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 פוליה דמדינות מהגאונים וחרמותהסכמות
 והמפורסם המופלג הגאון הרבהסכמות

 טיקמי4 דקיק ור*מאב"ד
 מרבים חבר הובעו עתה רבים הן אמנםאם
 החפץ בעלמא, מבדרן שמעתייהו להביאהעם
 ואם סוב אם רוחו על העויה ידו %תימלא
 לעצמו בונה אחד כל ועוטך דפוס הוא הנהרע,
 לחכמה, להם ותהי יחרישו החרש יתן סיבסח,
 רמיתי הלום אפנם בהסכמה. עולהמלהיות ידי את משכתי דעתי על עמדי מיוםלזאת
 החסיד המופלא הרבני ה"ה רבה גבראהאי

 מק"ט משה בסו' זיסקינד אלכסנדר סרהמובהק
 עליו העידו שלמים וכן רבים אשרהוראדנא,

 תורה של אוהל מתוך מש לא סעודואור
 והשתא תמה, עבודה מאהבה ה' אתועובד
 הראני הספר עם אמר ובבואו להכאדאתא
 פקיחה, עינא עליו ושמתי לדוגטא, עליןאיזה
 נפקא דלא היות שחיבר, בחיבורו הויתחזה
 רצה רק והיתור, איסור להוראות מידימיגי'
 ה' יראת בלבם להכניס ישראל אתלזכות
 שיבור ישרה דרך בלבם נתן ~הורותטהורת

 הדינים ע"ס וברכות התפלות בכוונות האדםלו
 איש לכל יהי' למען וש"ע, בגמ'המבוארים
 ושליטה, רצוי' כוונתו ותהי' עיניו ביןלזכרון
 לעשות ולא שמים לשם כוונתו רואיואחרי
 בגדולות הלך לא כי להתפאר, ידיומעשי

 אדם של לבו המושכים בדברים רקונפלאות
 אמרתי לזאת תמימה, ה' תורת ולעשותלשמור
 לבית להביאם מיליו, נספר יחוקולהסכים
 אז ה', את דעה הארץ תמלא למעןהדפוס
 תטיל והנני החסה. וכאור אורם כשחריפקע
 ירום לבל פתגמין עירין בגזירת ושמתאנודא
 עשרה משך הנ"ל המחבר מהרב והורמנאלוות מבלי הנ"ל הספר את להדפיס ידו אתאיש
 אלה לדברי והשוקע הדפוס. כלות מיוםשנים
 דים. בלי על השמים מאלהי ברכות לרבהכה

 היום לומדיה, התורה לכבוד המדברהכ"ד
 לפ"ק. תקפ"ב אייר דר"ח ב' ג'עם

 סג"ל יצחק מוהר"ר בהגאון מרדכיהקטן
 יצ"ו. והכליל סקסין ק"ת פההחונה

 ובקי החריף המכה"ג הרבהסכמת
 טשעכטןוצי. דק"ק ור"מ אב"דהמפורסם

 מלאכת במלאכתו מהיר אישחזיתי
 על לייסד יושר כתב במכתב אלי ובאההודש,
 ומים לחם משען במשעגותם במחוקקהמחוקה

 אאי התורה ושר ה' חבר ביאור עלי תורהשל
 המובהק החסיד המופלג הרבני ה"ה רבאגברא
 טוהר"ר לו יאמר קדוש בנסתר, ידות עשרולו

 הוראדנא מק"ק משה במו' זיססינדאלכסנדר
 שמעודו עליו ויגידון יעידון בתורה רביםאשר
 תמה עבודה ועובד תורה ול מאוהל משלא

 תהייות פאר גדול לכל, וגלוי ופורעתתמיד.
 המקובל הרבני ותיקן איזן אשר הגדול,החיבור
 פני האיר ברקאי אומר הרואה הנ"ל,החסיד
 כמישור לעמוד לרגליו יקראהו צדק המזרהכל

 ספר ומצות ותורה תפלות על פשטיותכוונות
 התנהגות בענין העבודה, ושורש יסודספיר
 נכוחים מסודרים, בו מוסרים ותוכחתהאדם
 כאשר ישרים. הם דעת ולמוצאי למביןהס

 ראיתי שלא אף הלז, ספר פני עבר מולהאיר
 דכוות" רבא גברא אוקי אמנם קצהו, אפסרק

 מתוקן. שאינו דגר מת"י להוציא שלאאחזקתו,
 המפורסם הגאון הרב ה"ה לאריות סניףוהנני
 דק"ק המפורסם הגאון והרב הוראדנא דק"קנ"י

 לאור הפועל אל מחשבתו להוציא יע"א,טיקטין
 להעלותו ראם בקרנו בשב"ה נאחז להיותעולס
 וראוי ופארו. שופרא בשבחא הדפוס משבחעל

 עם תיכון ידי ואף צדקו בימין ולתמוךלעמוד
 בארוד דליקו' ויקום אוטר לגוזר הנ"להגאונים
 טבלי בדפוס לקבוע יחזרו ושלא גבולו,המשיג
 משך עד הנ"ל חבר חובר המדפיס שלרשותו
 יונעם זלהשומעים ראשונים שגבלוהגבול
 ראשם. על ברכות ויחולו נפשם בדשןויתענגו
 להיות לגדרי חוץ לצאת מדרכי שאיןוהגם

