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השני האשמורתשערשער
 וכל חצות קימת מדר דהיינו האשמורה כל של מרר ותבארובו

 ב"ש עד הטהר כל עם וקרבנות ותפלק ציצית וכונת השחרברכת

 ראשוןפרק
 עד כערכי לאנשים להורות חצות טעלת גודל בחוקיך לשית אשמורות עיניקדטו

 הזטן לחוקי והחיוב הזטן להקדים הנאות טן כן כי משנתיך תקום וסתי תשכבמתי
 לילה תצות ער ואילך לילה שמחצות ית' הבורא עבודת כל בעזיה לפניך ואסדרומדרו
 סחר.של

 בזה"ק מעלתה גודל ומפורסם ידוע יתיש הבורא לעבודת לילה חצות קיטתהנה
 וג' ב' לפניך אעתיק הרטה זו לעבודה כערכי אנוש לבב לעורר וכדי הרבה,בטקומות
 פ' זה"ק וז"ל הקיצור, אהבת ולגודל הקורא ירוץ למען נטרץ בקיצור טזה'קמאסרים
 קב"ה כו' באורייתא לסלעי לילה בפלגות קם דב"נ בשעתא ת"ת ע"א י"ג ר'ויקרא
 וכל השטיעני לקולך טקשיבים חברים בגנים היושבת הכתיב דאוקטוהו כמה ליהאצית
 תושבחתא בגין משתככי כולהו לסאריהון דמזמרן תושבחת' בני וכל לעילא אוכלמיןאנון
 ה' את ברכו אתון ה'. עכרי כל ה' את ברכו הנה ואמרי ומכרזי באורית' דלעידאינון
 הקדושה( השכינה )פי' איילתא וההיא למלכא לי' אעטרו אתון קדישא, לטלכא שבהואתון

 במאי לקטך אתינא ברא במאי חמי ואטרת טלכא קטי וקפת ב"נ בההוא בי'טתעטרא
 בבית העוטדים ואטר הדר מלכא קמי דלהון כלהו דשבתא אנון וסאן לקמך אתערנאברא
 ברכתא רלהון וברכחא לסלכא לברכא אתחזון אלין ה' עברי אקרון אלין בלילותה'

 ידייכו על יתברך קדישא דטלכא אחחזון אחוז וגו' ה' את וברכו קדש ידיכם שאוהח"ד
 קאים כרוזא לילא אתפלג כד ז"ל ע"ב כ"א וכד' עכ"ל. היא ברכתא ידייכו דעלברכתא
 וכל באורייתא ואשתדל זטנא בההוא דאתער מאן חולקיה זכאה כו' פתיתו ופתחךוכריז
 ושרין אחיין וטלייהו כו' ישראל וכנסת דקב"ה חברי' אקרי זטנא כההוא דקאיםסאן
 אתמשך רחסד וחוטא היכלי' בני אנון כל כתובו ובספר מלכא פקיר כדין רמלכאבחיק'
 ואפי' ותתאין עלאין דחלין וטני' דמלכא בעטרא ב'נ אתעטר חוטא דמההואעלייהו
 דיסתי טאן וליח מלכא תרעי בכל עאל הוא עלטא לסידן קייפא דדינא דמאריהוןבזמרא
 דטלכא ברשיסו אתרשים דהא בגין דינא עליה דיינין לא דדינא טאריהון ואינוןבידוי

 דצדיקיא חולקהון זכאה דינא עליה' דיינין לא ובג"ד דמלכא מהיכלי' דאיהודאשתמודע
 טאותן יוצא כשהקב"ה רב א' יוחנן א"ר ע"ב י"ז ד' הנעלם במדרש בז"ח וז"ל עכ"ל.כו'

 ממתין הוא לילה( בחצות )פי' בנ"ע הצדיקים עם להכנם ובא בהו דכמיףעולטות
 ותושבחן שירין מכל קמי' ניחא קלא ההוא דתנן בחורה העחמק קול שוסע אוורואה
 אותם לראות לראות טאי לראות ירדתי אגוז גנת אל הה"ר לעילא סה"שדאסרי

 ויקרא פ' כזה"ק ג"כ טבואר בחצות קם שאינו מי ר"ל והעונש עכ"ל, בתורההעוסקים
 בלילה זמירות נותן עושי אלהי איה אמר ולא ואמר גוסי ר' מתח וז"ל ע"א כ"גד'

 ובטש נפיק חד דשלהובא אוקפוה הא לילא ואתפלג צפון רוח דאתער בשעתאת"ת
 ויהבין קיימין טהיסנותא בני אינון כרין כו' וקרי גרפוי ואקיש דתרנגולא גדפאתחוח
 הוא מלכותא דוד ירית וע"ד דאורייתא רנה אקרי וכדין ישראל לכנסת וחילאנבורא
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משף ר" י מ ש אהשער

 מתערי ולא בערסיהו סיטי נשא ובני קרי תרנגולא וכד דרין ולדרי לעלטיןובנוי
 נזיף לפלני' ווי בגדפוי בטש לבתר אוקטוה והא דאם' טה ואסר לבתר קריתרנגולא
 כרוזא 'סטא נהיר כד דטרי'. ליקרי' אשגח ולא רוחא אתער דלא דמרי' שבקאדטארי'

 תושבחן באנון לי' לטייפא בלילה זמירות נותן עושי אלהי איה אטר ולא ואטר עלי'קרי
 חתלחבות צריך ובודאי עכ"ל. כו' באורייתא אשתכח איחו וכר חרא בסיועא כלאולטהוי
 טטש בחצות לקום האדם את מניח אינו היצר כי זו הרמה לעכורה אוכלת כאשגרול
 שאינו סי ועכ'פ ר'ה הנ"ל גדול טעונש להנצל כדי כנגדו גדול התנכרות צריךאך
 שיוכל טה כל באשטורות לקום להקדים ע"א יזרז טמש בחצות בתמידות לקוםזוכה
 בראשית פ' זה'ק וז"ל קושה, שינה הרבה כי בלילה בשינה יתגרה שלא טאד האדםויזהר
 ושדות שדה טנייהו נפקא דליליא בשינתא רסתענגי אדם בני תענוגי תו ק"ב י"מד'

 תכף ידיו למש שיוכל נכדי לסטתו סמוך מים עם כלי להכין מאוד האדם הזהרעכ"ל.
 ק'ב קפ"ד ד' וישב פ' הזה"ק וז"ל עצטו, על מוסאה ח"ו ישהה ולא משינתו שיעיראחר
 בעלטא נש בר לית דהא רמלה רזא ת"ח אבל כו' כפי בנקיון ארחץ ואמר פתחריש
 דנשסתא בגין ס"מ גופא ההוא על שרי' ססאבא ורוה בלילא דטותא מעמא טעוםדלא

 והא זוהמא ההוא אתעבר יגופא אתהדרת נשטתא וכד כו' דב"נ טני' אסתלקתקדישא
 דההוא כגין עינוי על ידוי יעבר יא ע"ד בהו אשתאר דטסאבו זזהטא דב*נ דידויאתמר
 ואקרי אתקדש כדין חזא כרקא ידוי נטיל וכד לון דנמיל עד עלוי שרי' טמאבארוח
 דלקילא טההוא דיחקדש טלעילא כלי והד לתתא כלי חד בעי לאתקדשא כעי והיךקדוש
 סיניה לאתקדשא ודא טמאבו לקבלא כלי ודא בי' דממאבו זוהמא דיהיב דלתתאוההוא
 בהו יקרב דלא בביתא לון לאושדא דזוהטא טוי אנון בעיין ולא ארור ודא ברוךדא
 ועד ממאבין סיין מאנון נזקא לקבלא ויכול דלהון ממרא סתכנשי בהא דהאב'נ

 בצפרא ידוי יקדש דלא עד נ"נ ובג'כ זאוקיטנא יברך לא ידוי טן זזהטאדיתעבר

 בעי אלא טידי בהו לטעבר אסור מיין וטאנון כו' אקרי מהור דאתקדש כיון טמאאקרי
 דאתושדן כיון דהא בביתא לון יבית ולא עלייהו עברין לא נשא רבני באתר לוןלאושדא
 לישראל לון לזכאה בעי וקב"ה כו' לנזקא ויכיל תטן אשתכח ממאבא רוחאבארעא
 ויטול בש"ק כטוזכר דוקא במרוגין ג"פ ויטיל זו. בהערה ודי עכ"ל, כו' קדישיןלפהוי
 ב"נ כד תנילן הא ע"ב קצ'ח ד' טקץ פ' הזה"ק וז"ל השטאלית פירו הימנית ידוהתלה
 ירא לנמלא לב'נ לי' הכעי ותו כו' דמי' נטלא סגו ידוי לאסחאה בעי בצפראקם

 ליצה"ר דוכתא יהיב דלא בגין כו' שמאלא על יטינא לשלטא בנין בשטאלאיטינא
 כי לגדולים הן לקמנים הן לפנו' ילך הנמילה אחר ותכף בקיצור. עכ"ל כלל.ישלמאה

 טפריר שבזה ז"ל האר"י בכתבי כטבואר העליונים בעולמות גדול תקון הוא זהגם
 הולך חריני בקצור בזה"ל לוטר ראוי לפנות שילך קודם לכן טהקדושה הקליפותשקוץ
 יראה ז"ל חארי4 בכתבי שיעיין ומי ע"כ, טהקדושה הקליפה להפריד כדי עצטילפנות
 קשית אחר הימיב המבע' פי את לקנה מאוד האדם ויזהר פנימית, יותר כוונהשם

 ואחר משהו, ישאר שלא בקינוח א"א כי שם שירחיץ במפרי' והובא דוקא בניירצרכיו
 נטילה צריך שאין כתב שבסה"י ואף ג"פ שנית ידיו ימול קבוע בבה"כ צרכיועשית
 דבחכ'ם ירים נטילת טחתינהו טהתא בחרא שהזה"ק הואיל אך סכהכ"ם שיצא אחרנ'פ
 נ'כ להחמיד נכון הידים על השורה רבהכ*ם רקה ברוח טאוד ומפליג דשחרית נט-יעם
 בצפרא קאים כ'נ כד. ע"ב " ד' בראשית פ' הזה'ק ז"ל כי דשחרית, ידים בנמילתכטז
 בגין שעתא כל וכן וסזוהסות טסואבות בידין לברכא ואמור כו' לטרי' לברכא לי'אית
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 העבודה ושורשיסודמ

 זמק ססאב' רוחא מנ" פרתא ררוחא ובשעתא מנ" פרחא רוח" נאים דב"נדבשקתא
 בימם' הא הכי אי תימא ואי נטילה בלא בהו לברכא ואסור לון ומסאב ידוי עלושרי
 יברך לא לבהכ"ם אעל וכד ססאכא רוח עליי שריי ולא מיני' רוחא פרת ולא נאיםדלא
 לאו אינון דסלוכלכין בגין תימא ואי ידוי דימחי עד חרא עלה אפי' בתורה יקראולא

 דמריהון ביקרא ידעין ולא משגיחין דלא עלמא לבני ווי אלא אתלכלכו בטה הואהכי
 תמן דשרי' דעלטא הכס' בית בכל אית חדא רוחא עלפא קיימי מה על ירעיןולא

