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גדולי הצדיקים אומרים ללמוד זוהר הקדוש

 ספר

 ברכת משה
על הלכות נטילת ידים, 

וברכת המזון

'א פרק
ידי נטילת והלכות מוסר

לסעודה ידי בנטילת לנזהר הגדול השכר
ידיו נוטל שאינו למי הקשה והעונש ,כהלכתה

כהלכה לסעודה

שצרי,א. ואי ,כשצרי ידיו ליטול נזהר שאינו מי
לתקופה העול מזה נכרת וכאילו מנכסיו יורד

.אזו

הואב. רע סימ – שצרי כמו ידיו נוטל שאינו מי
כ על לו ימחול לא השי"ת ונקראבלו,

.גאפיקורס

יזכהג. ולא ישראל מכלל אותו מוציאי בשמי
מותו לאחר הבא לעול .דלחלק

במיד. יתגלגל מותו שנהיההלאחר אומרי יש
להתגלגלוצפרדע זה צער איזה יודעי היו א ,

לבכות מפסיקי היו לא זבמי.

עליוה. יבואו וא רח"ל מצרה יצילו לא השי"ת
וה השמי מ שמירה עליו תהיה לא גזלני

רכושו כל את ממנו לשדוד בזמחיוכלו לכ .
שאנשי מאוד ומצוי יו יו של מעשה ה שגניבות

להתחזק יהודי כל של התפקיד פרנסה לה אי –
כ על וילדיו אשתו את ולעורר ידי .טבנטילת

שיכל מפני העונש וג חשבונו על שלה העבירה
יללמד.

לעול.ו. עוני מביא כהלכה ידיו נוטל שאינו מי
אש הוא סובלי שהעניי והיסורי הצרות
בדיוק מנוחה, לו תהיה לא מותו לאחר ולכ ,בכ
הרבה מתו כבר שבגללו מפני ד ששופ רוצח כמו

יאאביוני.

לפניז. ידי נוטלי לכ ידיו על שורה טומאה
שאינו ומי הטומאה, את להסיר כדי הסעודה
מדבק והוא טמא שאוכל הלח  בזה נזהר
ונכרת עני נהיה כ ידי ועל רח"ל אחרא בסטרא

העול .יבמזה

אלוח. על ג נאמרו לעיל שנזכרו העונשי כל
מפאת וכנדרש כראוי ידיה נוטלי שאינ

.יגעצלות

ידיה לנוטלי הזה בעול הגדול השכר
ימי ולאריכות לעשירות סגולה  כראוי

לעשירותא. זוכה מי הרבה ע ידיו שנוטל .ידמי
שעבירות מפני זה לעשירות זוכה שאינו מי



ט'.)א סעי קנ"ח סימ חיי אורח

ס"קב) קנ"ח סימ רבא אליהו  רוקח  אליהו דבי תנא
ו'.

זכותוג) מקאמארנא הקדוש הגאו מאת הטהור שולח
.קנ"ח סימ  ישראל כל ועל עלינו יג

רבינוד) צוואת בש ט"ז פרק מוסר שבט הקדוש ספר
.ע"זי הגדול אליעזר

כ"ב.ה) הקדמה הגלגולי שער

ש.ו) כ"ב הקדמה הגלגולי שער

זי"עז) מקאמארנא הקדוש הגאו מאת הטהור שולח
.הקדוש הזוהר בש

פרשתח) הקדוש זוהר  ו' קט סעי קנ"ח סימ ללב יפה
.בי"ת עמוד ר"נ ד פקודי

מוסרט) ספרי

נ"ד.י) ד שבת מסכת

נטילתיא) הלכות הברית לוחות שני הקדוש ספר קיצור
האמת חכמי בש ידי

המוציא.יב) ברכת דיני היו סדר הקדוש ספר

הפוסקי.יג) בש  ע"ד סעי החיי כ ספר

זוהריד)  'י סעי קנ"ח סימ חיי אורח ערו שולח
ב'. עמוד פ"ז ד סו ל ל פרשת הקדוש
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מעכבות שהעושרטואחרות רגוע יהיה זאת בכל .
אמיתי הוא התענוג שש הבא לעול לו שמור

וגבול שעור אי ליראתטזולעשירות ג ויזכה
יזשמי.

ידיי לנטילת והכנות הלכות

סודותא. מונחי ידיי נטילת ממצות חלק יחבכל

ניגוב ,הידיי שפשו הכלי, הנטילה, :נעלי
אחד בכל נזהר יהיה לכ וכו', הברכה ,הידיי

יטמה.

עליהב. אי א ידיו את יבדוק הנטילה לפני
עלכחציצה שאלה  חציצה לו תהי' שלא כדי

קודש שבת ערב בכל אות יגזור כאהצפרנייג ,
הצפרניי ליד העורות .כבאת

אפילוג. סדק או חור שו עליו שאי בספל ישתמש
מי הרבה להכיל שיוכל ספל וכ למעלה, יותר

רחב. ופתחו

לנגבד. מיד שיוכל ידיו שנוטל לפני עוד מגבת יכי
.השולח על ומלח לח וכ ידיו לחלה)בה – וסכי)

ששה. המקו עד שרווליו ויגביה ידיו היטיב ינגב
השעור. כפי ברווח ידיו שיטול כדי נוטלי

מלו. כבר שלכשהספל הידיות שתי את ינגב במי א
כגהספל.

שאוכלז. לשולח קרוב הכי ידיו ויזהרכדיטול
בית. באותו הפחות לכל שיהיה

לשוח. [באיזה פרנסה על יבקש הנטילה לפני
לאשירצה] רועי ה' לדוד מזמור" המזמור: את יאמר (או

וגו' .)כהאחסר"

הנטילה: סדר

שמאל,א. ליד ויעבירו ימי ביד מי ע הכלי יקח
את יקח מכ לאחר ,פעמי שלש ימי יד יטול

.פעמי שלש שמאל יד את ויטול ימי ליד הכלי

קצהב. את מעט ולכופ אצבעותיו לפסק צרי
מקצות המי ולשפו למעלה האצבעות

ידיו סו עד באיטיות הספל כשמזיז ,כוהאצבעות
האצבעות, בקצה המקומות: לכל יגיעו שהמי כדי
יטול לכ היד, סו ועל היד כ על האצבעות, בי

המקומות. לכל שיגיע כדי מי הרבה ע ידיו

בשניהג. אחת יד היטיב ישפש הנטילה לאחר
"ידיי נטילת "על ידיו)ויבר להרי צרי קבלה פי .(על

שיבשד. שמרגיש עד ידיו היטיב ינגב מכ לאחר
האצבעות בי להזהר צרי ביותר המקומות, בכל

היד. ובסו בקצה

רטובהה. במגבת ידיו ינגב בבגדיוכזלא .כחולא

מברו. שש למקו קרוב הכי ידיו וינגב יבר
ואוכל .כטהמוציא

אסורז. "המוציא" שאוכל ועד הנטילה מתחילת
שומעללדבר א לענות לו מותר "אמ" אבל ,

ידיו שתי נטל כשכבר .לאברכה

אח. רק "ידי נטילת "על ברכה לעשות אסור
לח אונ 2 לפחות לאכול ושלישרוצה אחד)

(רגיל לח והחצימפרוסת מזה חצי דקות ארבע עד
דקות ארבע עוד עד .לבהשני

:חשובי דיני עוד

יותרא. ארו לזמ הסעודה באמצע יוצא אחד א
כשחוזר ברכה בלי ידיו ליטול שוב לגצרי.