 הגאונים בכ"י שראיתי מפני אךמהמסכימים,
 הטחבר ול וקילוסין מעלות פאר גודלהנ"ל
 גם זה גלל וכו', יוצאים אלו ראה ומיהנ"ל
 תקוצב אייר ג' ד' יום היום עה"ח באתיאני
 יע"א. סשעכנאווצי ק"ק פהלפ"ק

 מניל. ק"ק 8ה חונ" ליביהודה
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 ליסא. ומדינות מהגחצנים וחרמותהסכמות

 המפורסם הגדול. "nWA הרבהסכמת
 הורקדת. דק") ור"מאב"ד

nhA"תפארת יקי ישראל לבית נגלית 
 המ81יא הרבני ה"ה תהלות, עיית מעלותרום

 קדוש איש המפורסם ובחסידות בתורהומוצג
 במוהר"ר זיסקינד אלכסנדה מוהר"ר לויאמר
 יצ"ו. מקהלתינומשה

 ומכיריביודעי
 לא מימיו אשר קאמינא,.

 נתן לא ולעפעפיו מדרשתו, בית מכותל11
 יגע רוחו את ה' העיר ועתה ותנומתו,שינה
 ושורש יסוד ספר נפלא חיבור וחיברומצא

העבודה-

 ותוכחת 'האדם התנהגות בענין
 ותורה תפלות על פשטיות וכוונותמוסרים,
 בו הקורא ירוץ' למען -מסודרים בוומצות

 הם דעת ולמוצאי למבין הס נכוהיסבנטהרים,
 הלו ספר פני עבר ,מול האיר 'כאשרישרים,
 להוציא הנ"ל מוהרא"ז ורצח ספרים,מעויפת
Ina~naלבית להביאו ישרים, לאור הפועל אל 
 תפילתן להיות הרבים את לזכות בכדיהדפוס
 האי והנה שגורים, בפיהם הפשסיותכתנות
 לקיים שכוונתו מאחר יחיב, פחדא בהאיגברא
 דנזקין, במילי ח"ו יכשל שלא דאבות,מילי
 שנית להדפיס גבולו להסיג אתר יקדמנופן
 הזטן משך בסועד מלאכתו ויכוין הלזספר
 הנ"ל מוהרא"ז ימכור שלא בעוד למטה,הנזכר
 הנני לכן רב, היזק ?ו ויגרום שלוהספרים
 להעלות מאושר בסו"מכי מסכימיםמהזריזים
 גזירתי ותוקף הדפוס, טכבר על הלזחיבור
 כלות שטיש הקדמזנ", וגה"ש עיריןבגזירת
 שזים עשרה טשך עבור עד הלז ספרהדפסות
 או יהודים הן אדם לשום דאיסוראחתיכה
 הלז ספר להדפיס ארכאי, ע"י דלהוןבגיר'

 ובמטו הנ"ל. מוהרא*ז המחבר רשיוןבלתי
 למחז?קים היא חיים לעו ממיכים ג"כלדרוש
 עליהם ותבא יונעם ולשומעים צפזר'כסףבידו
 אכסניא לכבוד ותמים באמת דברי אלהכר.

 תקס"בית דפסח א"ח א' יום היום תורהשי
 יצ"ו. הוראדנא ק"ק פהלפ"ק.

י
..

 צבי מוהר"ר בהמגוח אליעזר הקטןנאום
 הנ"ל ק"ק פח החונה זלהה"חהירש

  יע"א.והגלילות
 מברי*צ'וב. יצחק לו* רבי האדסףר הואפ(

 והחסיד המקובל , הגאה -הרבהסכמת
 פינסקי( דקיק ור"מ אב"דה~פורס6
 זית רענן, זית שטו ה' קרא תואריפה
 ובמעשה ובטקומו בשטו שם יז שייןשיפכתי
 גברא האי יהולל הילולים בפאר להתפארידיו
 הרבני כבוד ה"ה סנפירא מחצב ויקירארבה

 חן למעלה והשנון הגבון ומופיגהמופלא
 זיסקינד אלכסנדר , כמוהר"ר חנןולמטה

 אדמהו אשר הוראדנא, מק"ק משהבמוהר"ר
 הנודע הטוב שמו בשם ידעתיהו ולואכנהו
 לי' דשלימו שלמים, וכן רבים בתבשער
 גלווייתא, וסגין בביתא סבין עובדיועבידתי'
 ועבר שם של האהל מתוך מש לאומעודו
 איתמחי גברא סהר. טהרה רוה עליוועבר
 אשר הדרך את לעם להורות יורה מיכמוהו
 ובאלה מוסר, ותוכחת היים בדרך בהילבו
 אל4, ה' עם לבות לעורר ורצתו נפשוחפצה

 לנוכח עיניהם אשר כהוייתן הדבריםבאלה
 דבריו שיצהירו בשורות עינם בהביטיביסו

 מזרתם בספר כספירים המאידיםהנעימים
 שכשמו ולהיות הדפוס, טשבח על העלותםאחרי
 לדבר וחרדים היראים הסידים בקהל תהלתוכן
 להאי תפסי אמת יוכיחו לפעשיו הולכה זוה'