 ראוי לכן עכ"ל, דב"נ דידוי אצבען אינון על שרי ומיד וטנופא לכלוכא טההואואתהני
 הנטילה ואחר בזה, ודי שחרית בנטילת כמו ממש ידיו לטול מבהכ"ם כשיוצאלארם
 לברך ויתחיל חראש על דווקא מזו זו פרודות הידים להגביה טאוד יזהר הברכהקודם
 גמר ואחר העליון בעולם כפ"ע תקון ג"כ הוא זו בכרכה הידים הגבהת כי ענ"יברכת
 אלו ברכות ג' כי נשמה אלהי וכרכת יצר אשר כרכת תיכף ויברך ידיו ישפילהכרכה
 זה. אחר זה הסדר על יהיותצריכין

 שניפרק
 אל ה'( )קהלת הודע. זהורית של בלשון ודרדע, טהימן כטדע, אדם מכלהחכם

 אחיי נפשי אהובי בכן וגו', האיהים לפני דבר להוציא ימהר אל ולבד פיד עלתבהל
 באיזה בידך כללא האי ונקיט דבריך תוציא ולטי סי לפני לבבכם על זאת שיטוורעיי
 הבורא כנגד זו כרכ' אומר ממש כאלו במחשבתו יצייר אתה כרוד כשיאמד שיחייברכה
 בכל ארם כל על גדול חיוב וזה ע"ז מורה אתה ברוך לשון כי לנוכח ויתקלהית'

 ית' הכזרא בעבורת מפיו יוצא דבור שום יהא ולא והודאות השבחים ובכלהתפלות
 שאינו ומי כה"כ מלא כי ית' הכורא לנוכח רק ר"ל מלומדה אנשים כטצותויתעלה
 בר לכל ברור לנוכח ממש ית' נגדו שאסר הברכה כמשסעות במחשבתו ומציירמכוין
 כנה"ג אנשי שתקנו ברכה שבטל גדול וענשו כלל ברך לא כאלו כזו שברכהשכל
 תקונים הם הודאות וברכות המצות ברכות אף כי ית' מהבורא הנחת הקדרוגורם
 כלא ושתת שאכל סרה מוסיף עוד הנהנין ובברכת הקדושים העליונים כעולטותגדולים
 כגמרא כמבואר גזלן נקרה וגם כקדשים טועל ונקרא נחשב כלא כזו כרכת כיברכה
 נהנה כאיו מעי כרכה ביא מעה"ז הנהנה כי שמואל אמר יהודא א"ר ל"ה ד'ברכות

 כאלו ברכה בלא מעה"ז הנהנה כל פפא בר חנינא א"ר כו' שנאמר הקדשיםטקדשי
 המאכל אותו קונה כתיקונה ברכה וכשעושה כו' שנאמר ישראל וכנמת להקב"הגוזל
 ש"ש שהוציא עונש לו שיש זאת אף אלא זאת ולא זו. בהוראה ית' מהבורא המשקהאו

 ולבו בפיו והנורא חקדוש שם אמר הלב כונת בלא שברך זו כברכה כי ר"ללבטלה
 שמצאתי מה רב מעשה אעתיק כזה הזהירות לגודל אנשים לב להלחיב וכדי עמובל

 מקום פנו גדול רקש קול ש"מ בס"ד ושמע אנגיד ז"ל, יצחק זרע הטחבר וז"לבספר
 מ"ש קיימת ושאלוהו כזרועו ס"ת לו ונתנו גדול ככבוד וקכלוהו שנפטר אהדיצדיק
 לש"ש אלא להנאתך לא ורבי' פריי מצות שהיא ראשונה מצוה קיימת הן ואטרבזה
 מספר אין ער עשה אשר מהמצות שנבראו המלאכים ובאו בך מעיד מי ואמרו הןואמר
 ארבעה לפניו הביאו אח"כ כלם וכן מזו וזה זו ממצוה נבראתי אומר זה בווהעידו
 והעידו כנ"ל הטלאכים ובאו מעיד ומי הן ואמר שבע"פ תורה קיימת ושאלוהו ש"עטורי
 ולא א"ל ולא אשתיק ושאלו חזרו זידום לבטלה ש"ש מלהוציא נזהרת שאיוהו שובבו

 והעידו שהורים ומתעטפים לבושים חבלה מלאכי גדודי ובאו עדות אחר והכריזומידי
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כהשני ת ר 1 מ ש אהשער

וזה כוונה בלא כתפלה וכך לך אזכרות כשהוציא פלוני כיום נבראתי אומר זהבו
לא איך סרוחה טפה ואמרו קרעתי אני וגם ש"מ הכ"ד כל שמלותם ויקרעו כךאומר
 מגלגול בגיהנם ובחר בגלגול ויבא יחזור או לגיהנום לירר או דינו וננטר כו'יראת
 כן השמות אותיות מצייר שאתה כמו בנפשך תדמי אי ז"ל ובפרדם בקצור,עכ"ל

 טחשבות ולצייר לשער ואין גשמי שאתה כן לומר חלילה למעלה האותיותהצורות
 כל יתדעזע השם בהזכרת כתב האריז"ל ובסדורי בקצור. עכ"ל הרוחנים בעולםגשמיים
 במבואות וכ"ש הקודש בלשון וכ"ש לשון בכל אפי' לבטלה ש"ש יזכר שלא ויזהראיבריו
 לכל ועיקר שורש הוא יתברך הוי' שם כי דע ז"ל ש"א ובם' עכ"ל. נקיים.שאינם
 אחוזות כולם ותחתונות עליונות והמרכבות והעולמות והספירו' השמות וכל ית'שמותיו
 וכמה בו וקים עומד היצור וכל בו תלוין והנקודות האותיות וכל בו ונשואותוסדורות
 השמות כל פיך על נושא שאתה דע טזכירו שאתה שכקת ולהזהר להתכונן צריךאתה

 נרי' האיך כי לשוא אלהיך ה' שם את תשא לא ונאמר ומלואם העולמותוהמרכבות
 נשואין ומטה סעל' צבאות שכל לעד ית' הגדול שם לשונה על נושאת תהי' ושפלהקלה
 ושואלין טעלה מלאכי צבאות כל ומתקוממים למעלה למעלה העולמות מרעיש והואבו
 נתרעשו ולפיכך השם אח מזכיר הרשע שפלוני ואוסרים נרקש העולם למה לאלואלו
 כל (תרעשו השורש שמנענע אילן וכמו כו' עבר הרשע זה הלא ואומרים וארץשסים
 עכ"ל וסטה סעל' צבא כל יתרעשו וב"ש ב"ה השם את כשמזכיר כך והעלי'הענפים

 המוציא האדם בשביל ומטה מעלה צבא ככל הגדול מהרעש נפשי אהובי ורעי אחיראו
 להזכיר הקודש אל בבואו לבו אל האדם יתן לא ואיך לצלן רחמנ' כוונה בלאש"ש
 יוצרנו של הקדושים שסות שאר או וב"ש ב"ה הוי' ותנורא הגדול הנכבד השםאת

 המצות ברכות ובכל סוף ועד מראש התפלה בכל לעד זכרו ויתעלה ית'ובוראנו
 וכשמתפיל עכ"פ קצומה ככוונה והנורא הנכבד השם טפיו להוציא זהנהניווההודאזת

 חושב כי כלל ידיעתו כלא כוונה בלא מפיו הוציא הקדושים שמות כמה ולב לבבלא
 שם מוציא נקרא עכ"פ בד"ת שחשב ואף ר"ל עה"ז בעניני אחר בענין שעהבאותו
 וברתת באימה ויתעלה ית' בוראנו של הקדושים שמות מפיו הוציא שלא לבטלהשמי'
 פניו ישא ואיך כליסה לאותו ואוי בושה לאותו אוי כלץ מחשבתו ידיעת בלא גםמה
 כל להתפלל מאוד להזהר לאדם גדול תועלת זו ואזהרה כנ"ל, ישאלוהו אם פטירתואחר

 ויתעלה ית' הבורא של הקדוש שם איזה להוציא שלא להזהר כדי עצומה ככוונהתפלתו
 אלהינו ברכה באיזה כשיאמר מאור האדם יזהר גם ח"ו. כוונה בלא תפלתובאמצע
 ולשמוח אלו תיבות של הלע"ז פי' שיחשוב רק אלו תיבות ג' יחטוף שלא העולםמלך

 על העולם מלך ובתיבות עלינו ויתעלה ית' אלהותו על אלהינו בתיבת עצומהכשמחה
 וטלכות שם בה שאין ברכה כל הקדושה בגסר' שאסרו טה בודאי כי מלכותוגודל
 עכ"פ הלע"ז פי' להבין עטו בל ולבו בפיו ומלכוח שם שיאמר כוונתם אין ברכהאינה
 אלהינו ה' שאתה לנוכח טטש בלבו השב לא אם אלהינו ה' האדם שאומר נזה טהכי
 אם העולם מלך תיבות גם בכרכה להזכיר רז"ל שחייבנו וב"ש ב"ה לשם זה יחשבאיך
 כיוון ולא הברכה של אחרות תיבות לוטר מיד וחוטף בשפתיו רק העולם מלךיאמר
 למלכות זה יחשב איך העולם כל על מלך הוא שאתה עכ"פ הלע"ז פיו לנוכחבלבו

 עצוסה שמחה בלבו ג"כ לשמוח ומהראוי בושה, לאותה אוי רז"ל שחייבנו זובברכה
 זרעי אחי תשבה זעי וכזר כנ"י. טלכזתז גודל ועל ית' אלהזתו על אלו תיבותכג'

 זו. בהערה ורי .ע"ז ברכות שארי בכל אזהרה אחר אזהרה אצטרך שלא כערכיאנוש
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 הע'ב1דה נשורשיסודכו

 טצוח אפיי טצוה שכל אדם של בירו יהי' זה כלל שחרית, נטיי לענין לענינינוונחזור
 ע"פ נביאים כמה היו שבהם כה"ג אנשי ע"י ונתקנה הקדושה בתורה טרוטז דרבנןקלה
 נשטתו לתקון נם הקדושי' העליונים בעולטות נדולים לתקונים ונוראות גדולותסודות
 יריו אדם שנטל שקודם לעיל שהעתקתי בזה"ק טפורש נזכר שחרית של נ"י כיוגופו
 ירגיש לבו אל נותן האדם אם ובודאי קדוש נקרא שנמל ואחר פמא נקראשחרית
 נעשו כדינו בסרוגין ג"פ שנטל ואחר ככדים, ורגליו ידיו אפי' שנטל קודם כיבעצמו
 הנדול התקון יבר וגופו נשמתו נט"י של זו במצוה תקן ובודאי קלים ידיועליו

 קדשנו אשר ידים נטילת של זו בברכה הלשון שפיר שייך לכן העליוניםבעולטות
 לברך האדם על חיוב ובודאי בזה"ק, כנ"ל קדוש האדם נעשה זו בטצות כיבמצותיו
 ויתעלה ית"ש הבורא אותנו קדש זו שבמצוה ועצוטה רבה כשמחה ענ"י זוברכה
 וע"כ הידים על טוטאה רז"ל גורז כי בהיות אכייה שי בנ"י ג"כ האדם יכוין זווכונה