אוב. הסעודה בשעת המכוסי במקומות נוגע א
אז עד ברכה, בלי ידיו שוב יטול ראשו מגרד

הלח לבלוע לו .לדאסור

עודג. יטול האוכל באמצע הכסא לבית הול א
כשחוזר ידיו לההפע.

העל ,ידי נטילת בעני מאוד להזהר יש כ
להטהר ידי בנטילת וה לסעודה ידי בנטילת
,ממרח היוצא בבוקר, בקימה :כגו – מטומאה



כטו) וספר  "אל אות ל"ו כלל אד חיי ספר עיי
.'פ אות קנ"ח סימ החיי

ש.טז) פ' אות קנ"ח סימ החיי כ ספר

קנ"חיז) סימ אחרוני

רבינויח) הקדוש תלמידו ידי על לנו גילה הקדוש האר"י
התפילה וכוונות התורה סודות כל את זי"ע וויטאל חיי
קבורת מקו קדשו ברוח לנו וגילה נפלאות עשה וג
הרבה קבורת ועוד ואמוראי ותנאי נביאי כמה של

.הקודש באר צדיקי

כש אחת פעט"לוהבעש אמר לסעודה ידיו נטל הקדוש
הרה"ק הארדענקערתלמידו נחמ רביפי שעל זי"ע,

וזו, זו כוונה ידיי בנטילת לכוו יש הקדוש האר"י כוונות
.נטילה באותה כוו הקדוש שהבעש"ט ממה אחרת כוונה
.בחוש ישבו ה כבו שהנרות ומפני ירד כבר הלילה
הכירו ותלמידיו ,צורה ופשט צורה לבש הקדוש הבעש"ט
הקדוש ט"הבעש ישב כ ,למעלה עולה נשמתו שכעת בו,
כשהקי .נרד זי"ע הארדענקער נחמ והר"ר ,מה זמ
ספר כעת?" אומר אתה מה" הבעש"ט: שאלו משנתו
דרקיע במתיבתא הוא והנה בחלומו שראה התלמיד
נתאספו ,היו ידרוש הקדוש ט"שהבעש שמכריזי ושמע
דרשתו בתו ,בתוכ הקדוש י"האר וג נשמות הרבה
נטילת בכוונת הקדוש האר"י ע הקדוש הבעש"ט פלפל
יש שכעת הקדוש לבעש"ט הודה הקדוש והאר"י ,ידי

.כיוו שהוא כמו לכוו

סעודה.יט) ודר צדיקי אור

א'.כ) ,קס"א סימ ברורה משנה

י"ד.כא) קט סעי א"קס סימ החיי כ

קו".כב) קט סעי אברה אשל

שולחכג) קס"ב, סימ תשובה פתחי מ', כלל אד חיי
.ש שלמה

ואחרוני.כד) קס"ו סימ

קס"ו.כה) סימ ברורה ומשנה אברה מג

בסימכו) ואחרוני ד' סעי 'מ סימ ערו שולח קיצור
.א"קס

ח'.כז) סעי קס"ב סימ אחרוני

קנ"ח.כח) סימ מגדי ופרי אברה מג  לשכחה דקשה

הפוסקי.כט) בש קס"ז סימ סו החיי כ

א'.ל) סעי ה"קס סימ הרב ערו שולח

קס"ו.לא) סימ אחרוני

נאהלב) חיי אברה רבי הקדוש להגאו תורה שיעורי
בעל הגאו שיעור פי על פרס אכילת כדי ושיעור  זצ"ל

.זצ"ל איש חזו

א'.לג) סעי קס"א סימ

מ'.לד) כלל סו אד חיי

קס"ד.לה) סימ ערו בשולח הדיני פרטי עיי

גדול יסוד הוא כי וכדומה, מכוסה במקו הנוגע
חיי אורח ערו בשלח שכתוב כמו אלולטהרה,

תלמודו, שוכח הוא חכ תלמיד א ידיו נוטל אינו
רבה האלי' וכתב מדעתו, יוצא חכ תלמיד אינו לזא

בא זה ידי ועל שטות רוח בו שנכנס לומר דרצה
זכרונ חכמינו שאמרו כמו רח"ל, עבירות לעבור

בולחלברכה נכנס כ א אלא עבירה עובר אד אי
להכשילו עליו שולט הרע שהיצר דהיינו שטות, רוח
שיש מפני עבירה, שעובר כלל מרגיש ואינו בעבירה
עונשי את לסבול יצטר כ ואחר שטות, רוח בו
כ על עוונותיו, שיתמרקו עד רח"ל גיהנ ויסורי

גדול. בעיו ידי נטילת הלכות ללמוד צריכי

לאכילה ידי בנטילת חומרות מאות ג'

ר"רידוע הרה"ק מניקלשבורגכי זי"עשמעלקע
שהיו עד לסעודה ידיי בנטילת כ כל דקדק

ידי בנטילת חומרות מאות ג' בספרלו ומובא .
חיי אורחותלט'ר מספינקאמהרה"ק כהנא נחמ

בעל הרה"ק חת מספינקאז"ל יוס זי"ע,אמרי
הקדוש מפיו שמע אשר זי"ע אדמו"ח מכ"ק שמעתי

בעל אדמו"ר מר שלמסאנ חיי רבינודברי אשר
ר' רבי מניקלשבורגהקדוש שמעלקעהיהשלוש לו

אחד ג וחשב ,לאכילה ידי בנטילת חומרות מאות
."עכו ששאבו מי מה

אישממרומעשה שהיוהחזו שבשמחה זי"ע,
,ואמר מהצד הביט גדול, ציבוראלו שמכל
כהלכה נטל אחד רק אולי ידיי וזאת(ע"כ),שנטלו ,

ה' את הירא איש כל כ ועל דקדוקיה, שרבו מפני
ע ויתיע ,ידיי נטילת הלכות את היטב ילמד
את לקיי שיזכה כדי הוראה, מורה חכ תלמיד

בשלימות. כהלכתה המצוה

בצפרדע שנתגלגל חכ בתלמיד מעשה
תיק טוב ש והבעל שני מאות חמש

אותו

נדפסבכתבי טוב ש אחדמהבעל מגלגול מעשה
הבעל הרב נכנס אחת פע ש לשונו וזה
ימי ג' זה בהתבוננות והל גדול לעמקות טוב ש
מדבר שהוא הכיר אח"ז מזה כלו ידע ולא לילות וג'
על בעיניו מאד ויפלא ממקומו מאד רחוק גדול
ובתו הוא ריק דבר לא ובודאי כזה למדבר שנטה
הכיר לא שכמעט עד מאד עד גדולה צפרדע באה כ
הוא כי ויאמר אתה מי אותה ושאל היא, בריה איזה

זו. בצפרדע ונתגלגל חכ תלמיד

הדברויאמר [ובזה אתה חכ תלמיד טוב ש הבעל
ת"ק זה כי לו ותספר הרבה]. אותו העלה
זכרונו האר"י שהרב והג בה, שנתגלגל שני
א הנשמות, כל תיק הבא העול לחיי לברכה
בני שאי במקו נדוד אותו הרחיקו פשעיו מגודל
הבעל לו ושאל אותו, יתקנו שלא בכדי מצויי אד
זלזל אחת פע הוא כי ויאמר פשעו היה מה טוב ש
עליו וקטרג כהוג ידיו נטל שלא ידיי בנטילת