 שיכנסו בדוק, בחזקת אחזקתי להעטירוגברא
 נפשם תאבו אוון ולטשמע שוסעיהן בלבדבורו
 ועפעפיהם סניהם על ויראתו ה' במוסרלהחזיק
 השסועה היות ועם הנחמד, בספר נגדם~שירו
 כוונתו וכל לטוב זכור האיש אותו ברםבאה
 הרבים, את לזכות הדפוס על להעלותבזה
 עם להסכים יאמת וזרועי יצוגו ידי אףבכן
 להרבגי רשות שנתנו הנאונים הרבניםשארי
 כיון להדפיסו הסטר עם נאמר להיותמיליו שיחאי הנ"ל זיסקיגד מוהר"א כבודהמופלג
 שוה בגודה גזירתי תוקף לזה ומצורףוהייא.
 שלא ארץ, גאוני רבני נזרו אשר נפשלבל
 והרמנא רשות בלתי הלז הספר אדם שוםידפיס
 שנים. עשרה מוך הנול מוהררא"1 ה"השל
 יתברך והמקיים הנ"ל. הספר הדפוס נלוחאחר

 דים. בלי בברכה השמים, מאלהיבכפליים,
 תורא של אכסניא לכבוד המדברהכ"ד

 תקשיב למב"י 'ד"ב 8' יום היוםולומדיה,
 פיגסק. ק"ק פהלפ"ק

 זצ"ל מוהרר"מ בהגאון יצקק לויהק'
 והגלילות. הנ"ל rP 8החונה
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 הוראדנא בק"ק אבד*ק המפורסם הגדול הגאוןהרב
 הגדול בהלל ומהללים. מסלסלים ובפאר מעלים. בעילוי בינה בעליכים

 כך חכמים מדות מדותיו פי עי היורד טוב משמן טוב בשםגדלוהו
 להנאות הילולים, קודש פרי האי מגודלים, והנטעים והשורש היסוד לחזקהיא
 קהלתינו העיר כ5 את ויחן ארצנו, עלי מאורו ולהזריח להופיע דאתא הואאורם
 חילים לגבר לשיחתו וזכינו לריחו זכינו ולמסתור, למחסה לנו היה חומההרמה
 זיסקינד אלכסנדר מהור"ר אנקי איש ומופלג המופל' הרבני המנוחה"ה

 העבודה ושורש ימרד כאן ספרו אשר פעלים רב חי איש משהבמוהר"ר
 ביותר ועכשיו ישעבר הייתי מכירו ולגדולים, לקטנים נפש לכל השוהדבר
 והנהגותיו תרומיותיו מידת הי' חיותו בחיים אשר במיתתן צדיקים גדוליםכי

 ה' מיד בכתב הכל אתגליין לי' דמיטמרן ומלין ונעולכם, צפונים חי כימעין
 עיני מנהיר נהורא ונפל לדרעי' גליא מותו לפני צוה אשר השכילעליו

 הדפוס משבח על הנ"ל ספרו את חי בעודו והן באפלים. כעוריםהמגששים
 להם אודי קמאי תומו לקבל דמכשרי הקודש חיבת מרוב אך והשיים.העש
 מימיו מים ישקנו מי התאוה בגבורת התאוו ורבים נגלים. ולא נראיםולא

 מוש האלוף ה"ה והנה וזוחלים. נוזלים עמוק ולב איש בקרב אשרהנאמנים

 הספר את ולהעלות למיהדר דעתי' יהב מקשתינו יעקב בהר' בישקאבנימן
 וימצא ומיחלים, המצפים שוקקה נפש להשביע שבקהלתינו הדפוס עלהנ"ל

 גברא האי אך הדפוס תוצאות על תוצאות למעות זיתן בנימיןבאמתחת
 כל שיה" נח"ש בגזירת גזרתי שפיר ע"כ נבולים. ממסיגי יתיבבאימתי'
 והשומע דלמטה מיום שנים שמנה משך הנ"ל ספר לדפוס אסוריםהדפוסים
 וגילים. בחדוה לציון לעלות ויזכה הצללים. וינסו שמשו אור יעלה אלה.לדברי
 גאולים. ישבחו אשר חדשהבשירה

 לפיק: יע*א הורודנא בק"ק שנת שבט ך' ב' יום היוםהכ"ד

 : יע*א והגלילות ק"ק פה החונה ברידג' בנימן הקטןנאום
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 'המחברהתנצלות
 בני א5 וקולי משוכים: לתומו בקשות לשונו על מלתו יטוף בי לעניתפלה

 למשפט כסאות יושבים דאומתא. מדברנ' דעמא רברבי הנסיכים,אדם
 ברוכים. זרע קדשים צאן עדרת הרועים המה נשלכים: מפיהם דנורזקוקים
 חק בפרץ ועומדים גדר גודרי פלכים. שבכל הגדולים מאורות הגבוהיםהרים
 בכתבים באו לא והמה בשיכים. דרכם להסיך גבול להשיג יעברנו לאעולם
 שבחובה דבר שום או גאות יראה יבל : סמוכים לי לעשות ויצדקו עיריהםליחן
 החרכים. מן המציץ לפני וידוע גלוי כי ולהסכים. בו להכריע שקלי כףעלי
 ובכרכים. בעיירות לסבוב בריאותי מזג בחולשות כמוני דגברא טלטולא קשהכי