 למשכיל. בזה ודי כנ.ל. בברכתו יכוין לאכילה ידיוכשמקדש

 שלישיפרק
 לא אעפ"כ יצר אשר ברכת כוונת א"ת בש"ע מפורש כתב בכתבים הסההלא

 חידוש בלא מדרש שאין גם ומה הקצור אהבת לגודל טקצר סופר עם עמי פריטנעתי
 ביצירת ית' הבורא וגבורת נפיאה החכם' כשיתכונן האדם כל וזה יותר קצתבביאור
 בחכטה ונבראו נצטיירו הם איד והגידים האברים שבעולם הבריות בכל ואףהאדם
 ליתן לבו ולעורר להלהיב ראוי בוודאי ברי' כל של הפניטיים אברים ובפרםנפלאה
 בחכמה האדם את יצר אשר התיבות אדם כשאומר לכן ע"ז ית' להבורא והודאותשכחי'
 שאנחנו על טאוד עצוטה בשמחה פעמים כטה ה' גבורות ה' גבורות בטחשבתויכוין
 הי גבורות נ"כ במחשבתו יכוין לעשות וטפליא בתיבות וגם כזה ובורא לאלוהעובדים
 ובודאי ויתעלה ית' אלהותו גדול על עצומה שמחה וישמח פעמים כסה ה'גבורות
 זו בכוונה ית' הבורא ויתפאר ויתעלה ית' הבורא לפני רצוי' יהי' כזה בכונההברכה

 אדם של שהמחשבה הז"הק מס' ובפרם המפרים מכל כידוע העולמוה בכל האדםשל
 בשאר שהעתקתי כפי מהדבור ויותר יותר בחשיבות היא וגדולה עולם של ברומועומדת
 ההוא והדבור המעשה המחשבה זולת לבר והדבור המעשה לכן בזה הז"הק מאסריהא'
 ר"ל בשבועה אדם שיהא צריך בשבועה האדם רז"ל אמרו וכן לכלום, נחשבתאינה
 להבין יוכל בקדקדו טוח לו שיש וסי במתכוין שלא פרט בשבועה תהיה שלוהכונה
 או לתפלה כלל נחשב ולא כיום אינה המחשבה שהיא כוונה בלא ברכה אושתפלה
 שבקש כלל ידע ולא חטאנו כי אבינו לנו מלח ברכת שהתפלל אדם ולטשללברכה
 עונותיו על הקב"ה לו ימחול איד ורעיי אחיי זרה, בטחשבה טרוד כהיותו זובקשה
 זה אך זו בקשה שבקש כלל ידק לא בעצמו שהוא ינו מלח שבקש זו ברכהבתפלת
 לבד ובטחשבתו בלבו ית' מהבורא וכפרה סליחה מבקש האדם אם שכל בר לכלפשוט

 שלא אף תפלה ונקראת ית' הבורא לפני גדולה פעולה עושה זו ותפיה בקשהבודאי

 סוף הא' בשער לעי' העתקתי וכבר צדיק אלהי' וכליות לבות בוחן כי כשפתיוהוצי'
 מקץ . פרשה וז"ל ברעותא אלא תליין לא דעלמא טלין כל ז"ל שכתב הז'הק לשוןפ"ה
 זכרו עכ"ל. דלבא. ברעותא אלא אינון לאו דעלמא עוברוי וכל עלמא כל ע"ב קב"הדף
 שעיקר נפשי אהובי ורק" אחיי תשכחו ואל הדברים לכל לבבכם שיטו והתאוששוזאת
 זה כי הדבור ג"כ לברכה או לתפלה צריך ועכ"ז הדבור ולא שלו המחשבה הואהאדם
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כזשני ת ר י ם ש אהשער

 רבעי ובעותא צלותא כל ע"ב רצ'ד ד' האזינו פ' הזה"ק וז"ל העליונים. עולטותטתקוני
 צלותא צלותי' לאו לון אפיק לא דאי בשפוותי' .טלין לאפקא' בעי קב"ה מקמיב'נ
 קלא ואתעבידו וטמין ומלקין באוירא טתבקעין נפקין דמלין וכיון בעותא בעותי'ולא
 הטחשבה אך עכ"ל. דמלכא. ברישא קדישא לאתרא לון ואחיד דנטיל סאן לוןונטיל
 זו. בהערה ודי כנודע הדבור טעולם גבוה יותר הטחשבה קולם כי כנ"ל העיקריתהיא
 בתיבות וביהוד נדול בהתלהבות נשסה אלהי ברכת תכף יאמר יצר אשר כרכתואתר
 הנשמות כל אדון המעשים כל רבון אלהי ה' לפניך אני סודה בקרבי שהנשטה זטןכל
 אדם של בלבו יתאמת טחים לפגרים נשמות הטחזיר הברכה ובחתימת ויותר,יותר
 יתב' הבורא ונפיאות גבורות בלבו יתבונן טתים יחי' שהקב"ה ואטיתית שלימהאמונה
 סי ויש עולם לדראון שיהי' מי יש הדורות כל סוף עד מאדה"ר המתים כל שיחייבזה
 נשמה כל ויתקלה ית' הבורא שיכיר כזה ה' גבורת ה' גבורת עכ"פ עולם להיישיהי'
 האדם יחשוב לכן שנה אלפי' טכסה כבר נרקבו שהגופים אף שלו בגוף ייתןונשמה

 אי"ה טתים סחי' ובברכת עצוטה בשמחה פעמים כמה ה' בכורות ה' גבורותבסהשבתו
 בעז"ה. בזה יותראאריך

 רביעיפרק
 מהנותן ברכזה הח"י אלו ברכות ג' אחר תכף האדם יסרר ז"ל האר"י כתכילפי

 הלב כוונת צריך הברכות כל בוודאי ורעיי אחיי התורה. ברכת אחר עד בינהלשכוי
 בכל שיכוין והודאה השבח כקרכי אנשים עיני להאיר באתי לכן והודאה שבחוירך
 רחמנא סלוטדה אנשים כמצות הברכות יברך ושלא ברכות הת"י טאלו וברכהברכה
 כנה"נ אנשי שתקנו והנהנין וההוראות המצות ברכות שכל בידך כללא האי ונקוטלצלן
 שיזכור הזה הדבר הוא בעליונים סודם זפניטיות תקונם גודל לבד בתקנתם פשוטהטעם
 הלכה פ"א כרכות הל' הרטב"ם וז"ל ובאלהותו, ית' בהכורא רגע ובכל עת בכלהאדם

 וברכות אותה יעשה ואח"כ מצוה כל על טברכין כך החנייה על שמברכין וכשםג'
 אע"פ תטיל הבורא את לזכור כדי בקשה ודרך והודי' שכח דרך חכמי' תקנורבות
 ברכת סינים שלש כולן הברכות כל נמצאו ז"ל ד' ובהלכה מצוה, עשה ולא נהנהשלא
 הבורא את לזכור כדי ובקשה והודי' שבח דרך שהן הודאה וברכת הטצוה וברכתהניי'
 עכ"ל תקנום, דינו ובית עזרא הברכות כל ונוסח ז"ל ה' ובהלכה ממנו, וליראהתטיד

 כגון הודאה בברכות טפיו שתצא ברכה בכל להזהר לאדם יש בודאי א"כהרמכ"ם,
 הברכה מענין ית' להבורא והודי' שבח במחשבתו בלבו שיתן וכיוצא השחרברכת
 שזהו הרמב"ם כמ"ש ויתעלה ית' ויראתו אהבתו בלבו כא הטילא ואז תצא טפיווהנה
 טעין והודאה שבח כלל לבו אל נותן האדם אין אם משא"כ כנ"ל הברכות תקוןעיקר

 ודי ויתעלה ית' טאלהותו וליראה לאהבה תמצא טאין והחכטה מפיו שיצאברכותיו
 אתה שאי השחר ברכת של הפשוטה כוונה בעז"ה לבאר אתחיל ומעתה למשכיל.בזה
 לברכה כלל יחשב ולא ירצה לא הוא פגול זו כוונה זולת כי ממנה להבטל חוריןבן

 בעזר החילי, וזה זו. בהודאה ית' להבורא ומשכח סברך שהאדם מורה ברכה לשוןכי
 חילי. המאמץאלי,

 כי כו' בברכות דה"ב וז"ל מ"ו במי' שכתב המור לפי' בינה לשכוי הנותןברכת
 הלב פי' לילה ובין יום כין להבהין בינה לשכוי הנותן כו' כא"י לימא תרנגול קולשמע
 ידי ועל הסבין הוא והלב בינה לשכוי נתן טי או דכתיב המקרא בלשון שכוינקרא
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 ה ד 1 ב ע ה ושורש ד ו סיכח

 לתרנגול קורץ בערב" וגם מבע וטהתרנטל וספני לילה ובק יום בין מבחק אדםהנעה

 וז"ל כתב ואבודר"הם הטור, עכ"ל התרנגול קול בשסיעת לאוסרה זו ברכה תקנושכוי
 טטפתם עומדים שהם אדם בני מצרכי שהוא מפני התרנגול כינת על מברכיןואנו
 דבר וזהו היום טתחיל אז כי וידעו הבריות שיבחינו כלומר להבחין שאומר וזהולקולו
 והשכל דעה בעל שהוא האדם ואפי' ולילה יום כין להבחין שיורע מי בעולם שאיןפלא
 מהראוי אלו פירושים ולפי עכ"ל, וקורא מרגיש הוא לילה בהצות וגם התרנגולאלא
 ננפלאותיו ויתעלה ית' אלהותו נודל על בלבו עצומה שמחה להכניס זו בכרכהלאדם

 בשר בלב שנתן הבורא ונפלאות גבורות ויותר כנ"ל הכחנה כ"כ בתרנגול שנתןהגדולים
 ויחשוב הא' בשער שבארתי כפי נפלאות שכליות להתבונן ובינה שכל כ"כ אדםשל

 עצומה. שמחה ית' באלוהותו וישטח כזה ה' גבורתכמחשבתו
 עשני, שלא כרכה לכרך יכול ברייתו תחלת על שנתקנה עו"ג עשני שלאובברכת

 היוצר אותו וברא שיצר במה והחדוה השמחה גודל יכו אל האדם יתן כיולענ"ד
 עובד והי' גלולים עובד אותו וברא יצר ולא ישראל בני ערת בתוך ויתעלה ית'והבורא

 זכרו ויתעלה יתברך ומאלהותו טהבורא כלל יודע היה ולא ומזלות לכוכביםומשתחוה
 וחכמתו ונפלאותי' ומגבורותיו והתסיסה הקדושה מתורתו כלל יודע הי' לא גםלקר

 תתכפל שכטעם עד שמחתו תגדל לנו שנתן הקדושה פתורתו יודעים שאנחנוהנפלאה
 לעד. זכרו ויתעלה ית' באלהותו מאהבה וההתלהבות התשוקה מרוב הנשטימציאותו
 והשמחה החדוה מרוב זו ברכה בברכתו בוערה כאש ממש האדם לב יבער לאואיך
 שבחר על דלבא קמקא טתוך יתעלה להשם ע"ז במחשבתו עצומה והודאה שבחויתן
 זכרו ויתרומם יתעלה ואדנותו ובטלכותו באלהותו ולהדבק הקדוש ובגורלו בחלקואותו
 לכל וישר ראוי זו הברכה אסירת בעת לא אף היום שעות בשאר שאף ובוראילער

 ערך לאין עצומה שמחה ולשמוח זה דבר לבו עי ישום יכונה ישראי בשם אשרסי
 של הלב עבודת ובודאי ע"ז יתעלה להשם ובמחשבתו בלבו עצוסה והודי' שבחוליחן
 ית"ש אותו עובדים שאנחנו העבודות סכל ויתעלה ית' הבורא לפני היא רצוי' זוכונה
 בזה, ודי שכל בר לכל להבין וקל הקדושה האמונה כל כולל זו ושמחה כוונהכי

 שהאשה נסצוה רק חייב שאינו כנעני עבד שהוא עבד עשני שלא כברכתגם
 העצומה שמחח במחשבתו גדולה הודי' יתן ע"כ טמאה מזרע שנולר וביחוד בה,חייבת
 זו.בברכה