אחת עבירה על להאשימו אי כי לו והשיבו ,השט
להכשילו תוכל א עבירה גוררת עבירה א כי
בעבירה ונסהו לו, יחשבו זאת ג אזי אחרת בעבירה
ושילש שינה וכ בנסיו עמד ולא בה ונכשל אחרת
הפסק והיה כולה התורה כל על עבר שכמעט עד
היה א זה כל וע תשובתו, לקבל שלא אותו לדחות
כידוע אותו מקבלי היו תשובה שערי על דופק
מאחר חו שובבי בני שובו קול בת שיצא מאחר

ט"ו].[ ד חגיגה

היהוזה א אבל לדחותו, חטאתו על עונש היה
אי כי אותו מקבלי היו תשובה פתחי על דופק
ונעשה הסיתו והשט תשובה בפני שעומד דבר ל
ולשוב להתבונ פנאי לו היה שלא עד גדול שכור
שגר ומפני ,שבעול העבירות כל על ועבר
ידיי בנטילת שזלזל הראשו החטא היה החטאי
במי תמיד שהיא בצפרדע נתגלגל כשמת לכ
כאשר כי מצויי אד בני שאי במקו ושיהיה
איזה יחשוב או ברכה איזה שיבר או יהודי יעבור
טוב ש והבעל מזולל יקר להוציא יכול בזה מחשבה
שנשאר עד אותו והעלה לנשמתו תיקו עשה

מת. טוב)הצפרדע ש בעל שבחי)

'ב פרק

המזו ברכת והלכות מוסר

אותנוא. מצוה הקדושה ושבעת"התורה ואכלת
נת אשר הטובה אר על אלוהי 'ה את וברכת

לשאוכלי פע כל אחרי מתורה חיוב "יש ..."
ב וכתוב !!המזו ברכת לבר לחהחינו שמיספר

בשמחה חייו ימי כל הזאת הברכה לבר שמקפיד
ימי כל מזונו יחסר שלא !!לו מובטח ובאהבה,

חייביחייו!!! אשר !גדולה הבטחה איזה וראו בואו
בחיי וברבינו מישראל. ואשה איש כל פרשתבה)

(עקב" כתב: ,מקו בשו התורה בכל תמצא ולא
הזה במקו א כי שלומו שנבר הקב"ה שצוה

אלקי 'ה את וברכת ושבעת אמר"ואכלת ומזה ,"
ע"ה המל שמדוד הברכהואברכה זאת] עיי"ש. "

מדאורייתא]. שחייבי היחידה

הטורב. מ"ו)כתב סימ נטרואי(או"ח רב שהשיב :
מחסיא, דמתא מתיבתא ריש ע"הגאו המל דוד

ברכות מאה מאהמאתיק מתי היה יו בכל כי .
,מתי היו מה על יודעי היו ולא מישראל, נפשות
לישראל לה ותיק הקודש ברוח והבי שחקר עד
ש ח"ובב .בה להזהר אד כל וצרי ברכות, מאה
שכתב מה והביא ,העני בזה הארי שהטור :כתב

נטרונאי, המאהרב בעצמ לבר שיזהרו להורות
סכנת משו ,אמ עניית על יסמכו ושלא ברכות,

יו בכל מישראל מאה קודמיתת שהיה כמו
.אלו ברכות ג' המע"ה דוד שתיק

היטבבג. קפ"ה)באר לא(סימ המזו דבברכת כתב:
ש לפי ,' אות המזומצינו ברכת המבר כל



י"ח.לו) סעי ד' סימ

י"ג.לז) קט סעי ד' סימ

ע"א.לח) 'ג ד סוטה

י'לט) סעי 'ד סימ חיי אורח ערו שלח

שלמ) ובסופו ,תשובה תיקוני שער המל עמק מספר
.ש עיי ,לברכה זכרונו האר"י שבחי ש יש הספר

סמא) מעשר, כלול אחד שכל ספירות 'י כנגד  לרמז יש
.שלימה קומה שהוא ,מאה הכל



ברכת משה 3 ◇ אור הזוהר 465חשוון  תשע"ד

מעכבות שהעושרטואחרות רגוע יהיה זאת בכל .
אמיתי הוא התענוג שש הבא לעול לו שמור

וגבול שעור אי ליראתטזולעשירות ג ויזכה
יזשמי.

ידיי לנטילת והכנות הלכות

סודותא. מונחי ידיי נטילת ממצות חלק יחבכל

ניגוב ,הידיי שפשו הכלי, הנטילה, :נעלי
אחד בכל נזהר יהיה לכ וכו', הברכה ,הידיי

יטמה.

עליהב. אי א ידיו את יבדוק הנטילה לפני
עלכחציצה שאלה  חציצה לו תהי' שלא כדי

קודש שבת ערב בכל אות יגזור כאהצפרנייג ,
הצפרניי ליד העורות .כבאת

אפילוג. סדק או חור שו עליו שאי בספל ישתמש
מי הרבה להכיל שיוכל ספל וכ למעלה, יותר

רחב. ופתחו

לנגבד. מיד שיוכל ידיו שנוטל לפני עוד מגבת יכי
.השולח על ומלח לח וכ ידיו לחלה)בה – וסכי)

ששה. המקו עד שרווליו ויגביה ידיו היטיב ינגב
השעור. כפי ברווח ידיו שיטול כדי נוטלי

מלו. כבר שלכשהספל הידיות שתי את ינגב במי א
כגהספל.

שאוכלז. לשולח קרוב הכי ידיו ויזהרכדיטול
בית. באותו הפחות לכל שיהיה

לשוח. [באיזה פרנסה על יבקש הנטילה לפני
לאשירצה] רועי ה' לדוד מזמור" המזמור: את יאמר (או

וגו' .)כהאחסר"

הנטילה: סדר

שמאל,א. ליד ויעבירו ימי ביד מי ע הכלי יקח
את יקח מכ לאחר ,פעמי שלש ימי יד יטול

.פעמי שלש שמאל יד את ויטול ימי ליד הכלי

קצהב. את מעט ולכופ אצבעותיו לפסק צרי
מקצות המי ולשפו למעלה האצבעות

ידיו סו עד באיטיות הספל כשמזיז ,כוהאצבעות
האצבעות, בקצה המקומות: לכל יגיעו שהמי כדי
יטול לכ היד, סו ועל היד כ על האצבעות, בי

המקומות. לכל שיגיע כדי מי הרבה ע ידיו

בשניהג. אחת יד היטיב ישפש הנטילה לאחר
"ידיי נטילת "על ידיו)ויבר להרי צרי קבלה פי .(על

שיבשד. שמרגיש עד ידיו היטיב ינגב מכ לאחר
האצבעות בי להזהר צרי ביותר המקומות, בכל

היד. ובסו בקצה

רטובהה. במגבת ידיו ינגב בבגדיוכזלא .כחולא

מברו. שש למקו קרוב הכי ידיו וינגב יבר
ואוכל .כטהמוציא

אסורז. "המוציא" שאוכל ועד הנטילה מתחילת
שומעללדבר א לענות לו מותר "אמ" אבל ,

ידיו שתי נטל כשכבר .לאברכה

אח. רק "ידי נטילת "על ברכה לעשות אסור
לח אונ 2 לפחות לאכול ושלישרוצה אחד)

(רגיל לח והחצימפרוסת מזה חצי דקות ארבע עד
דקות ארבע עוד עד .לבהשני

:חשובי דיני עוד

יותרא. ארו לזמ הסעודה באמצע יוצא אחד א
כשחוזר ברכה בלי ידיו ליטול שוב לגצרי.

אוב. הסעודה בשעת המכוסי במקומות נוגע א
אז עד ברכה, בלי ידיו שוב יטול ראשו מגרד

הלח לבלוע לו .לדאסור

עודג. יטול האוכל באמצע הכסא לבית הול א
כשחוזר ידיו לההפע.