 לא הזה הספר חזות כי וגם הדרכים. על לזוודא ננעלו לי דמעותושיעורי
 ותוכחים. ומוסר שמים יראת כולי רק מכריחים. הוראה בדבר והיתראיסור
 תתנו ופריכם תשאו ענפיכם ישראל הרי אתם בודאי ערוכים כערכילאנוש
 חסדם בגודי ובטחתי דכים. גבול במשיגי ומריבים המסכימים מןלהיות
 זכות לכף אותי והדן מלכים. לפני להתיצב מסעי באלה נסעתי ו5אוטובם
 ממסגר להוציא וישראל יהודה תושע ובימינו המזכים ירבו עליו בשמיםגם

 אכי"ר: ב"ב סבוכים. וסירים החוחים מבין שושנה וללקוטאסיר
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 ר מחב ה צוו ד קה
 שבה, לרום שמים בבריאת הנשגבה, חכמתו בפליאת חסדו הפליא כי ה'ברוד

 והנעשים, והיצורים והנבראים הנאצלים וכי רגבה, למוצק עפר בצקת יעמקוארץ
 זה הוא כי חביבה, והאחרון בה, אשר וכל בימים מתחת הארץ ועל ממעלבשמים
 ולשון אום ומכל רבה, הבריאה כל תכלית והוא במחשבה, תחלה מעשה סוףהאדם.
 בחר מצותיו כל את לשמור לפניו רוה נחת לעשות לקרבה, הקדוש ולגורלולחלקו

 בפרשת יהיבה, כתיבה אמירה הקדושה בתורתו כמבואר באהבה, הקדושיםבאבותינו

 חקיו וישמור בדרכיו וללכת לאלקים לך להיות היום האמרת ה' א" 'בפסוק תבא5י
 מצותיו: בל ולשמור 5ך דבר כאשר סגולה לעם לו להיות היום האמירך וה' וגוןומצותיו

,

 את כי עד"ז ענינים ,וכן ויראה יראה אלו קדש במקראי והבן שכל בשום הנה
 עליו וקבל ישראל שבא לעומת חטיבה מול חטיבה לנו אלקים עשה זה לעומתזה

 את הנ"ל בפסוק כמבואר מצותיו עול לסבול שכמו ויט באהבה מלכותו ועולאלקותו
 מאי וא"כ אהבתו מגודל סגולה לעם לו להיות אותך הבדיל כן תחת וגו' האמרתה'

 וגו' האמירך וה' בפסוק עליהם עולו נתינת שהיא מצותיו כל ולשמור אומרושייכות
 כי למעלה דברנו אשר הדבר הוא דרכו יורה האמת אך אותם. חבתו בעניןהמדבר
 בשמירת גורלינו תמך והוא הקדוש ולגורלו לחלקו באבותינו בחר אותנו ה'מאהבת
 הרצון וגו' סגולה לעם לו להיות וגו' האמירך וה' משרע"ה וז"ש הקדושיםמציתיו
 ומצותיו חקיו שמירת כי רוחכם עי והעולה מחשבותיכם ית"ש מחשבותיו לא כיבזה
 להיות היום האמרת ה' את בפסוק כמ"ש עבדיו על אדון גזירת כהעמסת הואית"ש
 ה' עשה זה בעבור הוא נהפוך כי הוא כן ולא וגו' חקיו ולשמור וגו' לאלקים.לך
 הוא הקדושים מצותיו שמירת והוא ותכלית ערך לאין גדולה מתנה לנו ונתןלנו
 סגולה לעם לו להיות וגו' האמירך וה' אומרו, כוונת וזהו אותנו, אהבתו גודללמען

 מצותיו: כלולשמור
.

 עצומה הודאה ייתן לאדם ראוי ומה איך ידידות שיר משכיל קורא ועתה
 איזה שמקיים שעה ובכל עת בכל ויתעלה ית"ש באלקותו מאד ולשמוח רבהבשמחה
 על וראו ישראל. בני ועין בינו הוא אות כי ית"ש הבורא לו שצוה המצות מןמצוה
 ותהלה ברכה לעשייתן עובר עליהן מברך המצות שכל לתקן כנה"ג אנשיככה

 מתי ואמרתי עיני ראתה זאת והן מצותיו. בקיום אותנו שקידש ע"ז יתישלבוראינו
 לביתי אנכי גםאעשה

 ברכה להותיר עבדו את אלקים חנן אשר בנים ה' ונחלת .
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 המחברהקדמת12

 אשר במכתב להעלות יעשון אשר המעשה ואת בה ילכו אשר הדרך את לבנייאחרי
 למען שנה, אחרית ועד  השנה מראשית העשיה ואיכות התנהגות אופן אלקיםחנני
 מכח להוציא דרכי הצייח וה' ה'. דרך ושמרו אחרי ביתי ואת בני את אצוהאשר
 לי עשיתי שיחיו בני ובשביל לבוא מעשה לידי לצרפה טובה ומחשבה הפועלאל

