
 השם יתברךרת בעז

 צדיקים יבואו בו' זה השער לה

øôñ 
äáåùúä 

 סדר תיקוני תשובה והוא
 מחולק לפי סדר פרשיות השבוע

  סדר בראשית- חלק ראשון
 ,מדריך ומורה דרך להרוצים לעלות מעלה מעלה בדרך התשובה
 .שאי אפשר להגיע לתורה לשמה בלי שיעשה תשובה מקודם

 ãåîéìä ïéðò ìãåâ øàåáé åá éðéðò ìòùðåòå øëùá äðåîàå äáåùú. 
 ìò ï÷úì ìåëéù ïôåà äæéàáå äîå êéà íéöåçð íéðå÷éú åá øàåáé íâ ìë

 ìò èøôáå øáòù úåøéáòäúéøáä íâôá íâôù äî , äñåðîå ÷åãá àåä éë
 êôäúî øéùò úåéäì áåè ìæîá ãìåð åìéôà ùãå÷ úéøáä ì÷ì÷îù éîù

úî ãéá áäæ åìéôà ïìöì àðîçø òø ìæîì åìúùåçðì åì êôä . ãåòå
íéðåéáà úåùôð íã êåôùìå ãðå òð úåéäì åì íøåâ úéøáä íâåôä. 

אור זרוע לצדיק . אשר בו יאחז צדיק דרכי נתיבו, צדיקים יבואו בו' זה השער לה
ואזהרות ישרים זכים , התשובה על כל מיני עבירותתיקוני עניני בו כלול כל . וישמח לבו

 . וחי בהם יפרח בימיו צדיקאשר יעשה אותם האדם. וברים
 המבוארים, איך לזכות לתשובה שלימהגם יבואר בו תיקונים וסגולות מלוקטים 

כי אין לך דבר העומד בפני ,  והאחרונים זכרונו לברכהי"הארהזוהר הקדוש ובדברי 
 .התשובה

 ..כי אין ישראל נגאלין אלא בתשובה

על ידי הלימוד בספר הזה יתבונן בשכלו הזך 
 שעה אחת בתשובה ומעשים טובים כי יפה

וכמה  ,בעולם הזה מכל חיי העולם הבא
 .שעות מימי חייו הלכו לבטלה

 ק" לפה"יוצא לאור שנת תשס
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øôñ 

 התשובה
 àåäå 

äáåùú éðå÷éú øãñ 

íéáøä úåëæì ñôãð øôñä , 
íðéçá ÷ìçúîå ù÷áîå ùøåã ìëì 

íéòè÷ ñéôãäì åðåöøáù éî ìëì äðåúð úåùøä åà äæ øôñî ìë 

äðéãîå äðéãî ìëá àåäù ïåùì ìëá øôñä , äøåú úåáøäì éãë

íìåòá íéîù úàøéå ìàøùé éðá åðéçà úåáì øøåòìå 

äîéìù äáåùúì. 

 

øëæð àì øáçîä íù ,øîåà åá åðàáä àì éë 
íùá íéøáã ÷ø ùãçä ïî àáä íøîåà, 

äøîàù éîî úîàä ìá÷å 
*
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øôñ 
 התשובה

 àåäå 

 הסדר תיקוני תשוב
ú éðéðò ãåîéì ìãåâ øàåáé åáäáåù ,äáåùúá àìà ïéìàâð ìàøùé ïéàùå 

אור זרוע . אשר בו יאחז צדיק דרכי נתיבו, צדיקים יבואו בו' זה השער לה
ואזהרות ישרים זכים , תשובהתיקוני עניני בו כלול כל . לצדיק וישמח לבו

 .אשר יעשה אותם האדם וחי בהם יפרח בימיו צדיק. וברים
וגודל הפגם המגיע לנפש , יראת שמים והתעוררותאמונה וואר בו עניני גם יב

באי ידיעת עניני בעבירות רחמנא ליצלן ובפרט המכשול וגוף האדם הנכשל 
ואופני ותיקוני התשובה על עון  יראת שמים ויראת העונש בעון פגם הברית

 .ובפרט בעבירות בין אדם לחבירו, זה
ס בבלי "ונם לברכה בשכל זה מלוקט מדברי חכמינו זכר

, זוהר הקדוש תיקונים וספרי הראשונים, ירושלמי ומדרשים

ן מגדולי האחרונים וספרי תלמידי "ומספרי מוסר וספרי ח

ודבריהם הקדושים חוצבים להבות , ה"הבעל שם טוב זצללה
דברים העומדים . מלהיבים נפש האדם לעבודת הבורא, אש

ואפילו הלומדים , ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם

 יד הכל הועל ידי ספר זה יהי. והיראים מחמת חסרון ידיעה
 .ויזכרו לשמור ולקיים ממשמשין בהן

íéðáø åàöîé åá ,úåáéùé éùàøå øåòéù éãéâî , íéãîìî
ïåùòé øùà äùòîä úàå äá åëìé øùà êøãä úà íéëðçîå . íâ

 êéà äàìôð äëøãä åá åàöîé íãà éðá ìë íäéúá úà êéøãäì 
 äáåùúìíéîù úàøéå äøåúì. 