העל ,ידי נטילת בעני מאוד להזהר יש כ
להטהר ידי בנטילת וה לסעודה ידי בנטילת
,ממרח היוצא בבוקר, בקימה :כגו – מטומאה



כטו) וספר  "אל אות ל"ו כלל אד חיי ספר עיי
.'פ אות קנ"ח סימ החיי

ש.טז) פ' אות קנ"ח סימ החיי כ ספר

קנ"חיז) סימ אחרוני

רבינויח) הקדוש תלמידו ידי על לנו גילה הקדוש האר"י
התפילה וכוונות התורה סודות כל את זי"ע וויטאל חיי
קבורת מקו קדשו ברוח לנו וגילה נפלאות עשה וג
הרבה קבורת ועוד ואמוראי ותנאי נביאי כמה של

.הקודש באר צדיקי

כש אחת פעט"לוהבעש אמר לסעודה ידיו נטל הקדוש
הרה"ק הארדענקערתלמידו נחמ רביפי שעל זי"ע,

וזו, זו כוונה ידיי בנטילת לכוו יש הקדוש האר"י כוונות
.נטילה באותה כוו הקדוש שהבעש"ט ממה אחרת כוונה
.בחוש ישבו ה כבו שהנרות ומפני ירד כבר הלילה
הכירו ותלמידיו ,צורה ופשט צורה לבש הקדוש הבעש"ט
הקדוש ט"הבעש ישב כ ,למעלה עולה נשמתו שכעת בו,
כשהקי .נרד זי"ע הארדענקער נחמ והר"ר ,מה זמ
ספר כעת?" אומר אתה מה" הבעש"ט: שאלו משנתו
דרקיע במתיבתא הוא והנה בחלומו שראה התלמיד
נתאספו ,היו ידרוש הקדוש ט"שהבעש שמכריזי ושמע
דרשתו בתו ,בתוכ הקדוש י"האר וג נשמות הרבה
נטילת בכוונת הקדוש האר"י ע הקדוש הבעש"ט פלפל
יש שכעת הקדוש לבעש"ט הודה הקדוש והאר"י ,ידי

.כיוו שהוא כמו לכוו

סעודה.יט) ודר צדיקי אור

א'.כ) ,קס"א סימ ברורה משנה

י"ד.כא) קט סעי א"קס סימ החיי כ

קו".כב) קט סעי אברה אשל

שולחכג) קס"ב, סימ תשובה פתחי מ', כלל אד חיי
.ש שלמה

ואחרוני.כד) קס"ו סימ

קס"ו.כה) סימ ברורה ומשנה אברה מג

בסימכו) ואחרוני ד' סעי 'מ סימ ערו שולח קיצור
.א"קס

ח'.כז) סעי קס"ב סימ אחרוני

קנ"ח.כח) סימ מגדי ופרי אברה מג  לשכחה דקשה

הפוסקי.כט) בש קס"ז סימ סו החיי כ

א'.ל) סעי ה"קס סימ הרב ערו שולח

קס"ו.לא) סימ אחרוני

נאהלב) חיי אברה רבי הקדוש להגאו תורה שיעורי
בעל הגאו שיעור פי על פרס אכילת כדי ושיעור  זצ"ל

.זצ"ל איש חזו

א'.לג) סעי קס"א סימ

מ'.לד) כלל סו אד חיי

קס"ד.לה) סימ ערו בשולח הדיני פרטי עיי

גדול יסוד הוא כי וכדומה, מכוסה במקו הנוגע
חיי אורח ערו בשלח שכתוב כמו אלולטהרה,

תלמודו, שוכח הוא חכ תלמיד א ידיו נוטל אינו
רבה האלי' וכתב מדעתו, יוצא חכ תלמיד אינו לזא

בא זה ידי ועל שטות רוח בו שנכנס לומר דרצה
זכרונ חכמינו שאמרו כמו רח"ל, עבירות לעבור

בולחלברכה נכנס כ א אלא עבירה עובר אד אי
להכשילו עליו שולט הרע שהיצר דהיינו שטות, רוח
שיש מפני עבירה, שעובר כלל מרגיש ואינו בעבירה
עונשי את לסבול יצטר כ ואחר שטות, רוח בו
כ על עוונותיו, שיתמרקו עד רח"ל גיהנ ויסורי

גדול. בעיו ידי נטילת הלכות ללמוד צריכי

לאכילה ידי בנטילת חומרות מאות ג'

ר"רידוע הרה"ק מניקלשבורגכי זי"עשמעלקע
שהיו עד לסעודה ידיי בנטילת כ כל דקדק

ידי בנטילת חומרות מאות ג' בספרלו ומובא .
חיי אורחותלט'ר מספינקאמהרה"ק כהנא נחמ

בעל הרה"ק חת מספינקאז"ל יוס זי"ע,אמרי
הקדוש מפיו שמע אשר זי"ע אדמו"ח מכ"ק שמעתי

בעל אדמו"ר מר שלמסאנ חיי רבינודברי אשר
ר' רבי מניקלשבורגהקדוש שמעלקעהיהשלוש לו

אחד ג וחשב ,לאכילה ידי בנטילת חומרות מאות
."עכו ששאבו מי מה

אישממרומעשה שהיוהחזו שבשמחה זי"ע,
,ואמר מהצד הביט גדול, ציבוראלו שמכל
כהלכה נטל אחד רק אולי ידיי וזאת(ע"כ),שנטלו ,

ה' את הירא איש כל כ ועל דקדוקיה, שרבו מפני
ע ויתיע ,ידיי נטילת הלכות את היטב ילמד
את לקיי שיזכה כדי הוראה, מורה חכ תלמיד

בשלימות. כהלכתה המצוה

בצפרדע שנתגלגל חכ בתלמיד מעשה
תיק טוב ש והבעל שני מאות חמש

אותו

נדפסבכתבי טוב ש אחדמהבעל מגלגול מעשה
הבעל הרב נכנס אחת פע ש לשונו וזה
ימי ג' זה בהתבוננות והל גדול לעמקות טוב ש
מדבר שהוא הכיר אח"ז מזה כלו ידע ולא לילות וג'
על בעיניו מאד ויפלא ממקומו מאד רחוק גדול
ובתו הוא ריק דבר לא ובודאי כזה למדבר שנטה
הכיר לא שכמעט עד מאד עד גדולה צפרדע באה כ
הוא כי ויאמר אתה מי אותה ושאל היא, בריה איזה

זו. בצפרדע ונתגלגל חכ תלמיד

הדברויאמר [ובזה אתה חכ תלמיד טוב ש הבעל
ת"ק זה כי לו ותספר הרבה]. אותו העלה
זכרונו האר"י שהרב והג בה, שנתגלגל שני
א הנשמות, כל תיק הבא העול לחיי לברכה
בני שאי במקו נדוד אותו הרחיקו פשעיו מגודל
הבעל לו ושאל אותו, יתקנו שלא בכדי מצויי אד
זלזל אחת פע הוא כי ויאמר פשעו היה מה טוב ש
עליו וקטרג כהוג ידיו נטל שלא ידיי בנטילת

אחת עבירה על להאשימו אי כי לו והשיבו ,השט
להכשילו תוכל א עבירה גוררת עבירה א כי
בעבירה ונסהו לו, יחשבו זאת ג אזי אחרת בעבירה
ושילש שינה וכ בנסיו עמד ולא בה ונכשל אחרת
הפסק והיה כולה התורה כל על עבר שכמעט עד
היה א זה כל וע תשובתו, לקבל שלא אותו לדחות
כידוע אותו מקבלי היו תשובה שערי על דופק
מאחר חו שובבי בני שובו קול בת שיצא מאחר