 בעז"ה. פרטי היותר בביאור פארותיו ושלחו בדיו ויאריכומחב"ר
 הדרך ואת נעשה אשר המעשה טוב יור"נו מי אומרים רבים דבת שמעתיוהנה

 עולה. אחד בקנה היטב באר ותפיה, בתורה בה נלךאשר
 מאד בו יבואו צדיקים יה' שער אחזו קדמונים יראו ול"ו להם עינים כיואף

 מהם שהמור"ם ולהשכילה. להבינה משגת בו אדם כל יד שאין דבר הוא אךנעלה.
 דיתמי יתמי האחרונים בדורות אנן כו' הראשונים ואם והשכלה, תבונה רב בהםכיוצא
 ספריהם, בכל לראשונים זכרון אין כי מה. עד יודע אתנו אין בעולם סגולה יחידיזולת
 בעבודת ואבאר דרכיהם, להורות ותפלה בתורה גם והאהבה, היראה בדרכי פרטידרך

 הוא הנה כי ופרסותיהם, בכייותיהם השאר לכל תקיש ומזה בהם, אחד עניןהתפלה
 בגודע דבריהם, אש כגחלי ותוכחה מוסר יראים ספרי בכל גדותיהם, כל עלמלא
 ואיכות הם מה התפלה יוונת יודע אדם כל לא אך תפלותיהם. בכוונה להתפילהחיוב

 כל לאו כי אמרותיהם, סובב ז"5 האר"י כוונת על לא האיה הדברים וכלכוונותיהם,
 כח 5פי בעי לבא ורחמנא עמהם, בטרוניא בא הקב"ה אין ובודאי סובליהם,מוחא

 לפי פשטיות כוונות עי הוא בהם המכוין בצדק אמרותיו לשוני תען אךשכליהם.
 וגם נוראים. וימים ורגלים שבת ש5 הן חול ש5 הן התפלות כ5 ש5 מלותיהןפירוש
 יודה בקדקדו מוח לו שיש מי כי ובודאי וההודאות. המצות וברכות הנהנין ברכתכ5
 והכוונות וההודאות והברכות התפלות כי ש5 המלות בפי' מכוין שאינו שמי האמתעל

 יכון לא שקרים דובר עליו להאמר הדבר קרוב בעז"ה, הספר בפנים ביאורושיבוא
 ממני. רחק ולבו כבדוני וכשפתיו בפיו הכתוב גם עינילנגד

 ואציגה רוחי לכם אביונה מצבתה. קדש זרע ה' ברוכי נפשי אהובי ורעיאחיי
 אהילה פסוק כגון השאר, על תדין ומהם דזמרה, בפסוקי מיות כמה פה לפניכםנא
 האדם שמקבל קבלה לשון הם האלו המלות פי' בודאי בעודי. לאלקי אזמרה בחייד'
 המזמורים כל אמר שדהע"ה כידוע חייו ימי כל ית"ש להבורא ויזמר שיהלל עצמועל

 לבבכם שימו בך שלום נא אדברה ורעי אחיי עתה והן ישראי, כ5 בשביל קדשוברוח
 ויא א5ו תיבות אדם אומר אם בדעתכם אהובי והצדק האמת דבריכם ויבחנו הדברים5כל
 הוא הייו ימי 5י 5אלקיו ויזמר שיהיל ובמחשבתו בלבו ע"ע שמקבל זו כוונהיכוין
 3יל בלבו קיבל שלא ממנו רחק ולבו ע"ע זאת שמקבל בשפתים לבטא שקריםדובר
 שמח לא האדם אם במלכם יגילו ציון בני בעושיו ישראל ישמה בפ' וכן זו.קבלה
 ית"ש ורוסמותו אלקותו בגודל ועצומה רבה שמחה ויתעלה ית"ש ובוראוביוצרו
 בפיו שאמר שקרים דבר הוא הנה הקדוש וגורלו בחלקו להיות אותו שזיכהויתעלה
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13 המחברהקדמת

 מ5ך ובורא יוצר 5ו שיש שמחה שום וביבו בנפשו הראה ו5א בעושיו ישרתיישמח
 בגודל עצומה שמחה בלבו לשמוח הישראלי איש 5כי מהראוי בודאי כי מה,גדוע

 ואיך הנ"ל בפסוק זו שמחה  ענין פיו במענה לאיש שמחה ועכשפ רגע בכ5אדרותו
 ושמח כמ"ש בלב אלא אינה השמחה כי מאד עד בזה לשמוח ומחשבתו לבו יכיןלא

 בענין גם ולאלפים. למאות רבות וכאלה כנ"ל שקרים דובר הוא גם ד'( )שמותבלבו
 כתיקונה המצוע ובקיום לשמה הלימוד נחשב שיהא הקדושה חורתינו לימודכוונת
 שבחי"ם של מקומן ובאיזהו במחשבה שתלוי מצוה הן ובדבור במעשה שתלוי מצוההן