המעיין בספר זה בלתי ספק יקבל תועלת גדולה ונפלאה בהתעוררות 

על ידי  בלתי גבול להתאמץ ולהתחזק לקיים מצוות הבורא יתברך שמו

 .שידע כל עניני שכר ועונש וזהירות בעניני פגם הברית
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áàéîùã àúòééñ 
äñøèðå÷äðåùàøì øåàì àöåé äæä  ,ãò äæä íùåáëåäàøð àì ïéé , øéàî

íéðéò ,õøà äñëé øùà êùåçä ïî äáøä äçãé øåàä ïî èòîå ,æòáå úø
êøáúé íùäíúîãøúî ìàøùé éðá úåáì úà øøåòé  , äáø úìòåú àéáéå
ìàøùé íòì ,äçðæää äá äúáø éë ïòé ,á ïééòîäù éàãååáåñøèðå÷ åáì 

æò øúéáå úàù øúéá õîàúäìå ÷æçúäì øøåòúé , úà øøåòìàå åîöò ú
ì úìåæäíåé ìëá êåøò ïçìåùä ãåîéì ,å úà úåëæì åðåàå åçåë ìëá ìòôé

íéáøä. 

 עולמי מפעל ידי על לאור יצא
עניני תשובה לפי סדר  ללימוד

  פרשיות השנה
á éåìú ïå÷éúä ø÷éòäáåùú, 

ìú åáåéåïë íâ  åðçéùî úàéá 
äìåàâä áåëéòå éùùä óìàá . 

ול שיתגלה אור הגנוז ערב הוא אלף הששי שהוא יסוד יהיה אור גד
וזה שאמר הכתוב הבוקר אור שהוא תיקון , הוא סוד היסוד כשיתוקן

. והאנשים שלחו מהגלות והוא מבית יוסף שהוא גם כן מדה זו, יסוד
 ).ויחי נח ופ רש ת זוהר  חי  פר שת , אור צ דיקים,  ’ח  עמוד  א" זוהר סב א י(

ה  היא המיל'ח - )ו"ח י"כוונת ר(ן דוד עבדך בח שיוזכרון מ
 והיא נקראת יסוד )זכרונו לברכה י"כתבי האר(שניתנה לשמיני 

ספר (ף "גושע ראשי תיבות 'פ שביל'וואל 'גובא לציון  -צדיק 
 .)'ז עמוד א"הכוונות דף ל

 

íéáøä úà úåëæì ñôãð øôñä 
ù÷áîå ùøåã ìëì íðçá ÷ìçúîå 
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 בעזרת השם יתברך
äñøèðå÷äðåùàøì øåàì àöåé äæä  ,ééãò äæä íùåáëåäàøð àì ï , øéàî

íéðéò ,õøà äñëé øùà êùåçä ïî äáøä äçãé øåàä ïî èòîå ,æòáå úø
êøáúé íùäíúîãøúî ìàøùé éðá úåáì úà øøåòé  , äáø úìòåú àéáéå
ìàøùé íòì ,äçðæää äá äúáø éë ïòé ,á ïééòîäù éàãååáåñøèðå÷ åáì 

æò øúéáå úàù øúéá õîàúäìå ÷æçúäì øøåòúé,  úà øøåòì úàå åîöò
 úìåæä 

ìòåáù ìëá äáåùú éðéðò ãåîéì 
úåéùøôä øãñ éôì, 

åíéáøä úà úåëæì åðåàå åçåë ìëá ìòôéåìà íéãåîéìá . 

 עולמי ללימוד מפעל ידי על לאור יצא
 תשובה בכל שבוע לפי סדר הפרשיות

 øàåáé åá éðéðò ãåîéì ìãåâúåøéáòäî äáåùúä éðå÷éú ,åúùåã÷ ïå÷éú 
úéøáä íâô, åùäì ìåãâä øëùäåøî, ìåãâä ùðåòäå 

äìäáåùú éðéðò ãåîìì åîöò òðåî ,ùðåòå øëùå äðåîà, 
åíéìåãâä úåãåñéäî àåä ïúøäèå ìàøùé úùåã÷á 

 

הרשות נתונה לכל מי שברצונו להדפיס קטעים מספר 
כדי , זה או כל הספר בכל לשון שהוא בכל מדינה ומדינה

ולעורר לבות אחינו  להרבות תורה ויראת שמים בעולם
 .לתשובה שלימה  ישראלבני

 

הבא מן החדש  כי לא הבאנו בו אומר, שם המחבר לא נזכר
 ממי שאמרה וקבל האמת ,רק דברים בשם אומרם



 

 

 בעזרת השם יתברך

 האם אתה רוצה להיות
 ?בן עולם הבא

בהקדשת מספר דקות בכל יום ללימוד 
עניני תשובה בכל שבוע לפי סדר 

אתה זוכה להיות בן עולם , הפרשיות
 הבא

מחולק , הנה מובא כאן ספר התשובה
 לפי סדר פרשיות השבוע

על ידי שילמוד עניני תשובה בכל 
במשך כל  שבוע לפי סדר הפרשיות

 "בן עולם הבא"יזכה להיות , השנה

נא לפרסם בבתי כנסיות ובבתי מדרשות 
ובשמחות וכל החבירים וידידים לזיכוי הרבים 

וכל המזכה את , ולזכות ללמוד תורה לשמה
 זוכה לבנים צדיקים הרבים