ט"ו].[ ד חגיגה

היהוזה א אבל לדחותו, חטאתו על עונש היה
אי כי אותו מקבלי היו תשובה פתחי על דופק
ונעשה הסיתו והשט תשובה בפני שעומד דבר ל
ולשוב להתבונ פנאי לו היה שלא עד גדול שכור
שגר ומפני ,שבעול העבירות כל על ועבר
ידיי בנטילת שזלזל הראשו החטא היה החטאי
במי תמיד שהיא בצפרדע נתגלגל כשמת לכ
כאשר כי מצויי אד בני שאי במקו ושיהיה
איזה יחשוב או ברכה איזה שיבר או יהודי יעבור
טוב ש והבעל מזולל יקר להוציא יכול בזה מחשבה
שנשאר עד אותו והעלה לנשמתו תיקו עשה

מת. טוב)הצפרדע ש בעל שבחי)

'ב פרק

המזו ברכת והלכות מוסר

אותנוא. מצוה הקדושה ושבעת"התורה ואכלת
נת אשר הטובה אר על אלוהי 'ה את וברכת

לשאוכלי פע כל אחרי מתורה חיוב "יש ..."
ב וכתוב !!המזו ברכת לבר לחהחינו שמיספר

בשמחה חייו ימי כל הזאת הברכה לבר שמקפיד
ימי כל מזונו יחסר שלא !!לו מובטח ובאהבה,

חייביחייו!!! אשר !גדולה הבטחה איזה וראו בואו
בחיי וברבינו מישראל. ואשה איש כל פרשתבה)

(עקב" כתב: ,מקו בשו התורה בכל תמצא ולא
הזה במקו א כי שלומו שנבר הקב"ה שצוה

אלקי 'ה את וברכת ושבעת אמר"ואכלת ומזה ,"
ע"ה המל שמדוד הברכהואברכה זאת] עיי"ש. "

מדאורייתא]. שחייבי היחידה

הטורב. מ"ו)כתב סימ נטרואי(או"ח רב שהשיב :
מחסיא, דמתא מתיבתא ריש ע"הגאו המל דוד

ברכות מאה מאהמאתיק מתי היה יו בכל כי .
,מתי היו מה על יודעי היו ולא מישראל, נפשות
לישראל לה ותיק הקודש ברוח והבי שחקר עד
ש ח"ובב .בה להזהר אד כל וצרי ברכות, מאה
שכתב מה והביא ,העני בזה הארי שהטור :כתב

נטרונאי, המאהרב בעצמ לבר שיזהרו להורות
סכנת משו ,אמ עניית על יסמכו ושלא ברכות,

יו בכל מישראל מאה קודמיתת שהיה כמו
.אלו ברכות ג' המע"ה דוד שתיק

היטבבג. קפ"ה)באר לא(סימ המזו דבברכת כתב:
ש לפי ,' אות המזומצינו ברכת המבר כל



י"ח.לו) סעי ד' סימ

י"ג.לז) קט סעי ד' סימ

ע"א.לח) 'ג ד סוטה

י'לט) סעי 'ד סימ חיי אורח ערו שלח

שלמ) ובסופו ,תשובה תיקוני שער המל עמק מספר
.ש עיי ,לברכה זכרונו האר"י שבחי ש יש הספר

סמא) מעשר, כלול אחד שכל ספירות 'י כנגד  לרמז יש
.שלימה קומה שהוא ,מאה הכל
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ש אי וכו'בכוונה, ,קצ ולא א לא בו, מבולט

ימיו כל ובכבוד בריוח לו מצויי ספרומזונותיו)

(זקני עטרת ,החינותו דוקא לבר יזהר והמדקדק .
פה בעל ולא .(ב"ח)הספר

ונתגלהד. שמת באחד מעשה :ש היטב בבאר עוד
דני יו בכל לו, ואמר מקרוביו לאחד בחלו
הברכות כל לבר מדקדק הייתי שלא על אותי,

הלב, רבה)בכוונת אליה ובספר עיי"ש, חסידי .(ספר

ערוה. ג')בשולח סעי קפ"ה מי(סימ יש כתב, ,
לבר צרי ואשתו, בניו ע הבית דבעל שאומר

בברכתו, שיצאו כדי ,ר ברורה(ע"כ)בקול ובמשנה .
ג') ס"ק ש)לבר לעול דטוב שכתבו ויש כתב,

הוא א ובפרט הכוונה, מעורר הקול כי ,ר בקול
להזכיר זה ידי על ישכח לא חודש, ראש או שבת

המאורע. מעי

הטוריבו. וז)בעל ד(דברי כתב: במאה, הזהיר כל
קללות מצ"ח ינצל הכתוביברכות שני ועוד

מכהבפסוק וכל חלי כל עיי"ש.ג

הקמחבז. מקורכד יתבר שהוא פי על א כתב:
נבראיוהברכות, בברכות חפ שהוא וכו'מצינו

וריבוי מזונות בשפע מתבר הזה העול יהיה למע
באההטובה כ על ,על לבר בתורה עשה מצות

העול מזונות שיתברכו כדי והואהמזו] עיי"ש.
אד שבא עד מלבוא התעכב דהגש בתורה מפרש
"מלא להמלי ויש ,הגש על להתפלל הראשו
הברכות לבר השי"ת שיזכנו ,"מברכותי ידינו
"ידי מתנות ל"מעושר נזכה זה, ידי ועל כראוי,

אכי"ר]. ובגש ברוח שפע

או"חבח. ערו ח')שולח סעי קפ"ג כתב:(סי'
או היראה מפני המזו בברכת לשאול שלעני
שמונה כתפלת שדינו שאומר מי יש הכבוד, מפני

עשרה.

ברורהובט. ל')משנה שואלי(ס"ק שאי הכריע
ש כלל, יותרומשיבי המזו בברכת החמירו

שמע ובמ"במקריאת ג')עיי"ש. סעי קל"א סימ),
ש מהמג"א לעשות,מביא אסור קל תשמיש אפילו

לבו לשי שצרי בדבר יעסוק שלא לומר צרי ואי
אליו.

או"חי. ג')בשו"ע סעי קל"א המחבר(סימ פסק ,
שמבר בעודו מלאכה לעשות .אסור

זהבוביא. שטורי ליזהר שיש אפילוכתוב, לעיי לא
ברהמ"ז שמבר בשעה תורה זהבדברי כי ,

המקרה צד על רק אצלו ז"הברהמ היות על מורה
עיי"ש, בעלמא לשמועוההזדמ אוז להטות ואסור

מדברי אחרי שאנשי מה ברהמ"ז .בשעת

חייב. איש בבהמזו ברכת עקב)בהלכות פרשת),
שמונהכתב: כתפילת דינ ברכותיה שד'

וקדושה קדיש אפילו בה לענות ואסור עשרה,
בשעהוברכו לישב וצרי [הפרקי בי ג] ,

כעי אפילו קל בתשמיש לעסוק ואי ,שמברכי
לבי בינה הפרש שאי משו והכל ,ידי ניגוב
,בעמידה שהתפילה א כי עשרה, שמונה תפילת

בברכת שמזלזלי ויש בישיבה. נאמרת וברהמ"ז
באיזה שעוסק או ,מאוד במהירות אותה לבר המזו

שמבר בעת וכדומה)עסק השלח על כלי וג(מסדר ,
וכו', לו שימתי לחבירו ובידיו בעיניו והתמיההרומז

בכל הידורי מיני בכל המהדר חסיד אותו האי
במצוה כ כל מזלזל ,כהלכת לקיימ ומצוה מצוה

ביומו, יו מידי חשובה כ כל דאורייתאומבר
.עמו בל ולבו ,הרגל מחמת מלומדה אנשי כמצות

והצה"ק ממעזריטשעכת"ד. (בספרזי"עהמגיד

אהר תולדות(שופטי כתב:פרשת ,בברהמ"ז לכוו
מה ,דרבנ רק היא תפלה כי ,מתפלה יותר אפילו

מדאורייתא היא הלא ברהמ"ז כ שאי.