 אותה שפטר בשביל אך ישראל בת ג"כ שהיא אף אשה עשני שלא כברכתגם
 זו ברכה נתקנה לכן שהז"ג ממ"ע פמורה היא וגם הקדושה תורתו מלסוד ית'הבורא
 יותר ית' הבורא אותו שקדש יתעלה להשם במחשבתו עצוסה והודי' שבח ליחןג"כ

 הקדושה. תורתו ובלמוד במצותמאשה
 כל האדם שיאטר אף הברכה בחתימת עיניו את יפקח עורים פוקחוברכת

 נזה ויכוין עיניו את יפתח קורים פוקח זו הברכה בתחימת אך סגורות בעיניםהברכות
 כשירצה ולפתוח כשירצה עיניו להעצים שיכול העינים בבריאת ית' גבורתולהראות
 עיני שהם העינים של העצומה הנפלאה טהחכמה לבד זה, באבר נפלאה חכמהשהיא
 ה' נבורות זו ברכה בחתיטת במחשבתו יחשוב לכן כזה נפלא מאור ומאיריןבשר

 עצומה. כשסחה ה'גבורות
 הגטרא ע"פ הכוונה יכוין כפופים וזוקף אמורים ומתיר ערומים מלבישובברכת

 וכל התפלות כל כי אטתית האטנה לארם יהי' אך ע"ש כו' כשלובש והש"עלברכות
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כסשני ת י י מ ש חהשער

 העליונים בעולטות גדולים ותקונים ונפלאים גדולים מורות ע"פ כה"ג אנשי חקנוהברכות
 לזרז רק זה בחבור באתי לא ואני ז"ל האר"י ככתבי יעיין צטאונו לרוות שירצהומי
 בן אתה שאין הפשוטה הכוונה בהם לכוין והתפלות השבחים של פשטן על האדםאת

 בעולמות גדול תקון זו בתפלה או זו בכרכה שעושה יכוין וגם מטנה להבטלחורין
 לכויי ראוי ה' בסוד שבא ומיהעליונים

 הקדושה השכינה על גם כפופים זוקף בברכת
 וד"ל. ב"ב לעתיר זקיפתה עלוישמח

 ה' גבורות פעטים כמה בטחשבתו האדם יכוין המים על הארץ רוקעובברכת
 בלבו עצומה שמחה האדם ויכניס ית' בטאמרו התהום על צף הארץ איך זובברכה
 השמחה. היא העבודה עיקר כי ובגבורותיו ית' באלהותו הכרכהבחתימת
 מאוד הלב בשמחת זו ברכה לברך האדם על חיוב צרכי כל לי שעשה ובכרכת-
 יתעלה ה' שחננו האדם וביחוד צרכו, לו שיספיק ויתעלה ית' בה' גדולה האמנהויאמין
 ויתן מאוד עצוטה בשטחה זו ברכה יברך כל לו יש וכי דירה ובית ושמלהבלחם
 לבישת על זו ברכה שנתקנה ואף העתיד על והאמנה העבר על והודאה גדולשבח
 השם שחננו הטוב כל על זו בכרכה במחשבתו הודאה ליחן האדם צריך בוראימנעלי'
 יכול אינו יחף הולך שהוא זמן שכל זו לברכה והטעם וז"ל האבוררה"ם וכתביתעלה,
 עכ"ל צרכיו כל לו נעשו כאלו טנעליו שלבש וכיון ביתו וצרכי צרכיו ולעשותלצאת

 הבורא של הנפלאה החכמה במחשבתו האדם יכוין גבר מצעדי המכיןובברכת
 וההילוך הנענוע באו שמהם שכרגלים חוליות ופרטי וחוליות אברים באדם שבראית"ש
 טאד. עצומה בשמחה ה' גבורת פעמים כטה זו ברכה בחתימת בטחשבתוויחשוב

 האבודה"ם לשון אעתיק בתפארה. ישראל ועוטר בגבורה. ישראל אוזרובברכת
 על הטייני' הראב"ד פי' בגבורה ישראל אוזר מכרך המייניה אסר כי בגמרא אומרוז"ל

 כגבור נא אזור וע"ש בנכורה נאזר ע"ש והוא חגורתו על פי' והרמב"ם המכנסיםלבישת
 אלי הדבקתי כן האיש טחני אי האזור ידבק כאשר כי שנאמר למה רומז והואחלציך
 שלו זיין כלי תולה בו כי הגבור גבורת תלוי' באזור כי בגבורה ואמר ישראלבית
 מאר עצוטה בשמחה בטחשבתו גדולה והודאה שבח האדם יתן זו בברכה לכןעכ"ל,
 והאיש במתני האזור כדבוק ויתעלה ית' לאלהותו אליו אותנו שהדביק יתעלהלהשם
 לעד. זכרו ויתעלה ית' אלהותו על מאד עצומה שמחה זו בברכה האדםישטח

 וע"ש ורחטים הסר הטעטרכי ע"ש ז"ל כתב בתפארה ישראל עוטרובברכת
 ילכו שלא כרי טצנפת עוטרים שהיו לפי זו לברכה והטעם אתפאר בך אשרישראל
 יתן זו בברכה לכן עכ"ל. עליהם שורה שהשכינה לפי ישראל כאן ואטר ראשבגלוי
 ננו שטתפאר ע"ז יתעלה להשם מאד עצומה בשטחה במחשבתו עצומה הודאההאדם

 עלינו. הקדושה שכינתו וטשרה אתפאר בך אשר ישראל כמ"שכתמידות
 נשמתו טפקיד שאדם על ונתקנה וז"ל הטור לשון אעתיק כח ליעף הנותןובברכת

 וע"פ ושלוה שקמה בבקר לו ומחזירה היום כל קשה מעבודה עייפה הקב"ה כידבערב
 בלוי לו וטחזירו חברו ביד פקדון טפקיד בו"ד אטונתיך רבה לבקרים חדשיםהמדרש
 חדשה לו ומחזירה עייפה והיא הקב"ה ביד נשטחו ערב בכל מפקיר אדם אבלומקולקל
 הודאה וליחן במחשבתו כ"ז להתבונן לאדם ראוי זו בברכה לכן הטור. עכ"לורגועה
 זה. על ית' להבוראעצומה

 אפיה טשי כי הגמרא וז"ל פניו רחיצת על נתקנה מעיני שינה המעבירוברכת
 חבלי המעביר סברך פניו כשרוחץ וז"ל אבודרה"ם וכתב כו' מעיני שינה המעבירלימא
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 העבורה ושורשיסודי

 העביר עורים פוקח וברך עיניו על ידיו שכשהעביר לפי טעפעפי ותנוטה טעינישינה
 שירחצם קד כולו העבירו לא עיני' עוצם ועדיין מעפעפיו וקצת טעיניו עוצםקצת
 שהעביר לאדם גדול תועלת הוא שבודאי מאוד נכון ג"כ הפשומה וכונתה עכ"לכטים
 בשחרית פניו שרוחץ בשעה בעצטו האדם מרגיש זה בי טעיניו השינה ית'הבורא
 בשטחה יתעלה להשם והודאה שבח האדם יתן לכן חרשה כברי' נעשה השינהאחר

 ע"ז.עצומה
 וא"א טאוד קד קשה עבודה הוא הנח עד הנאמר שכל האדם יאמר לא ורעיאחיי

 הכונה בא אז בהתלהבות התיבות האדם ידבר כ"א נפשי ידידי נאטנה תרעו בה,לעטור
 יכול אינו בעצמו האדם לפעמים זאת גם ואף מועט ברגע במחשבתו טטילאוהשמחה
 כוונה באיזה בלבו שנותן ומצוה רבה והשמחה התלהבות מחמת א' מכוונה א"עלמשוך
 שכל ובודאי לעד זכרו ויתעלה יתיש מאלהותו או הנפלאה וחכמתו יח"ש גבורותיושל

 הפשוטים הנ"ל כוונת שבלתי מהם להפטר עצמו יכול אדם אין שכתבתי הנ"להכוונות
 אחד יאדם ראוי לכן כנ"ל ע"ז מורה ברכה שלשון כנ"ל כיל ברכה נקראתאינה
 להבורא והודאה שבח ויתן ימתין אלא שני' ברכה תכף לומר יחמוף לא א' ברכהשסיים
 ולטשל שני' ברכה יתחיל ואח"כ טיושבת ובדעה שלם בלב שסיים הברכה בעניןית"ש
 של כו' אתה ברוך והתחיל חטף ותכף צרכי כי לי שעשה ברכה הארם אמראם

 ע"ז להש"ית והודאה שבח ובמחשבתו בלבו כלל שיער ולא גבר טצעדי המכיןהברכה
 להשי,ת והודאה שבח נתן שלא לברכה זה נחשב הכי ביתו וצרכי צרכו כל לושנתן
 רחק ולבו כבדוני וכשפתיו בפיו נאסר ע"ז בשפתיו התיבות שאמר רק כלל בלבוע"ז
 ברכה מלהתחיל להמתין צריך א' ברכה שמיים לאחר אך הכרכות בכל וכיוצאמסני
 השכח וטתוך שסיים הברכה טענין להשי"ת שבח ובמחשבתו בלבו ג"כ שיתן ערשני'

 זו. בהערה ורי א' ברגע והכל ע"ז ובטחשבתו בלבו שמחה ג"כ לו באשבמחשבתו
 תפלות שני כו'. היום שחצילנו רצון יהי כו'. בתורתך שתרגילנו כו' רצוןויהי

 חמצונים שלימת להרחיק הוא הראשון רצון יהי האריו"ל וז"ל הנפש. לתקון נתקנואלו
 לאוסרם ראוי ובודאי עכ"ל. טחצניותינו החיצונים להרחיק השני רצון יהימפניטיותינו

 גדולה בכוונה לאומרם האדם צריך ובודאי התורה ברכת אח"כ ובטחון. עצומהככונה
 גדולה הודאה ליחן האדם צריך בנו בחר אשר שני' בברכ' ובפרם עצומהובשמחה
 במצותיו לעברו לחלקו בו שבחר על ויתעלה ית' להשם במחשבתו ועצוטה רבהבשמחה
 התורה על אחרת ברכה יש ועוד מ"ז בסי' הטור ח"ל הקדושה תורתו וללמודהקדושים
 אשר סיני הר טעסר על בברכתו ויכוין התורה נוהן בא"י כו' בנו בחר אשר כו'בא"י
 הקרושה תורתו את לנו ונתן האש מתוך דבריו והשמיענו סיני הר לפני וקרבנו בנובחר
 לאדם ראוי ובודאי עכ"ל. יום בכל בו משתעשע שהי' חטדתו כלי חיינו ביתשהיא
 מה על ע"פ הקדושה בגטרא שפירשו בטה התורה ברכת מעלת גודל לבו אלליחן
 ההונא התורה ברכות ברכו שלא על ופירשו תורתי את עזבם על ה' ויאסר הארץאבדה
 מאר עצוטה בשמחה גדולה הודאה ליתן באסירתם האדם לב יתלהב לא ואיך בטור,נ"ב

 זף בהערה ודי הקדושה ולתורתו לעבודתו אותו שבחר על ויתרומם יתעלה להשםבטחשבתו

 חמישיפרק
 שטסודר כפי חצות תקון לסדר האדם יעורר אלו ברכות הח"י ואחר חצות,תיקון

 ואף בחם*ק, חורבן וקל הקדושה השכינה צער על ולקונן לאונן ובסדורים ציוןבשערי
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לחשני ת י י מ ש ""פרק