 בפנים בעז"ה לפנינו יבוא כאשר ובשמירתן בזהירתן נבוכו תמותה בני רובוהודאות
 בי יבא רעד וגם יראה וע"כ לצלן. רחמנא מלומדה אנשים כמצות לעושיםהחבור
 שיכול רוח הנחת מית"ש ח"ו אמנע לבל מיוצרי לי אוי בלבי ואומר פלצותותכסנ?
 בכל בתמידות והמחשבה הלב בעבודת כערכי הפחותים אדם בני מעבודת לולבא

 מיצרי לי ואוי ונאצות, ומעל למרד זו מניעה דרכי וחשבתי נמרצות. העבודהעניני
 ידיעתי, ערך במיעוט דעתי, קבלו לאמר באתי, כי אנכי מי ופקדותי, אישמעללי

 ה' אך במניעתי, אומר לא אם לי ואוי באמרתי, אומר אם לי אוי במבוכתי,ונשארתי

 קום נרדם לך מה כליותי, יסרוני לילות ואף בטחתי מקדש עזרו ישלח שויתי,לנגדי
 אל ולקרבה נעדרת, האמת תהיי לבל למשמרת, ושים בספר זכרון זאת כתובלך

 ולא העני, בדעתי יצאתי כולו הכלל על לא כי בהיות אלה כל אמנם הזאת,המלאכה

 עריבות, שיג ולמי שיה למי אף המה, בארץ אשר הגדולים אל לי חלךאמרתי

 תרדמת משינת להקיצו ילפינן לי וברדמי עלי ערכי פחות בעריכון הן אדםלבני
 הודאה ואתן הנבחרת, ועדה ישרים בסוד ה' את אודה הפעם הלבבות לעורר בוגדהזמן
 בצע"ד קצרה בדרך עולם לאור הלז חיבור להוציא וקיימני שההייני העברות,על

 על להקל בכדי ולהועילם, להדריכם שי' לבני הכינותי אשר בחבור הנארכהארוכה
 ובכל וברכות תפלות בכל הראוי כוונה האדם יכוין איך יבואר ובו עולם.הקורא

 סופו ועד מראשו השנה בכל, עושים שאנחנו ו~תעלה ית"ש ובוראנו יוצרנוהעבודות

 עבודתינו פרטי בכל ויתעלה ית"ש לבוראנו ואהבה ביראה להתנהג ואיך שנצטוינוכפי
 יכוין איך גם האדם, כל זה כי מעבודתינו גדול נ"ר לית"ש להיות הקדשעבודת
 וסורנו ערכה את ערכנו וגם הערתה, כפי ולמוד למוד בכל הקדושה תורתינובלימוד
 ובפוסקים הקדושה בגמרא בקדושה הערתו הנמצא ענין וכ5 העימוד. בסדר סדרהאת
 הזה. לחבור 'המצטרך הנאות ענינו כפי מרפא חכמים לשון ששלום יבא מקומוע5

 הקדוש הזהר מאמרי באמרים נא א5קטה 5בי א5 ונתון ראיתי בעיני מהמהויותר
 שום נעדר ש5א באופן וענין ענין 5כ5 המצטרכים והתיקונים חדש וזהר ישןזהר
 הלמוד וכוונת הלמוד ומעלת הקדושה תורתינו למוד חיוב בגודי גם והודאה.תפיה

 אין ובתיקונים בזה"ק מאמרו ענין שנמצא הזה בחבור המבוארים הקודש עבודותוכי
 מקומו ע5 בפ"ע ענין 5כ5 מאמרו העתקת אופניו ע5 דבור דבר מעבודתינונגרע
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 המחברהקדמתל

 המאמרים ומכל ההוא. המעשה א5 לאדם המעי"ר מלות הקדור לשול במלותיבא
 ע-ד דבר הסתר 'איקים כבוד כי ראשונה בהשקפה ספר יודע כל יביןשהעתקתי

 מאמר איזה באמצע נמצא אם ואף הקדושים, העליונים העולמות וספירות במדותהסוד
 בצע"ד ותס"ב ענינו דלגתי הקדושים העליונים העולמות וספירות במדות הסודע"ד

 יבין בזה התועלת וגודל בו, קורא כל ירוץ למען אפשרי היותר צד עלו.קוצרים
 בעז"ה: בעצמו המעיין כ5.שורו

 וגבולי יהושע בגבולי ה'. עבדי נחית זאת יבאר הוא טוב כי ראיתי ראהוהנה
 סמה נכון בסדר הכל ב"ב העתיד יחזקאל ובנין שלמה ובנין עתיד שליחוקאל
 וגם משלי. בעז"ה והוספתי אחד מקום אל הכל ביאוריהם באמרים ואספתישלקטתי
 וכתובים נביאים בספרי שנפל והטעות המעוות לתקן נאמן במקום יתדתקעתי
 קטן בכרך וארבע העשרים ספרי ה"ה לפני היו אשר דפוסים בשני ז"לבפרש"י
 לפ"ק, תקכ"ג שנת הנדפס זולצבאך ודפוס לפ"ק תקי*ד שנת באמשטרדםשנדפס
 העבודה כללי פרטי לבאר הזה החבור שעיקר לפי החבור. בסוף לבדנהוהצגתיו
 היראה הוא העבודה וכלל לעד זכרו ויתעלה ית"ש בוראנו את לעבוד חייביםשאנחנו
 כמבואר אלקיני לה' הנסתרות בפסוק המרומזים ומחשבה. ללב המסור דברוהאהבה
 להקדים ההתלהבה, לקנות החבור עיקר קדמה פניהם להביא פני מול אל לכןבזה"ק
 יאמר קדימה הפונה והשער רבה. היא כי לבד ומחשבה הלב עבודת מענין אחדשער