הרביג. ב')בשו"ע סעי קפ"ה כתב(סי' דלכתחילה:
,הברכה בכוונת מאוד ליזהר צריבפרט

אומרי שיש כיו ,המזו בדיעבדבברכת שאפילו
יצא לאוב יששכר. פקודיבספרבני דרהקדמה)

ג') אות 'לדעתיא וודאי "הא כיווכתב: לא א
וא המזו מחויבבברכת דהוי שביעה כדי כל

ולבר,,דאורייתא לחזור בזהצרי אמרינ ולא
היא הזאת דהברכה כיו ,להקל ברכות ספק

עכת"ד. "תורה של המצוה

נוראיד. מה"סיפור זרוע שבת)"אור הלכות (ריש

והיה מוורמ"ש אחד יהודי הכרתי ואני וזל"ק:
,מתי וקובר זק והיה ,בונ רבי אותו קורי
השכי אחת שפע האמת, ואל הנכו אל ושמעתי
בית לפני יושב אחד שאד וראה הכנסת, לבית
ואמר וקרא ופחד, ,עשבי של כתר ובראשו הכנסת,

לנפטר], בונ [רבי עתהלו שמת פלוני אינ וכי
באותו אתה אי ליה ואמר ,ה לו אמר ,וקברתי
יש זכיות מה ליה ואמר מאוד, עד היטב ואמר העול
רק ליה אמר דהו, כל אד היית אתה והלא ?ל
נעי בקול ברכות אומר שהייתי זכות באותו
אותי ומכבדי עד בג הביאני זה בזכות ,בבהכ"נ,
תראה כי ,אלי המדבר הוא שאני הסימ ל וזה
כשהלבשתני לי שקרעת שקרוע חלוקי יד בית
ה וענהו בראש זה מה לו ושאל ,התכריכי

עד שבג עשביריחמג לבטל כדי בראשי, שנתתי
אלו המחבר אני כתבתי ,העול זה של מעלי רע
לבו אל ושישי ,'ה יראי שיראו כדי ,המעשי
,ובכוונה נעי בקול ה"הקב של שבחותיו ויאמר

וה עכל"ק. עד לג משהויזכה שהביאמטה אחר
:מוסי ,הנ"ל זכהעובדא פשוט, איש שהיה א שעל

בזכות והכל ,האמת בעול גדולה כה למדריגה
.הכנסת בבית נעי ובקול במתינות הברכות אמירת

ר'טו. הגאוווסרמ שכלאלחנ אמר: זצ"ל,
ד" לאו על כעובר הוא בכוונה שלא לאהמבר

רע ד על בברכותתעמוד הכוונה ידי על כי ,"
במקצת לעצור אד אותו יכול המזו בברכת ובפרט
ד על כעומד הוא הרי מזה המתעל וכל המגיפות,

זבחרעהו. זבחו בשו"ת בספר בהקדמה(ועיי"ע צדק י

ש האריז"ל, מכתבי הורגשהעתיק ,בברכות מכוו אינו א

המגוגלות עיי"ש)הנשמות משה, רבי שהרה"ק וידוע .
בשר אפילו לאכול רצה לא זצ"ל, מסאסוב לייב



'מב)  ימצא שלא בהרחמ ג שמקפידי יש זה מטע
,הגו ורפואת ירפאנו... הוא הרחמ אומרי אי כ ועל 
ויכוו בלבד, "שלימה רפואה ירפאנו הוא הרחמ" אלא

הכל. על רחמי)בלבו כסא ר"י א"שליט מזוז מאיר רבי .(הגה"צ
הזוהרמג) מפעל [בהוצאת המבואר, אליהו פתח ועיי

[י"ח)העולמי הערה טו ד),

פע בשו איזהעופות שיש קדשו ברוח כשראה רק
תיקו שצרי בהעו מדגלגול.

המהרח"וטז. לשו כ"בוזה הקדמה הגלגולי שער (בספר

(ע"ב כ"א דמורי ע הייתי פעמי כמה וכבר
החי]ז"ל האר"י לי:[הוא אומר והיה בשדה, הול

ותלמיד צדיק והוא ,כ בש הנקרא אחד איש הנה
הוא בחייו, שעשה פלוני אחד עוו ולסיבת ,חכ

זה צמח או זה, אב תו מתגלגל בו,,עתה וכיוצא
ז"ל, מורי בו הכיר לא ומעול ,לקמ שיתבאר כמו
מוצאי והיינו ההוא, הנפטר אחר חוקרי והיינו
בדברי להארי ואי ,ואמיתיי כני דבריו את

ספר, יכיל לא כי מרחוקאלו מסתכל היה ולפעמי
קברי אל עשרי שבי אחד בקבר ,אמה ת"ק
על עומד ש הנקבר המת נפש רואה והיה ,אחרי
איש קבור ההוא בקבר לנו אומר והיה ההוא, הקבר

פלוני עונש אותו ומענישי פלוני, ושמו עלפלוני ,
ומצאנו ההוא, האיש על חוקרי והיינו פלוני, עוו
וגדולות רבות וכאלה ,ואמיתיי נכוני דבריו את

.רעיו יכיל לא

רבייז. הקדוש מסקויראהרב סיפר,יצחק
רבי הקדוש המגיד אביו היה שכאשרמרדכי

,שלומו מאנשי אחד לו הביא ,באהסלוב דגבעיר
ובעצמו בכבודו הרבי קודש. שבת לכבוד גדול
ובליל ובישולו, הדג הכנת על כוונה ברוב השגיח

גדול חלק ממנו אכל קודש אלשבת פנה כ אחר .
" ואמר: לידו שישבו הזהבניו הדג מ נא אכלו

היה אשר האיש ,ערי שלושי דר אחרי שרד
בש"ס בקי היה" ואמר הוסי "זה בדג מגולגל

."ותוספתא ספרי ספרא ,וירושלמי (סיפוריבבלי

(יקרי ומאמרי.





מד(:השמי מ שירד  לסעודה מוכ ממנועו שמעתי
חותנו שאבי [זיע"א לוריא דוד מוהר"ר המקובל מהגאו]

הקרואי בי להיות זכהשעשה והסעודה המשתה אל

זוהר התיקוני על פירושו כשגמר ,ל"זצ לוהגר"א ונת ,
חלקעל לבא השמי מ לו שהמציאו הפטו מהעו

דצניעותא)שולחנו ספרא כתוב ש י"ט, הערה הסול מעלות עיי).
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ש אי וכו'בכוונה, ,קצ ולא א לא בו, מבולט

ימיו כל ובכבוד בריוח לו מצויי ספרומזונותיו)

(זקני עטרת ,החינותו דוקא לבר יזהר והמדקדק .
פה בעל ולא .(ב"ח)הספר

ונתגלהד. שמת באחד מעשה :ש היטב בבאר עוד
דני יו בכל לו, ואמר מקרוביו לאחד בחלו
הברכות כל לבר מדקדק הייתי שלא על אותי,