 הלימור קורם טשנחו שיקום אחר התיקע למרר טאוד טהר טמש בחצות עמד לאאם
 גדולה עבודה היא בה"מ חורבן ועל הקדושה השכינה צער על והבכיה האנינותכי

 כביכול בעצמו הקב"ה גם ש"ס פמלי' וכל שבנ"ע הצדיקים ואף ית' להכוראועצוטה
 קב"ה עייל כד ע"א מ"ג דף בז"ח וז"ל בהם*ק, חורכן על לילה בכל בוכיםכולם
 וקארי דרקיע נינתא מאמצעיה אתער וקלא כו' קייטין כלהו כג*ע( )פי' לילאבפיני
 בה היסוד ער ערו ערו האומרים ירושלים יום את ארום לבני ה' זכור ואמר תקיףבקל
 בבכיה אתערו רתמן צדיקיא וכל דיליה וקרקורא גדולה( ערבובא )פי' ערמירוכדין
 נפיק כדין כו' רקיעין ותשעין מאה בתלת דאשת0ע דרקיע נינתא מאטצעות אתמרוקלא
 כדין בערבובי כלהו שמי' חילא רכל עד שאנין ושאנ ברקיעין ובטש וסליקסתמן
 דאקרון אחרינן ממנן אנון חטן שני' משטרה ז"ל ע"ב ס-ח וכד' עכ"ל, כו' רוחאנשבא
 בחיל קרי כו' הנבר רקריאת שעתא וכההוא חכהם"ק על מתאבלא דקא ציוןאכילי
 מר שלום טלאכי דכתיב דשלום טאריהון אנון כל טקדשא דבי לבכי' אתערוואמר
 וכל שסח חילי דכל ערבוכי' חמו מאן מקדשא דבי לבכיה טתכנשין כלהויבכיון
 וכל כלהו ברקיעין בעיט איהו כדין כו' ובכי געי והקב"ה ובכו געו קדישיןרתיכין
 אח נתנו וגו' בנחלתך גוים באו אלהי' קאמרי טאי וטתאבלן בכאן רתיכין וכלחיילין
 כביכול שהשכינה לפי בכתבים וטבואר עכ"ל, כו' וגו' בכל נהרות על וגו' עבדיךנבלת
 זה לה שגרם האדם על חיוב לפיכך צערה על חצות אחר לילה בכל וטקוננתבוכה
 השכינה צער על והאנינות האבלות חיוב גם בצערה עטה להשתתף בעונוהצער

 פ' וז"ל ובזה"ק עלי' המתאבלים כל משוש אתה שישו בישעי' בפסוק מפורשהקדושה
 אתגבר סטאל כת וטלכות אתכפיא שטים טלכו קדישא דטלכו כיון ע"ב ר"י ד'ויגש
 יתחדי ועלטא אזרקפא איהו רכד בנין עטה ולאתכפיא עמה לאתאבלא לב"ג ליהאית
 בשלח בפ' וז"ל עכ"ל עלי' המתאבלים כל משוש אתה שישו רכתיב בהדה איהויחחרי

 אלין אלא צופיך אנון סאן צופיך קול ירננו יחדיו קול נשאו צופיך קול ע"ב נ*הד'
 נשאו מאי לי' מבעי קול ישאו קול נשאו ביתי' למבני קב"ה ירחם איטתירמצפאן

 לבתר דכתיב למאי זכי דקב"ה ביתא חרבן על קלי' וארים דבכי .כ.נ כל אלאקול
 בתמידות מאד האדם יזהר לכן עכ"ל. בחדוותא בישובא, ליה למחמי וזכי ירננויחדו

 לילה חצות אחר שאין החמה ובימות ז"ל האר"י וז"ל הקצרים בלילות אף זוכעכורה
 לעשות טשיניח הליסוד שיניח טוטכ היום שיאיר קורם וללמוד התקון לעשותפנאי
 לבך כטים שפכי שנאמר כנגדו שהשכינה האדם ויחשוב זו בהערה ודי חצותהתקון
 מצאתי. אדני; פנינוכח

 ששיפרק
 באתי עתה הנ"ל הזה"ק טטאמרי הצות תקון מדר טיב בפועל שעוררנואחר

 חצות. תקון ובפסוקי במזמורי כפירושן ששומות בכונות כערכי האנשים עינילהאיר
 הקדושה, השכינה צער ועל החורבן על ויבכה יתאונן בכל נהרות עדבמזטור

 יריהם בהונות בעצמם הלוים שקצצו ררז"ל לכוין ראוי ה' שיר את נשיר איךובתיבות
 בהונות לנו אין כי נשיר איך וזחו ונבלים כנורות על בידיהם לנגן יוכלו שלאכדי

 ירושלים אשכחך אם בפסוק ובפרט מאוד מאד ועצום רב בכי ע"ז לבכות וראוי"ידים,
 וגו'. לשוני תדבקוגו'

 על ועצום רב בכי לבכות לאדם ראוי וגו' בנחלתך גוים באו אלהיםובטזטור
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 ה ד 1 ב ע ה ושורש ד ו סיינ

 חקרשים בקדשו שנכנסו נבוכדנאצר חיל טמא עם בק אז ,טה" ט ית" הגדול שמוחיול
 ראוי וגו' השמים לעוף מאכל עבדיך נבלת את נתנו ונפסוק חפצם, כל שלועשו
 יסורים וסכלו הדור באותו שהיו והחסידים הצדיקים הריגת על ועצום רב בכילבכות
 הריגתם בעת צערם גודל במחשבתו האדם ויצייר וישער בהריגתם ומריםקשים
 הצדיקים הנחטדים בניה הרינת על כביכול אז לה שהיתה הקדושה השכינה צערוגם

 כביכול. צערה לשער יכול אנושי שכל אין ובודאי ההםוהחסידים
 לארם ראוי וגו' זקנים פני נתלו בידם שרים בפסוק לנו היה טה ה' זכורובקינה

 להם שהיה הגדולים החסידים הסנהדרין שהם הזקנים של צערם על עצום בכילבכות
 ראוי וגו' נשאו טחון בחורים ופסוק ובמדרשים הקדושה בגם' כמבואר החורבן בעתאז

 רחים כתפיהם על שנתנו בעיניו ורואה טמש בניו הם היו כאלו במחשבתו לציירלאדם
 יכוין ראשינו עטרת נפלה ובפסוק מאד, עצום לבכי לבו יעורר ובוראי לנושאםכברים
 ובפמוק מאד, ועצום רב בכי ע"ז לבכו' וראוי בצער שהיא הקדושה השכינה אלהארם
 שבמקום ע"ז ועצום דב בכי לבכות ג"כ ראוי בו הלכו שוקלים ששמם ציון הרעל

 לבכות ראוי ובודאי שועלים זה במקום עתה ירוצו הקדושה השכינה השראת שםשהיתה
 לבכות, כח עוד לארם ישאר שלא עדבזה

 צמאה בפסוק וגו' תערוג כאיל קרת לבני משכיל למנצח במזמור לאהובתקון
 ועצום רב בכי לבכות לאדם ראוי אלהים פני ואראה אבא מתי חי לאל לאלהיםנפשי
 על אלהיך איי אלי באמור וגו' דמעתי לי היתה ובפסוק העצום', זו התשוקה עלמאוד
 במך אעבור כי וגו' אזכרה אלה ובפמוק ויעזרך. אלהיך אי' לאמר הגדול שטוחלול
 בעליית ויתעלה ית' ובוראנו מיוצרנו הגדול הכבוד העדר על וגו' בית עדארדם
 הקדושה. השכינה פנו לראות לירושלים ישראלי עם כללרגלים

 אל ואבואה וגו' ואטתך אורך שיח בפסוק בפרט וגו' אלהים שפטניובמזמור
 וטסקוסות זז. העצובה התשוק' על ועצום רב בכי יבכה נילי שטחת אל אל אלהיםמזבח
 הקדושה השכינה של הכנוד העדר ענין שיגיע מקום כל אל הארם יקיש שרמזתיאלו

 של מקו' באיזה או והתמידים הצדיקים ובפרט בניה. בהריגת או מקרשה ביתבחורבן
 הארם יבכה כנ"ל ויחעיה ית' ובוראנו יוצרנו אל עצום' תשוקה לאיזה או וגדוףחרוף
 חכלי' לאין עצומה עכורה היא וכיוצא אלו ענינים על הבכי' כי ועצום רבבכי

 זו. בהערה ודי לעד. זכרו ויתעל' ית'להכורא
 ד' מות אחרי כפ' הזה"ק וז"ל הבוקר אור עד בתורה יקמזק התקון אחרוסיר

 ב"ל דבקי בלילה סגיאה ברחיטותא בך לאתדבקא כוי בלילה אויתיך נפשי ע"אמ"ח
 זיתטשך צפרא דיתער עד בפולחני' לאשתדלא לילא בכל לטיקם דקב"המרחיטותא

 והני לקביה לי' רחים דא דרחיטותא ב"נ דההוא חולקי' זכאה דתני' דחמד חוטאעלי'
 כל על ושלטין נגינהון טתקייי דקלם' בגין הכי לקב"ה לי' דטרהמין קשוט זכאיאנון
 לקיי העתקתי וכבר עכ"ל. בגיניהון עלמא דיתקיים בגין ותתא דלעילא קשיןגזרין
 ב"כ כתב ז"ל האר"י וככתבי לילה חצות אחר הלמוד מעלת מגורל הזה"קמאמרי
 עצמו להעטיר יכול אינו אם עוד וכתב דוקא, הבוקר אור ער התקון "חרשילמוד
 לילה ויחבר באשטור' משנתו לקום מאוד יזהר אך מעט שלמד אחר לישן ילךכלישן
 נזה"קש שכנאר כלטור יום עם לילה חכור והיוכ פעלת גודל כי עכ"ל בלפור יוםעם

 כו נעיץ חד עטורא בוקר האי אתי כד ע"ב ק"ל ד' תרומה בפ' וז"ל מקומות.בכתה
 בשבחא אתתקנו למריחון דמשבחן אינון עליונין קדישי אתעתדו וקרי קדים כרוזאכדין
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טשניהאשמייתשער

 דאוריתא תושבחתא סגו דקם קאן חולק" זכאה סך--לא יטטא אתפרשתהממא,כדץ
 וז"ל הנעלם במדרש ע"ג י"ז ד' ובז"ח עכ"ל. דצפרא צלותא זמנא בההוא כלייאדלעי

 לעמוק רצון עת והוא כו' לילה( בחצות )פי' כנ"ע הצדיקים עם נכנס כשהקב"הדתאנא
 בשירות ולהתגבר לקום השחר עמוד שעולה בשעה לישראל חובה ויש כו',בתורה

 יפסיק שלא ובלבד יהודא וא"ר ימצאונני ומשחרי הה"ד כו' מ"ט הקב"ה לפניותשכחו'
 אור קודם ידיו שנטל אף היום וכשהאיר עכ.ל. זורחת כשהחמה שיתפלל עדטשיתחיל
 בש"ע. כטבואר טספק ברכה בלא בסרוגין ג"פ ידיו יטולהיום