 רחב ומבוא הגדול קוער הוא כי בה יבאו צדיקים לה' השער זה הוא כיעי"
 במעשה הנ שמו וברוך הוא ברוך ובוראו ליוצרו רוח נחת לעשות א"ע האדם5הרגי5

 לעבוד האדם. יכול נ"ר של הזו העיקרי' ובעבודה ויותר יותר ובמחשבה בדיבורהן
 והתפלה התורה בלמוד ה' יעשות בעת וכ"ש במחשבתו רגע בכל ית"ש בוראואת

 המצות.ועשיית
 עבודת ושורש עיקר שהם המצות עשיית ובכל וההודאה התפלות בכל הזההחבור בכי שהצגתי הפשטיות כוונת מעש גודל האדם יתבונן הזה 5 1 ד ג ה ר ע ש מ1
 על אר"ש יסד האדק בריאת קוטב עיקר שכי והבזוי השפי בעוה"ז הארץ עלהאדם
 ית"ש. ובוראו ליוצרו רוח נחת מלתת תמוט בלמכוניה

 יהגה אמת סוקר, ועד היודע הוא חוקר, וכליות עשתונות נוהן ובוראי ויוצרי.
 גביהן ע5 טוב שם ולקנות להתגדר זה בחבור כוונתי שאין שקר, מדבר וארחקחכי
 שכיו ניצוץ עשהו כבר אשר עולם ש5 מלכו המלך אחרי שיבא האדם מי כיח"ו
 ומן שיו שאינו במה הנשגבה, בחכמתו חכם יתהלל ואיך ממרומים, השכולונתן

 יתן ה' כי ואומר לך נתנו ומידך הכל ממך כי דהמע"ה כמאמר יהיבה, לוהשמים
 כי איש חכמה, בטוחות לשת עצומה, הודאה ייתן יתה55 בזאת אם כי וגו'חכמה
 יתת ויתעלה, יתיש הבורא בעבודת או נפלא, - דבר בקדושה בתורה לחדשיפליא

 במחשבתו יחשוק זה דרך על תפארתך תהי' ולו בזרת. רום להמתקןהתפארות,
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15 המחבףהקדמת

 מאתו לו שניתן הקטן אור'שכלו הניצוץ אם ית"ש, ובוראו יוצרו 'ורוממו'בגדולות
 והגנוזה, הצפונה ומגלה -כאלה חדושים מחדש הגדול בטובו העליונים מעולמו'יתיש

 וק"ו במושכלות השכלי ניצוץ אור ניתן. שמהם בעצמם העליונים העולמות הםואיך

 כל ברא במאמרו אשר לעד זכרו ית"ש.ויתעלה בעצמו הבורא כביכול )שק"וב"ב

 נחת לבו אי ישיב זאת וכאשר השכליות, ,כל מקור והוא ותחתונים העליוניםהעולמות
 לכאורה זק4 פני והדרת הפסוק פי' וזהו עולות, זו ממחשבתו ית"ש להבורארוה
 מובן למעלה במ"ש והנה זקן. והדרת אמרו די ה5א כי הוא יתר שפת פניתיבת
 שפירושו המנורה פני מול אל כמו הפנימי ענין על נאמר לפעמים פני .לשון כימאד
 והוא חכמה שקנה זה זקן של פנימיות זקן פני והדרת כמו והפנימית, האמצעיתקנה

 במה ית"ש לסבורא מזה ונחת ית"ש מהבורא בו שניתן והזך הקדוש השבליניצוץ
 וקמים כשמהדרין או יתירתא, נטירותא צריך וח"ח ית"ש, אותו ומהדריםשמכבדים
 בשביל רק ההידור וקיבל' קימו בשבילו לא כי ח"ו והתפארות גאות ילבש שלאלפניו

 להעלות וצריך ההידור נאה ולו ית"ש מהבורא בו שניתן הקדוש השכלי אורניצוץ
 נחך ג"כ יבא הזאת ומכוונה כנ"ע ית"ש הבורא והתפארת גדלות הזאת בעתבמחשבתו

 שמו. יתברך להבורא גדולרוח
 מחשבת אך אמורה, מלתי למגדר שלאו הקדש א5 בבאי קולי נשמע הליןמכל

 ולעשות בחורה, משבעים מאום . כערכי אנשים לזכות זה בחבור וברה, זכהכוונתי
 עבודה קוטב שעל קמי' גליא והא שפרה, שמים ברוחו אשר הגדול לשמו רוחנחת
 עלמין ולעלמי לעלם שמיה בריך דוח, נחת בזה ית"ש לו לתת הזה החבור חברתיזו
 המקום אותו ידון זכות לכף וידינני עמיתך את תשפוט בצדק של מ"ע שיקייםומי
 זכות. לכףג"כ

