי הדמות, את ממעט כאלו האדם דם

.כזה גדול עון יש האדם את עשה(תלפיות מדרש)

שהמוציאים חז"ל אמרו למה הטעם יבואר בו
מפני ?"הילדים "סוחטי נקראים לבטלה זרע
נקרא שזה ילדים", שוחטים" ממש שהם

בניו שוחט

חכמה"ב"ראשית,שהטיפה הוא הטעם :כתב
אל בא שלא כיון ,לבטלה שיצאה
חימום ולוקחת מזומנת החיצוניות מיד ,הנקיבה
אותן כל החיצונים ביד שיש נמצא ההוא, הרע
וכאשר הטיפות, באותן לבוא הראויות הנשמות
החיצוניות ,כראוי תשובה עשה ולא אשה נשא
העשוקות הטהורות הנשמות אותן שם מזמנת
דאמהן, בתוקפא קטנים כשהם מתים ובניו בידיה
בניו מיתות על מצטער ובהיותו ,בסבא שכתוב כמו
גם שהרי לשמים, מיתה חייב שהיה על מתכפר
מכאן תשובה שיעשה ובלבד במקצת, מת הוא
דם נמצאו בכנפיך "גם :נאמר זה עוון ועל ואילך,
ילדים", "שוחטים :נאמר ועליו אביונים", נפשות
פני רואה אינו ולכך ,ממש בניו שוחט שזה
פי על ואף ,כראוי תשובה יעשה אם אלא השכינה

אבות", על בנים ימותו לא" אלשיךהכתבשנאמר:
מעשיוהקדוש על הוא בקטנות המתים הזה הענין :

ברוך והקדוש ,האחד בגלגול שעושים ,הראשונים
שנולד ומאז במעשיו, האיש יבחר אשר יודע הוא
יעוות בעת למות העתידה נשמה בו זרק ,הבן זה לו
'ב שיציאת באופן ,לו ויכופר עליו וידאג ,מעשיו

.ובצדק במשפט הפועל אל כוונות

נדהטז ראה א')) עמוד  י"ג  -(דף  האותיות  שער של"ה ועיין  ,
שמות  יקר כלי ועיין  י"ב, ברכה כ"ח)עמק פסוק כ' רבינו(פרק ,

בראשית  י "ב)בחיי  פסוק ו' .(פרק

כל התפילות מתקבלות רק על ידי לימוד זוהר הקדוש, הזוהר 
הקדוש היא טבעת מלך מלכי המלכים, ומי שילמד ינצל.
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 180,000 דפי זוהר חדשים נלמדים בכל יום, לרפואת 
מרן רבי חיים עובדיה יוסף בן גורג'יה שליט"א

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

שליט"א, ואת כל העולם כולו.
- התחברת לכוח  זכית לשבור את היצר הרע 
הרשב"י ע"ה ברשותך כוח מגן פלאים ועצמה 

מרן  את  צריך  ישראל  עם  כי  ישראל  עם  על  חוסו  אנא 

אלא  עצה  לנו  ואין  ברבים,  תורה  ומלמד  בריא  שליט"א 

זכות הרשב"י הקדוש שיכול לבטל כל הגזירות ולהשפיע 

איש  הבן  בעל  הטוב  הרי"ח  מרן  כדברי  הישועות  כל 

ָיכֹול  ְעָלם,  ַהּנֶ ִמְדָרׁש  ה  ּלָ ּגִ ָהעֹוָלם,  ְיסֹוד  יק  ַצּדִ  - זיע"א  חי 

ר ָעִריִצים, ְוִהְכִרית  ר יֹוָחאי. קֹולֹו ִזּמֵ ִלְפטֹור ָהעֹוָלם, ֲאדֹוֵננוּ ּבַ

ר יֹוָחאי. ּתֹוָרתֹו ָמֵגן  חוִּצים, ֲאדֹוֵננוּ ּבַ יל ַהּלְ ֶאת ַהּקֹוִצים, ְוִהּצִ

דבר  בזכותיה  עננו   - יֹוָחאי.  ר  ּבַ ֲאדֹוֵננוּ  ֲעֵדנוּ,  ּבַ טֹוב  ַיְמִליץ  הוּא  ֵעיֵנינוּ,  ְמִאיַרת  ִהיא  ָלנוּ, 

יוחאי עננו!

מפעל הזוהר 
העולמי יוצא 
במבצע חסר 

תקדים, רכישת כל 
ספרי הזוהר דף 

היומי בפורמט כיס 
 במחיר מסובסד, 

טל: 0527-651911

סגולת הרשב"י