הלב, רבה)בכוונת אליה ובספר עיי"ש, חסידי .(ספר

ערוה. ג')בשולח סעי קפ"ה מי(סימ יש כתב, ,
לבר צרי ואשתו, בניו ע הבית דבעל שאומר

בברכתו, שיצאו כדי ,ר ברורה(ע"כ)בקול ובמשנה .
ג') ס"ק ש)לבר לעול דטוב שכתבו ויש כתב,

הוא א ובפרט הכוונה, מעורר הקול כי ,ר בקול
להזכיר זה ידי על ישכח לא חודש, ראש או שבת

המאורע. מעי

הטוריבו. וז)בעל ד(דברי כתב: במאה, הזהיר כל
קללות מצ"ח ינצל הכתוביברכות שני ועוד

מכהבפסוק וכל חלי כל עיי"ש.ג

הקמחבז. מקורכד יתבר שהוא פי על א כתב:
נבראיוהברכות, בברכות חפ שהוא וכו'מצינו

וריבוי מזונות בשפע מתבר הזה העול יהיה למע
באההטובה כ על ,על לבר בתורה עשה מצות

העול מזונות שיתברכו כדי והואהמזו] עיי"ש.
אד שבא עד מלבוא התעכב דהגש בתורה מפרש
"מלא להמלי ויש ,הגש על להתפלל הראשו
הברכות לבר השי"ת שיזכנו ,"מברכותי ידינו
"ידי מתנות ל"מעושר נזכה זה, ידי ועל כראוי,

אכי"ר]. ובגש ברוח שפע

או"חבח. ערו ח')שולח סעי קפ"ג כתב:(סי'
או היראה מפני המזו בברכת לשאול שלעני
שמונה כתפלת שדינו שאומר מי יש הכבוד, מפני

עשרה.

ברורהובט. ל')משנה שואלי(ס"ק שאי הכריע
ש כלל, יותרומשיבי המזו בברכת החמירו

שמע ובמ"במקריאת ג')עיי"ש. סעי קל"א סימ),
ש מהמג"א לעשות,מביא אסור קל תשמיש אפילו

לבו לשי שצרי בדבר יעסוק שלא לומר צרי ואי
אליו.

או"חי. ג')בשו"ע סעי קל"א המחבר(סימ פסק ,
שמבר בעודו מלאכה לעשות .אסור

זהבוביא. שטורי ליזהר שיש אפילוכתוב, לעיי לא
ברהמ"ז שמבר בשעה תורה זהבדברי כי ,

המקרה צד על רק אצלו ז"הברהמ היות על מורה
עיי"ש, בעלמא לשמועוההזדמ אוז להטות ואסור

מדברי אחרי שאנשי מה ברהמ"ז .בשעת

חייב. איש בבהמזו ברכת עקב)בהלכות פרשת),
שמונהכתב: כתפילת דינ ברכותיה שד'

וקדושה קדיש אפילו בה לענות ואסור עשרה,
בשעהוברכו לישב וצרי [הפרקי בי ג] ,

כעי אפילו קל בתשמיש לעסוק ואי ,שמברכי
לבי בינה הפרש שאי משו והכל ,ידי ניגוב
,בעמידה שהתפילה א כי עשרה, שמונה תפילת

בברכת שמזלזלי ויש בישיבה. נאמרת וברהמ"ז
באיזה שעוסק או ,מאוד במהירות אותה לבר המזו

שמבר בעת וכדומה)עסק השלח על כלי וג(מסדר ,
וכו', לו שימתי לחבירו ובידיו בעיניו והתמיההרומז

בכל הידורי מיני בכל המהדר חסיד אותו האי
במצוה כ כל מזלזל ,כהלכת לקיימ ומצוה מצוה

ביומו, יו מידי חשובה כ כל דאורייתאומבר
.עמו בל ולבו ,הרגל מחמת מלומדה אנשי כמצות

והצה"ק ממעזריטשעכת"ד. (בספרזי"עהמגיד

אהר תולדות(שופטי כתב:פרשת ,בברהמ"ז לכוו
מה ,דרבנ רק היא תפלה כי ,מתפלה יותר אפילו

מדאורייתא היא הלא ברהמ"ז כ שאי.

הרביג. ב')בשו"ע סעי קפ"ה כתב(סי' דלכתחילה:
,הברכה בכוונת מאוד ליזהר צריבפרט

אומרי שיש כיו ,המזו בדיעבדבברכת שאפילו
יצא לאוב יששכר. פקודיבספרבני דרהקדמה)

ג') אות 'לדעתיא וודאי "הא כיווכתב: לא א
וא המזו מחויבבברכת דהוי שביעה כדי כל

ולבר,,דאורייתא לחזור בזהצרי אמרינ ולא
היא הזאת דהברכה כיו ,להקל ברכות ספק

עכת"ד. "תורה של המצוה

נוראיד. מה"סיפור זרוע שבת)"אור הלכות (ריש

והיה מוורמ"ש אחד יהודי הכרתי ואני וזל"ק:
,מתי וקובר זק והיה ,בונ רבי אותו קורי
השכי אחת שפע האמת, ואל הנכו אל ושמעתי
בית לפני יושב אחד שאד וראה הכנסת, לבית
ואמר וקרא ופחד, ,עשבי של כתר ובראשו הכנסת,

לנפטר], בונ [רבי עתהלו שמת פלוני אינ וכי
באותו אתה אי ליה ואמר ,ה לו אמר ,וקברתי
יש זכיות מה ליה ואמר מאוד, עד היטב ואמר העול
רק ליה אמר דהו, כל אד היית אתה והלא ?ל
נעי בקול ברכות אומר שהייתי זכות באותו
אותי ומכבדי עד בג הביאני זה בזכות ,בבהכ"נ,
תראה כי ,אלי המדבר הוא שאני הסימ ל וזה
כשהלבשתני לי שקרעת שקרוע חלוקי יד בית
ה וענהו בראש זה מה לו ושאל ,התכריכי

עד שבג עשביריחמג לבטל כדי בראשי, שנתתי
אלו המחבר אני כתבתי ,העול זה של מעלי רע
לבו אל ושישי ,'ה יראי שיראו כדי ,המעשי
,ובכוונה נעי בקול ה"הקב של שבחותיו ויאמר

וה עכל"ק. עד לג משהויזכה שהביאמטה אחר
:מוסי ,הנ"ל זכהעובדא פשוט, איש שהיה א שעל

בזכות והכל ,האמת בעול גדולה כה למדריגה
.הכנסת בבית נעי ובקול במתינות הברכות אמירת

ר'טו. הגאוווסרמ שכלאלחנ אמר: זצ"ל,
ד" לאו על כעובר הוא בכוונה שלא לאהמבר

רע ד על בברכותתעמוד הכוונה ידי על כי ,"
במקצת לעצור אד אותו יכול המזו בברכת ובפרט
ד על כעומד הוא הרי מזה המתעל וכל המגיפות,

זבחרעהו. זבחו בשו"ת בספר בהקדמה(ועיי"ע צדק י

ש האריז"ל, מכתבי הורגשהעתיק ,בברכות מכוו אינו א

המגוגלות עיי"ש)הנשמות משה, רבי שהרה"ק וידוע .
בשר אפילו לאכול רצה לא זצ"ל, מסאסוב לייב



'מב)  ימצא שלא בהרחמ ג שמקפידי יש זה מטע
,הגו ורפואת ירפאנו... הוא הרחמ אומרי אי כ ועל 
ויכוו בלבד, "שלימה רפואה ירפאנו הוא הרחמ" אלא

הכל. על רחמי)בלבו כסא ר"י א"שליט מזוז מאיר רבי .(הגה"צ
הזוהרמג) מפעל [בהוצאת המבואר, אליהו פתח ועיי

[י"ח)העולמי הערה טו ד),

פע בשו איזהעופות שיש קדשו ברוח כשראה רק
תיקו שצרי בהעו מדגלגול.