 שביעיפרק
 דוקא לבהם"ר או לבה"כ האלהים בית אל ללכת עצמו יכין התפלה זמןוכשיגיע

 בה"כ לו שיש מי כל בגם' האזהרה שנוכר כמו כצבור אף בית כאינה יתפללולא
 ק"א קם"ד ד' תרומת פ' הזה"ק וז"ל רע, שכן נקרא להתפלל שם נכנם ואינובעירו
 ומצלאן כחרא אחיין עמא וכל טעם מקדש דאיהו כנישתא לבי אתי דקב'הבזסנא
 כנשתא לבי אקדים איהו וכד כו' איהו דמלך היורא כדין לקב"ה לי' ומשכחןואודן
 אנון וכל דלעילא שולטנותא ההוא כל כדין לקב"ה ליה ולשבח' לצלאה אתיין לאועמא
 ט"מ מיך: ההוא בתקוני דטתתקני עלזיא 0ההוא אתברו כלהז עיאין ומשרייןכמנין
 לסלכא משבחן ובעותהון צלותהון מסדרי קא לתתא דישראל שעתא דבההיאדבגין
 בגין קדישא תקונא בההוא ואתתקנן שבחין ממררין עלאין משריין אנון כלעילאה
 כחרא הוא בריך לקודשא לשבחא לתתא בישראל אנון חברים כלהון עלאיןדסשריין
 כנישתא בבי אמניאו לא ואפילו כוי כחדא ותהא עילא הוא בריך דקודשא מלוקאלמהוי
 ובפ' לשונו. כאן עד חברים עסהון למהוי עלאין משריין מזרמנן עשרה באנון עשרהאלא
 האי עבדו ברזל שזמע מאי זנז' ה' ירא בכם מי ואטר ד"א פתח ז"ל ע"א דקצ"ובלק
 לא חד ויומא לצלאה כנשתא לבי למיתי דרגיל טאן הוא והכי חברי' אוקטוהקרא

 ואין חשכים הלך אשר עבדו בקוך שומע ה' ירא בכם מי ואמר עליה שאיל קב"האתי
 שמע איהו יומא בכל צלותין דצלי ההוא אלא כו' עבדו בקול שוסע מאי לונגה

 איהו עלאה שבתא כו' עבדו דאיהו ואמר בי' ומשתבח קב"ה לי' דקרי קולבההוא
 דסלכא עכדי' דאיהו רקיעין אנון ככל אשתסע דקלא ותו עבדא. דאיהו קול עלי"דנפיק
 כנמיות לבתי ישראל יתכנמון לא עד אכל כו' עבדו בקול שוסע איהו ודאקדישא
 עלמין על יפקון ולא יתפשטון דלא עלאין נהורין כך ומגיר קיימא אתרא ממראלצלאה

 עלאין נהורין כוי פתיתן כדין נשפה והר חשך במורי למשתנא אזלין דאנון בגיןכו'
 רישיהו קל נהורן וסתפינין צלותין דצלי כרישיהון כנימיו' בתי על ושריאןונפקא
 והשתא הכא רגיל דהוה פףניי על חבל ואמר תפן אשתכח רלא ההוא על שאילוקכ'ה
 נגה סההוא ונפק בעלמא במוריא לשמתא והלך נהורין מקמי ואתעבר חשכיםדהלך
 דתמן. אהרנין על ושרי' דאתפלג כמה לו, נגה אין חולקא. בי' לי' ולית דנהירנהורא
 שאין מבואר הרי עכ"ל, ה' בשם יבטח תמן הוה ואלו כו' מני' אתאבירו מביןכטה
 כל הרי הצבור עם בבה"כ וכשמתפלל בבה"כ דוקא אלא בצבור אף התפלהתקון

 בביתו ביחידות יתפלל שלא וכ"ש ה' עבד להקרא גם שזוכה לו באו נקבצוהמעלות
 רשב"י משום יוחנן ר' אמר ד"ח ברכות הקדושה בגמרא נזכר הצבור תפלת מגורלכי
 בן ר"י מתפללים שהצבור בשעה רצון עת אימתי וגו' רצון עת זגז' תפלתי ואניח"ד
 בתורה העוסק כל הקב"ה אמר ארשב"י כו' ימאס לא כביר אל הן ההכא אטרחנינא
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 העבודה 1ש1רשיסודלד

 מאמרים כמה עוד כו' ולבניי לי פראני כאלו עליו אני מעלה הצבור עם ומתפללובג"ח
 בהרבה בזה'ק ג"כ ומבואר הצבור תפלת טעלת גודל על הסורים הקרושהבגמרא
 קב"ה קטי' סליק דסניאין צלותא דאר"ש ת"ח ע"ב קמ*ז ר' וישלח פ' וז"למקומות,
 ובגין מפרין מכמה ואתכלילת מגיאין בגונין דסלקא בגין צלותא בההואומתעמר

 וצלותא העולמים חי דצדיק רישא על וטנחא עטרה אתעבידת גוונין מכמהדאתכלילת
 טתקגא איהי לאו דיחיד צלותא וע"ד תר בגוון אלא איהו ולאו כלילא איהו לאודיחיד

 צלוחין כל ע"א רל'ד ד' ויחי פ' ג"כ וז"ל עכ"ל. דסניאין, בצלותא אלאלאתקבלא
 לא דעד תקיפא בחילא אלא קדישא מלכא קמי אעל לא דיחיד וצלותא צלותיןדעלמא
 בחובוי ואסתכי בה ואסתכי קב"ה בה אשגח בדוכתה לאתעטר' צלות' ההיאאעלת

 תפלת אל פנה בג"כ כו' דמגיאין בצלותא כן עביר דלא מה ב"נ דההואובזכותי'
 צלותא וצלי ב"נ ההוא ומאן אתעכיד רעותא כמה ואסתכי כה ואסתכי מהפךהערער
 פקודי יובפ' עכ"ל בצבורא צלותי' דלצלי לב"נ לי' לבעי בג"כ עובדוי אינון ומאןדא
 צלותין אינון כך פתחא ההוא על דקיימא קדישא ממנא ההוא וז"ל ע"ב רם"הד'

 ואעיל פתחא פתח אנון רסגיאין צלותא אי מלכא קמי למיעל ורקיעין אויריןדבקעין
 ואי דאוקמוה כמה דצדיק ברישא עטרה דעלטא צלותין כל דאתעבידו עד צלותאההוא
 ההיא יאי אי בי' קייטו טסנה דהאי דא דהיכלא לפתחא דממא קד מלקא דיחידצלותע
 דחי יאי לא ואי לה. ואעיל פתחא פתח סיד יאות קדישא מלכא קמי לאעלאצלותא

 שדיוריהם אנשים לשארי או חנויות לבעלי מגולה תוכחה זטכאן עכ"ל כו' ונחתא לברלה
 בביתו או כהנותיהם ביחידות להתפלל וערבית מנחה בתפלת. שמזלזלים מבה"כרחוקים
 תהי' שתפלתו בטוח גם נטור צדיק שהוא בנפשו יודע אדם אם אף בושה לאותהאוי
 וישלח פ' בז"הק כמבואר הצבור עם טתפלל כשהוא צדיק לשון נבחר קשב וברורהזכה
 מחטאתי טהרתי לבי זכיתי יאמר סי זטב"ש כו' כלילא איהי לאו ויחיד וצלותאהנ"ל
 ה' לפני ברצון יעלה פנים באיזה לא אם גמור צדיק הוא אם בנפשי' אינשוירע

 כהרבה ועוד זו. בהערה ורי היטיב וע"ש הנ"ל ויחי פ' הזה"ק ט"ש לפי זאתתפלתו
 טאוד עצטו אדם יזרז גם הקצור. אהבת לגודל בהם להאריך רציתי ולא בזה"קמקומות
 בהרבה ובזה"ק הקדושה בגטרא ג"כ נזכר טעלתו וגודל בבה"כ ראשונים מעשרהלהיות

 מתם מקדש לי ועשו בתוכם ושכנתי טקדש לי ועשו ע"א קכ"ז ד' נשא פ' וז"למקוטות.
 זכאה כנישתא לבי אקדים' ושכינתא אוקמוה והא אקרי טקדש דעלמא כנישתא בירכל
 ואנון ראשתלים מה אשתלים דבהו בגין כנישתא בבי קדמאי מאנון דאשתכח ב.נההוא

 החלונות מן משגיח ע"א ר"נ ד' פקודי פ' וז"ל עכ"ל כו' בשכינהא קדמיתאמתקדשי
 ואתמנין כנישתא לבי דמקדטין צלותייהו דמצלין אינון כל לאמתכלא קייטאאלין
 לגבייהו חברים אקרון דאלין בגין לעילא לון וכתכין מלקין כדין קדמאי עשרהמאנון
 בבה"כ ראשון להיות שזכה סי וטכ"ש עכ-ל כו' השמיעיני לקולך מקשיבים חבריםהה"ד
 ע"ש ע"ז נפלא משל ע"כ ע"א קל*א ד' תרומה פ' בזה"ק והובא לשכרו ותכלית ערךאין
 טנקבים טשוקץ בגוף יתפלי שלא טאוד אדם ויזהר זו. בהערה ודי צריך. אני לקצראך
 שטור ע"פ ג"כ שם ועוד דכ"ג שמתו מי בפרק כדאי' ר"ל תועבה תפותו אז כיח"ו

 שמור אמר פפא בר חנינא ר' חיטא ואי אשי רב האלהים בית אל תלך כאשררגליך
 זז-ל התפלה מתקוני גדול תקון הוא גם ע"כ. לפני בתפלה עוטר שאתה בשעהנקביך
 דפוטא זדנזרא נמלולא תלי' דצלותא אע"ג דטלא רזא ת"ח ffp,: ק'ך בטדבר פיהזה*ק
 עובדא ההוא אלא עובדא סאן דפוטא בדבורא ולבתר בקדטיתא דקובדא בעקרא תליןכלא
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יהשני ת י י מ ש אהשער
 בגו" עובדא דיתחזי עד צלות' ב"נ יצלי ולא היא דצלותא כגוונ' בקדםיתא ב'נדעביד
 )פי' בקדמית' גרמי' לדכאה כעי קאים רב"נ בשעתא עובדא בקדטיתא דצלותא,כנוונא
 יקשר ולבתר דסצוה פרישו רישוי על לפרשה עול האי עלי' יקבל לבתר צרכיו(לעשות
 ח.ו זרע משכבת נקי שיהא בחלוקו יזהה גם עכ"ד. כו' תפילין ראנון דיחוראקשורא
 וכשטגיע בעז"ה. הבאים בשערים יבוא מעלתה וגודל במקוה הטבילה וצורך בש"ע.כנזכר
 פן הכרחי דבר אף אדם שום עם מלדבר טאד האדם יזהר להתפלל לבה"כ ההליכהזטן

 אחר יותר טעם בלחש תפלתו יתאחר עי"ז או איש"ר של עניי' איזה יאחר עי"זואולי
 כלל יוכל שלא להיות יוכל או הצבור עם קדושה לענות יוכל ולא הצבורסיום

 טובות יאבד מעש דבור ונטצא ההוא הדבור מעם איחור בשביל הצבור עםלהתפלל
 מאוד. בזה לזהר צריך וע"כהרבה

 שמיניפרק
 מביתו יוצא כשהוא עליונים בעולטות רושם עושה ויציאתו בכבוד נהדר מאודמה
 ואעתיק טקומות בכמה בזה"ק בזה מפליג פ4 בתפילין ומוכתר בציצית מעומףלבה"כ
 תפילין ואנה בצפרא אקדים דב"נ בשעת' אר"ש ז"ל ע"א רם"ה ד' ואתחנן פ' אימקום
 סתרעא לנפקא ואתי דטצות בקמזפ' ואתעפף בדרועו. קדיש' ברשיטו ותפיייןברישי'
 סזדוגן קרישין מלאכין ארבע דביתיי בתרעא קדישא דשמא רשיטא בטזוזה אערעדביתי'
 יקרא הבו קמיה וטכרזי כנישתא לבי לי' ואוזפי דביתי' טתרעא עטי' ונפקיןעטי'