 החבור שם וקראתי לפרקים, חלקתיו שער וכל לשערים. הזה החבורוחלקתי
 כל תסוב עליו אשר הדבר על נופל יסוד כי העבודה ושורש יסודהזה
 ישרוש כי הוא ש ר 1 ש 1 ותוארה. ביפיה בו בוניו עמיו שוא ומבלעדיו והגזרה.הבנין
 להם ימצא וכן למינו. פרי עושה פרי עץ ענף וענפיו יונקותיו ילכו ממנו גזעובארץ

 הוא מענינו הלמד דבר כי החבור. בכל בעז"ה שנבאר פשטיות כוונות בעניןדמיון
 מי ואף היטב, באר למעלה מזה הארכנו כאשר ית"ש עיניו לנגד יכון לא שקריםדובר

 מידי יוצא אין הקדושים, העליונים העולמות וספירות במדות האריז"ל כוונתשמכוון
 שכוונת אומר אתה נמצאת פנימית, כוונה אל מכוונה נעתק ואח"כ בתחלהפשוטו

 הלב. עבודת לכ5 ד 1 ס י הםהפשטיות.
 טוב לקח ויוסף חכם ישמע זה בחבור שיבואר. הפשטיות כוונת לה"בומכלל

 התלהבות מגודל הזך שכלו לפי יפרה, ו י ש ר מוש נצר קדושים חדשים כוונותפרטיי
 שכוונות דואה נמצאת איזו, מוליכין לייך ' רוצה שאדם ובדרך הקדש, אל לגשתלבבו

 ענפים ממנו מסתעף יורש שם החבור בטניס בעז"ה לפג-נו שיבואוהפשטיות
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 המחברהקדמת16

 יו יקראו אשר שמו זה וע"כ שכלו. זכות מקר"ב חדשים כוונות פרטים פרטיהרבה
 בארנה כאשר הוא כן כשמו כי ה ד 1 ב ע ה ש ר 1 ש 1 ד 1 סי

 כמחט קטן פתח לכם פתחתי אני כערכי אנשים ה' ברוכי קודש זרע ורעיאחיי
 אולם. של כפתחו פתח לכם יפתח בקודש נאדר ואל הקדש. אל לגשת לבואסדקית
 וללמד ללמוד טהורה. ונפש רחב לב לנו ויתן ותבונה. דעת מפיו חכמה יתן ה'כי

 שמים ברוחו אשר לאל והישרה. הטובה וכמחשבותינו התורה כ5 את ולעשותולשמור
 דעה הארץ ומלאה הפסוק בנו יקוים ואז במהרה. צדקנו משיח ויחיש ימהרשפרה.
 ואמן. אמן כי"ר קרא דהאי כתרגומי' הישועה ממעיני בששון מים ושאבתם וגו' ה'את

 השעריםמבוא
 של העבודה כללות אל אדם בני יבות ליהב גדול מבוא הוא גדוף. השערא,

 והמחשבה, הלב עבודת כולל והוא ויראהאהבה
 וקרבנות השחר ברכות וכל האשמורת עבודות כל כולל והוא . ת ר 1 מ ש א ה ר עשב.

 ב"ש. עד הסדר כלעם
 המלות. ודקדוק דזמרה פסוקי כוונות מבואר בו . ר י ש ה ר עשג.
 היחוד. וכוונת וברכותי' וק"ש איש"ר כוונות מבואר בו רח. מז ה ר שעד.
 התפלה. סדר כל ושארית י-ח תפלת כוונת מבואר בו הקרבן. שערה.
 וכוונתה. הלמוד וסדר העמוד מעלת גודע מבואר בו ץ. 1 צ י נ ה ר עש1.
 המזון ברכת וכוונת פרטיה כ5 עם האכילה כוונת מבואר בו . ת 1 ר 1 כ ב ה ר עשז.

 מנחה תפלת והוא היום סדר כ5 ואחריהם פרטיהם. כל עם הנהנין ברכתוכל
 המטה. שעל וק"שוערבית

 עד השבת יום וכל עש"ק של העבודות פרטי כ5 מבואר בו ן. 1 י 5 ע ה ר עשח.
 : הבדלהאחר

 סדר ע5 ואחריו ניסו. הדש של העבודות פרטי כל מבואר בו הצאן.שערט.
 אב: תמוז סיון חדשהחדשים

 התשובה: התעוררת מבואר בו אלול. הדש והוא המים.שערי.
 בחדש הנעשים העבודות פרטי כל מבואר בו תשרי. חדש והוא ן. 1 ת י א ה ר עשיא.

 : הסוכות חג אחר עדזה
 חדש אחר עד החורף חדשי שי העבודות פרטי כ5 מבואר בו ד. ק פ מ ה ר עשיב.

 : אדר חדש הוא עשרשנים
 וה" ההוא השער פתח על יעמוד ושער שער בכ5 נפרטים אשר הדבריםויתר

 בדרך השערים ענין בכילות הדרכתיך וכאן נאה ופרקו סדרו כפי שם ימצא מבוקשוכל
 ן. מ א במהרה צדק גואל ינו וישיח צרה, מכל יציענו אורה, והעוטהקצרה,
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