המהרח"וטז. לשו כ"בוזה הקדמה הגלגולי שער (בספר

(ע"ב כ"א דמורי ע הייתי פעמי כמה וכבר
החי]ז"ל האר"י לי:[הוא אומר והיה בשדה, הול

ותלמיד צדיק והוא ,כ בש הנקרא אחד איש הנה
הוא בחייו, שעשה פלוני אחד עוו ולסיבת ,חכ

זה צמח או זה, אב תו מתגלגל בו,,עתה וכיוצא
ז"ל, מורי בו הכיר לא ומעול ,לקמ שיתבאר כמו
מוצאי והיינו ההוא, הנפטר אחר חוקרי והיינו
בדברי להארי ואי ,ואמיתיי כני דבריו את

ספר, יכיל לא כי מרחוקאלו מסתכל היה ולפעמי
קברי אל עשרי שבי אחד בקבר ,אמה ת"ק
על עומד ש הנקבר המת נפש רואה והיה ,אחרי
איש קבור ההוא בקבר לנו אומר והיה ההוא, הקבר

פלוני עונש אותו ומענישי פלוני, ושמו עלפלוני ,
ומצאנו ההוא, האיש על חוקרי והיינו פלוני, עוו
וגדולות רבות וכאלה ,ואמיתיי נכוני דבריו את

.רעיו יכיל לא

רבייז. הקדוש מסקויראהרב סיפר,יצחק
רבי הקדוש המגיד אביו היה שכאשרמרדכי

,שלומו מאנשי אחד לו הביא ,באהסלוב דגבעיר
ובעצמו בכבודו הרבי קודש. שבת לכבוד גדול
ובליל ובישולו, הדג הכנת על כוונה ברוב השגיח

גדול חלק ממנו אכל קודש אלשבת פנה כ אחר .
" ואמר: לידו שישבו הזהבניו הדג מ נא אכלו

היה אשר האיש ,ערי שלושי דר אחרי שרד
בש"ס בקי היה" ואמר הוסי "זה בדג מגולגל

."ותוספתא ספרי ספרא ,וירושלמי (סיפוריבבלי

(יקרי ומאמרי.





מד(:השמי מ שירד  לסעודה מוכ ממנועו שמעתי
חותנו שאבי [זיע"א לוריא דוד מוהר"ר המקובל מהגאו]

הקרואי בי להיות זכהשעשה והסעודה המשתה אל

זוהר התיקוני על פירושו כשגמר ,ל"זצ לוהגר"א ונת ,
חלקעל לבא השמי מ לו שהמציאו הפטו מהעו

דצניעותא)שולחנו ספרא כתוב ש י"ט, הערה הסול מעלות עיי).
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קֹוֵבץ
ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

ְּכַרְך י' 
ּוּבֹו ְׁשמֹוָנה ְסָפִרים 

ִנְפָּתִחים
 )232 ַעּמּוִדים(:

ֶעְרָּכּה ֶׁשל ָׁשָעה\ִׂשְמַחת 
ַאְבָרָהם\ַהָּׂשָכר ְוָהֹעֶנׁש 
ִּבְׁשִמיַרת ֵעיַנִים\ָזָקן 
ִּיְׂשָרֵאל ְּכִהְלָכתֹו\ֹזַהר 

ַהַּׁשָּבת ְוַהְּבִרית ַהְקָּדָמה 
ְלַתְלמּוד ֶעֶׂשר ְסִפירֹות\
ַמֲאָמר "ְוַאָּתה ֶּתֱחֶזה" 

ִאְּדָרא ְדַמְׁשְּכָנא

 קֹוֵבץ
  ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

  ְּכַרְך ו'
ּוּבֹו ְׁשֵנים ֲעַׂשר ְסָפִרים 

ִנְפָּתִחיםִ )228 ַעּמּוִדים(:
ֹזַהר ָמְגֵני ּוַמְצֵלי\ֹזַהר 

ַהֶחֶסד\ֹזַהר ַהְּתׁשּוָבה\ֹזַהר 
ְלַאְבָרָהם\ֹזַהר ַהֶּׁשֶמׁש\
ְיִׁשיַבת ַהֹּזַהר\ֹאֶהל 

ִמְרָים\זֹוַהר ַהַמָּזל ַחִּיים 
ַּבֹּזַהר\10. קֹול ַהֹּזַהר\11. 
ַרֲחֵמי ָהַרְׁשִּב"י\12. אֹור 

ַהֹּזַהר 65

 קֹוֵבץ
  ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

  ְּכַרְך ז'
ּוּבֹו ֲעָׂשָרה ְסָפִרים ִנְפָּתִחים 

)228 ַעּמּוִדים(:

ַמֲעלֹות ַהֹּזַהר\ִׂשְמַחת 
ַהֹּזַהר ֶהָחָדׁש\ֶחְׁשּבֹונֹות 

ַהֹּזַהר\ְּתׁשּוַבת ַהֹּזַהר\
ִאְּגרֹות ַהֹּזַהר\ּתֹוָרתֹו ָמֵגן 
ָלנּו\ְּבַדְרֵכי ַהֹּזַהר )הכולל: 
ְמַלְּמִדים ְוַהֹּזַהר; סֹוד ַהֹּזַהר; 

ַהְּׁשִכיָנה ְוַהֹּזַהר; ְמִתיקּות ַהֹּזַהר; 

ַּדְרֵּכי ָהַרְׁשִּב"י(\ַהְׁשָּפַעת 

ָהַרְׁשִּב"י\אֹור ַהֹּזַהר 36\10. 
אֹור ַהֹּזַהר 37

קֹוֵבץ
ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

ְּכַרְך ח' 
ּוּבֹו ַאְרָּבָעה ְסָפִרים 
ִנְפָּתִחים )264 ַעּמּוִדים(:
ְזכּוָתא ְדַבר יֹוָחאי\

ִנְׁשַמת ָהַרְׁשִּב"י\ֹזַהר ֶאֶרץ 
ִּיְׂשָרֵאל א, ב, ג, ד, ה, ו, ז, 

ח\אֹור ַהֹּזַהר 38

קֹוֵבץ
ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

ְּכַרְך ט' 
 ּוּבֹו ִׁשָּׁשה ְסָפִרים ִנְפָּתִחים

 )228 ַעּמּוִדים(:
ַנֲחֵלי ַהֹּזַהר\ַחִּיים ֶׁשל 

זֹוַהר\ָטֳהַרת ַהֹּזַהר\ִהּלּוָלא 
ְדַרְׁשִּב"י\ִמְכַּתב ַלֲעִׁשיִרים\

ְמַזֶּכה ַרִּבים ְּכִהְלָכָתּה

ִאיהּו  ּדְ יָלְך  ּדִ ִחּבּוָרא  ַהאי  ּבְ
ִאיָמא  ֵסֶפר ַהזַֹּהר, ִמן זֹוֲהָרא ּדְ
ָלא  ין  ִאּלֵ ּבְ ׁשּוָבה.  ּתְ ָאה  ִעּלָ
ֲעִתיִדין  ּדַ ּוְבִגין  יֹון,  ִנּסָ ָצִריְך 
י,  ָרֵאל ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא ְדַחּיֵ ִיׂשְ
ִאיהּו ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹּהר, ִיְפקּון  ּדְ

ַרֲחֵמי. לּוָתא ּבְ יּה ִמן ּגָ ּבֵ
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