 קרישא רוחא דסלכא. יקרא לפרצופא דסלכא לבריה יקרא הבו קריש' דמלכאלדיוקנא
 יעילא טלקא קדישא רוחא ההוא כדין אתפאר בך אשר ישראל ואמר אכריז עלי'שרי

 בני אינון כל קמי' למכתב עלא' סלכא פקיד כדין קדישא מלכא קמי' עלי'ואסהיד
 דקודשא אלא עוד ולא כו' ויכתב דכתיב הוא הדא קמיה דאשתמודען אינון כלהיכלי'
 ומאן בעולמי עברית ברי' מק חמו עלמין בכלהו עלי' ומכריז בי' טשתבח הואבריך
 ואוטר בלבושיה וציצית ברישי' תפילין ולא טתרעי' נפיק כד כנישתא לבי קמי'ריעול

 מהיד הוא מוראי הוא אן אטר הוא בריך קודשא ביראתך קדשך היכל אלאשתחוה
 טצות בשלש שוה אדם כל יד אין אך הקדוש. הזהר לשון כאן עד דשקראסהדותא
 בציצית מעומף יהי' מביתו שביציאתו דהיינו אחת אל אחת חוברות שתהיינהאלה

 לא אם זה לקיים יכול שאינו הנ"ל בזה"ק כטבואר פתחו על וטזוזה בתפיליןומוכתר
 שזכרנו טטעם בתקונה לה יעשה לא אלה שלש ואם לבהמ"ד. או לבה"כ סמוךשרירתו
 והיא כתקונה אותה לקיים ביכלתו אשר א' מצוה שיקיים נעדרה לא מהנה אחתעכ"פ
 רשימו בטזוזה אערע דביתי' מתרעא לנפקא ואתי הנ"ך כמאמר שכתב מזוזהמצות
 המזוזה כוונת האדם שיכוין הזה"ק כוונת שבודאי כו' מלאכין ארבע' קדישאדשסא

 מזוזה ב"נ למקבע פקודא וז"ל ע"ב דרם"ג ואתחנן בפ' בר"מ מפורש הפשומהוכוונתה
 כד"א דציצית כשונא איהו ודא לעלמין דקב"ה דוכרנא ב"נ ינשי דלא כו'לתרעי'
 לטעבד בגרסי' אדכר דוכרנא לההוא ב"נ דחמי' כיון וגו' את וזכרתם אותווראיתם
 מזוזה מצות כוונת הנ"ל בזה"ק מבואר הרי עכ"ל. כו' דמהמנותא ורזא דמארי'פקודא
 עת בכל אלא לבה"כ לילך מביתו ביציאתו דוקא ולאו בכוונתה מאד האדם יזהרלכן
 בפתחו טזוזה יהי' אשר בית מאיזה ביציאתו או בכניסתו המזוזה את רואה עיניואשר
 בש שנכתבו טצות ועול שטים טלנות עזל עליז ויקבי הטוחה על היטנית ידויניה
 סאטין אני עצוטה בשמחה בזה"ל בטחשבתו ויכוין שבטזוזה שסוע אם והי' ובפ'שסע
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 העבודה ושורשיסודלו

 ע"ע הקרושים מצותיך לקיים עלי ומקבל ומיותר יחיד שאתה ואמיתית שלטהבאמונה
 על ידו שטנית בשעה האדם שיאמר פסוקים כטה במדורים נדפס וכבר בזה"ק.כנ"ל
 שסע יאמר.פ' הפסוקים כל לוסר יכול שאינו באם ועכ"פ לבה"כ הליכתו בעתהטזוזה
 ויכוין בזריזות ילך לב"ה הליכתו ובעת כו'. .מעט כי;טוב בזה"ק הנעי בכוונה אךלבד.

 עת כל זאת ויכוין ית"ש בוראי את לעבוד לבה"כ הולך אני הלשון בזהבמחשבתו
 ומוכתר בציצית טעוטף בתטידות להתפלל טאוד הארם ויזהר עצומה. בשמחהההליכה
 נדול טלית בלא ומתפללים בזה נזהרים אינם דרכי' עוברי קצת ובעו"ה דוקאבתפילין

 חבלה מלאכי כטה שלימה איהי לאו צלותא ואי ע"ב כ"ג ד' בראשית פ' הזה"קוז"ל
 ודרועא רישא על ותפילין דסצוה בעטופא שלימא מלקא צלותא ואי כו' אבתרארדפין
 מי העונש וגודל עכ"ל, וגו' עליך נקרא ה' שם כי הארץ עמי כי וראו בהואתמר
 דלא ב'נ כל וז"ל ק"ב קע"ד ד' לך שלח פ' בזה"ק מבואר דטצוה בעטופ' נזהרשאינו
 בחהוא עייל כד דטצו' בלבושא ולאתלבשא דטצוה בעמופ' לאתעמפ' עלמא בהאיזכי

 למאן ווי לבושא וההוא כו' עלי' כדינא וקאים אצטרך דלא טנופי בלכושא קאיםעלמא
 כיצד הנ"ל הזה"ק טסאסר לשנים יראה האדם הנה עכ"ל. כז' בי'דאתלבש

 התפלה בשעת דמצוה בעטופא אזיל דלא כרעי למחבר כדי פטירתן אחר לבואלעתיד שלבישי
 בתפילין ומוכתר בציצית מעופף בתטידות להתפלי עוד להזהר בלבבו סרך יכנוסבודאי
 בדרך. ובלכתך בכיתךבשבתך

 כי כריכות טג' חוליא כל חוליות חוליות ציציותיו שיעשה להזהר לאדםוראוי
 כו' דציצית ארכה ושיעור בקצור וז"ל ע"ב רכ"ח ד' פנחס בר"מ בזה"ק טבואר הואכן
 מסטרא טשלש כל משולשת חוליא וכל ענף שלישי ושני גדיל שליש אצבען עשרתרין

 גופא זכאה כו' שכינת' דא משלשין כריכות מתלת כלילא חוליא כו' הה"דדקדושא
 בכל )ר"ל חוליין עשר שלשה כו' ד0צוה בנפי על וקב"ה בשכינת' רשום איהודהכי
 בהון אית וי"ג( וי"א וח' ז' עושים שאנו הכריכות משיעור החשבון הוא כןציצית
 והאי בין מלקין אחיד כחושבן חולין עשר ושלשה טיל כחושבן כריכן ושלשיםתשעה
 דטללין אנון ואלין בקצור ז"ל ע"ב ל"ג ד' י"ח תיקון ובתקונים עכ-ל. י"ה ב"ןאיהו
 מטרונית, הא סיר כו' בחשאי בעותהון מיני' ושאלין י"ח( בתפלת ה.' ) בחשאי מלכאקדם

 לי מכמיין רהוו אנון אלין עיטין רבון ואמרת כו' בגינייהו זכו ואוליפת בהוןאחידת
 מכאן עכ"ל כו' סטר לכל חוליין עשר ותלת קשרע בחמש דציצית דמצוהבעטיפא
 בזה, לזהר וטוב האריז"ל. כתב וכן דוקא כחוליות הציצית עשית מעלת גודל הארםיראה
 כטום וסודן בספרים כנזכר שמנה כפול חוטין הציציות שיהיו ידך תנח אל מזהוגם

 בטצוה ובפרם שליש עד טצוה הדור המצות בכל כי ולבנים יפים ושיהיו מרעליודעי
 כ"י. סי' בש"ע כנזכר השכינה פני ורואה זוכה בה והזהיר התרי"ג בכל ששקולה11

 טס לטעלה יהיו שלא בו תלוים הציצית שחוטי הטלית בנקבי טאוד האדםויזחר
 יזהר בתפילין נם בזה. נזהרים שאינם רבים ראיתי כי אגודל מקשר לסטה ולאאצבעות
 תטה וכתיבה ובטהרה בקדושה שנכתבו כשרים היותר תפילין אחר להדר מאודהאדם
 מתקונים קצר מאמר ואעתיק הרבה במקומות ובתקונים בזה"ק רבו תפילין מעלת גודלכי

 אותו ברא אלהים בצלם בצלטו האדם את אלהים ויברא וז"ל ע"ב פ"נ ד' פ"זתיקון
 תוין לכל יובא בכל סליק קלא דרועי' ועל רישי' על תפילין ראנח מאן כלת"ח

 דאיחז . דטלנא לדיוקנ' יקר הבז ציזתא קל ד0טנן וסלאכין ושרפים ואופניםטרכבות
 אותו ברא אלהים כצלם כצלמו האים את אלהים ויברא אתטר דעלי' תפילין דאנחסאן
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5זשני ת ר 1 מ ש אהשער

 להקרא ורעי אחיי ובודאי עכ"ל. עלסא דסרי דתפיל~ן כגונא דרישא בתפיליןבצלמו
 גודל גם בתכלית, כשרים התפילין להיות צריכין התפילין בהנחת דמלכי דיוקנאהאדם
 דאנח מאן כל אמר קדיש' ובצינא וז"ל ע"א ע"ז ר' בזיה טבואר ותפילין ציציתמעלת
 זו. בהערה ודי .עכ"ל דאוריתא מצות תרי"ג מקיים כאלו וציציתתפילין

 כוננה קד נועם ויחי פסוק לוסר טאוד האדם יזהר ותפילין טלית הנחתוקודם
 גדול תועלת והוא וטצוה טצוה כל עשית קודם זה פסוק לנטר הנכון מן וכןעלינו
 צ'נ ד' יתרו פ' בזה"ק כטבואר לה הראוי' לכוונה באיתן כצג להחשב המצוהבעשית
 לעילא קוברא אסתלק לשמה דלתתא ובעבורה לשטה. מלה תלי' ברעותא וז"לע"ב

 רעותא חטן לית אי ואפ"ה דב"נ. ורעותא לבא בעי קב"ה דהא כוי יאות כדקאואתתקן
 לית דהא וגו' עלינו כוננה ידינו ומעשה ואמר דור צלי ע"ד דכלא קקרא דאיהודלבא
 צלותא צלי ע"ד דטצוה עובדא ויעביד כלא ויתקנא ולבא רזעתא לשואה הכים ב'נכל
 כדקא לעילא תקונך ואתקין כוננה עלינו. כוננה מאי עלינו. כוננה ידינו ומעשהדא.
 ידינו מעשה בלחודוי עובדוי אלא רעותא לשואה ידעין אנן דלית אע"ג עלינויאות.
 אשר ישראל סלך דוד ואם עכ"ל. כו' לאתתקנא דאצמרך דרגא לההוא למאןכוננהו
 ידינו מעשה שיהא ישראל כלליות בשביל להתפלל לשונו על סלתי בו דבר ה'רוח

 כל יטצוה טצוה בכל נתכוונו כאייו העליונים במדרגות תקונים לתקן כוננהבמצוה
 ואם בזה'ק. כנ"ל העליונים בעולמות ומדרנה טדרגה כל לתקון הראויםהכוונות

 יתפלל ע"ז בדעת עני יהלכון עניות שם אשר האחרונים ברורות כ"ש כו'הראשונים
 עליו הסלך דוד שהתפלל התפלה זו שיחו ישפוך ה' ולפני סלתו יפוף כי לעניתפלה
 במפרים. הובא וכן ומצוה מצוה עשית כל קודםתשלום

 תשיעיפרק
 ותפילין( טייח הנחת)סדר

 קודם אך לה הראוי' ברכה הטצוה עשית קודם ה' ירא נבר יברך כן כיהנה
 ע"ב נ"א ד' תזריע פ' בזה"ק הובא אסירתה חיוב וגורל כו' יחוד לשם יאסרהברכה
 לאדכרא קדישא לשפא כלהו דלהוון ליה ליבעי דב'נ עוברוי בכל אלעזר א"רוז"ל

 בקיצור עכ"ל כו' לפולחני' הוא דכלא קכיר דאיהו טה כל על קדישא שמאבפוטיה
 יזהר יחוד לשם אסירתו ואחר באריכות, הראוי כל בעז"ה שם ביארתי הכוללובשער
 שבציציה לפי בזה והכונה עפיפה כשעת בציצית להסתכל כ"ד סי' בש"ע שנזכרטח

 בלבו אמיתית קבלה ההמתכלות בעת האדם עליו שיקבל מצות התרי"ג כלנרטזו
 זו בכונה מאד האדם ויזהר וגף וזכרתם אותו וראיתם כמ"ש אותם שישמורובטחשבתו

 ושמעתי זו, במצוה יתעלה השם אותו שזיכה טאוד עצומה בשמחה הברכה יברךואח"כ
 של היקם מתוך קטן הטלית של שלפניהם הציצית שני להוציא שנהגו כשרי'מאנשים
 הציצית של טצותן עיקר שזה תמיד בהם להסתכל כדי התנורה על- ותלוים העליוןהבגד
 חלקם. ואשרי הוא ישר ומנהג וגו' אותו וראיתםכמ"ש

 טפורש והובא התפילין כוונת של וכו' יחוד לשם יאטר הטלית עטיפתואחר
 ויברך יניתן ואח"כ הכונה עיקר ולכוין לאוסרו האדם על חיוב וכודאי כ"ה מי'בש"ע
 היפזן בזה במחשבתו עצוטה בשטחה תהלה זיכוין מאוד עצזטה ב,שמהה התפיליןברכת
 יכוין וגם וגו' לאות וקשרתם ית"ש ובוראי יוצרי שצוני מ"ע זו בהנחה מקייםאני
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 העבודה ושורשיסודש

 צריך ההנהח קודם אך הנחתן נעת הוא הכתנה ,העיקר יתור לשם בטסה המכרהכחנה
 וז"ל היטיב שמאלו זרוע יפשוט יד של תפלה הנחת ובעת בפה. הכוונה לפרשהאדם
 לאושטא בעי יד של תפלה מנח כר תפילין דאנח סאן ק"א נ'ה ד' מצורע פיהזה"ק
 גם ז"ל, האר"י וכ"כ עכ"ל, כוי קשרא ולקשרא ישראל לכנמת לה לקבלה שמאלאזרוע
 יכוין רק מלומדה אנשים כמצות זה יעשה לא צרדה באצבע כריכות ג' שיכרוךבעת
 תפילין ס"ז תקונא ע"ב פ"1 ד' בתקונים וז"ל עליונים בעולסות גדול תקזז עושהשבזה
 פבעת דאיהו דילה קדושין דא שמאלא באצבעא כריכא רצועה כוי שכינתא דאדיך

 אומרים שאנו סוד וזה עכ"ל, עסה ואיחו עמי' קשירא איהי ובה דילה באצבעאכריכא
 רשים איהו דהכי גופא זכאה ע"ב רכ'ח ד' פנחם פ' וז"ל ושכינתי', קב"ה יחורלשם

 כו' צרדה באצבע כריכות בתלת דיד תפלה דאיהו ברצועה רשים וקב"הבשכינתא
 זו. בהערה ודיעכ"ל,

 וגם ממש הראש באמצע מונחים ראש של התפילין שיהיו מאד האדםומהר
 ס"מ כ"ז סי' ובש"ע בגמרא מפורש זה שדין אף השער. עיקרי מהתחלת טהמצחלמעלה

 וכמעם ע"ז דעתם משימין אינם עסינו סבני רבים שראיתי לפי בזה עטי פרי מנעתילא

 על נזהר יהי' וגם ע"ז אזהרה כמזכיר באתי לכן ר"ל מצחן על מונח הקציצהחצי
 זה כל כי דוקא בעורף ולמעלה לכאן או לכאן יטה ולא העורף באמצע שיהי'הקשר
 לעשות זהירות מיני בכל להזהר האדם צריך מאוד ומה ואיך מסיני, למשה הלכההוא

 כדקא לתתא עובדא דאחזי מאן כל ע"א קכ*ב ד' בהעלתך פ' זה"ק וז"ל כתקונההמצוה
 לי' עביד הוא כאלו כניכוי סלה ההוא אתער בגיני' רהא לעילא לי' עבוד כאלויאות
 טציץ ק"ו דגטרא דינא הוא כי טתפילין דעת מלהסיח ומאוד מאוד האדם ויזהרעכ"ל.
 הלעוד ובעת י"ח תפלת בשעת רק ר"ל עונשה וטגודל זו מאזהרה מלאים המפריםוכל
 בלימודו ומעיין התפלה כוונת מכוין שהוא בעור בתפילין הדעת היסח שייךאין

 ז"ל.האר"י
 וגו' יאות וקשרתם בפסוק בק"ש הן התפילין שימשמש בעת לאדם וישרוראוי

 זרועו על תפלין שמונחים במחשבתו שיחשוב או אותן שימשמש בעת התפלה בכלגם
 וטיוחד יחיר שאתה אות הם אלו שתפילין כוללת כוונה במחשבתו יחשוב ראשוועל

 טאוד וישמח עצוטה בשטחה הקצרה זו כוונה יכוין אך מצרים מארץשהוצאתנו
 דהיינו תפילין של זו במ"ע טאוד האדם ויזהר בזה. ודי לער זכרו ויתעלה ית'באלהותו
 וז"ל ע"ב ע"ז ד' בז"ח נזכר תפילין זוגות שני וענין הלמור. בעת אף תסידלהניחם

 עכ"ל4 כוי ברזא ידעין דלא תפילין זוגי כ' שוין בתראה דדרא אלין בקיאין דלאובגין

 עשיריפרק
 שיחת בסה"כ ישיח שלא עצמו על יקבל הכנמת לבית הולך שהאדם בשעההנה

 ד' תרופה פ' הזה"ק וז"ל ר"ל פלילי עון הוא בבה"כ חויין שיחת השח כי ח"וחולין

 ינהק לי' ווי פרודא דאחזי לי' ווי דחול כטילין כנישתא בבי דמשתעי' מאן ע"בקל"א
 אשתכח ולא אלהא לית דהא דאתזי דישראל באלהא חולקא ל" דלית לי' ווימהיטנותא

 עכ"ל דלעילא עלאה בתקונ' קלנא ואנהיג מני' דחיל ולא בי' חולקא לי' וליתתמן
 וה'. ד' סעי' צ"ב סי' בש"ע כמבואר ידיו יטול התפלהוקודם

 הכנסת בית פתח אל הפנימית החצר אל עולם של מלכו המלך לפניובבואו
 בקי. סערסי' קם וז"ל ע"ב י"א ד' כראשית פ' בזה"ק כמבואר תחילה באבותימייך
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אשני ת ר 1 מ ש א"שער

 צלות" יצלי כן וכתר סג" בדחילו היכל" קסי' ולטסגר לבית" ולמיעל לסר"לברכא
 לבעי לא אוקטוה הכי וגו' חסדיך ברוב ואני רכתיב קדישין אבהן מאינון קיטאויסב
 בגין ויעקב יצחק באברהם בקדטיתא אסליך אי אלא כנישתא בי לאעלא לב"נלי'

 ויקרא ובפ' כו', ביתך אבא חסדיך ברוב ואני הה"ד קב"ה לקמי צלותא חקינודאנון
 יצחק דא קדשיך היכל אל אשתחוה אברהם דא ביתך אבא הגרסא הוא כן ע"כ ח'ד'

 צלותי' ויצלי כנישתא לבי יעול כן ובתר ברישא לון לאכללא וכעי יעקב דאביראתך
 נדפם וכבר הזה"ק, קכ"ל אתפאר בך אשר ישראל אתה עכרי לי ויאמר כתיבכדין

 נטרץ בקצור הנומח' לפניך ואציג בסדורים, גם כמפרים קצת באריכות מרובהדפוסת
 יבה"כ בואו קודם תחלה כאבות להמליך הזה"ק אזהרות לקיים אדם כל שיוכלבכדי
 הלשון' בזה יאסר בה"כ בפתח בעוטדו הואוזה

 בזכות כיתך אבא חסדך ברוב ואני
 עולם של רבונו יעקב בזכות ביראתך יצחק בזכות קדשך היכל אל אשתחוהאברהם
 על לכתר תפלתי תעלה ובזכותם לפניך להתפלל לבה"כ אבא איו אבות שישתבזכות
 כשיבא כך ואחר פה על לאומרה אדם כל יוכי הקצרה זו נוסח ובודאי ע"כ,ראשך
 ויכוין גדולה השתחוי' וישתחוה ביראתך קרשך היכל אל אשתחוה יאמר ההיכלכנגד

 ועיי"ש, הזה"ק במאמר שטיני בפרק כנ"ל אותו ומיראתו יהברך להבוראשמשתחוה
 יזהר התפלה התחלת וקודם להתפלל, ויתחיל תפלתו קביעת בטקום יעמוד כךואחר
 בלבו עצומה אהבה ויכניס כמוך, לרעך ואהבת של ט"ע עצמו על לקבל מאודהאדם
 האריז"ל. מכולם כלולה תפלתו שתעל' כדי וכנפשו כגופו מישראל אחד כללאהוב

 הגומל עד בינה לשכוי מהנותן השחר ברכת סדר לא חצות תקון מרר קורםואם
 ברכותיו אחר אמן אחרים שיענו כדי התפלה שאר עם בבה"כ למדרם טובחסדים,
 כר ע"א רע"א ד' עקב פ' וז"ל אמן אחרים כשעונין הברכה מעלת גדלה מאד טהכי

 כל פתח דלא לעילא טמנא ולית לעילא ופתחא פתחא לית מתתא ברכאן אנוןמלקין
 דא פלוני דשדר דטלכא דורנא איחו דא רקיעין אנון בכל ואמרי וטכרזי פתחיןאנון
 ראתיבו ברכה רכל אסן עלי' דאתיכו ברכה איהו ומאן יאות כדקא בקיוטא רורנאהוא
 וקדושא יתודא דכל דקשרין רזא הא אטן כו'. יאות כדקא בקיומא איהו דא אמןעלי'
 באנון בהו אתרעי וקב"ה יאות כדקא עלאין בעמרין ברכת' לההיא ומעמר דמארי'ברזא

 כו' אכבד טכבדי כי כתיב דא רזא ועל כו' דלתתא בברכהא ותאובתי' ליידסברכין
 כדי אחרים בפני דאפשר טה כל ברכותיו להשטיע האדם שיזהר הנכון מן וע"כעכ"ל,
 הברכה. אחר אמןשיענו

 בתקונים הובא אמירתה מעלת ונודל העקירה פרשת יאמר השחר ברכתואחר
 שנדפם כפי אחריה ושל אסירתה שקודם התפלה ויאפר במדורים המאמר נדפסוככר

 ידות, שתי בס' כ"כ התחינה לומר אין אך העקירה פ' יאמר וי"ט בשבת וגםבסדורים,
 הובא הנוסח וכל התמיד פרשת עד כו' שסים ירא אדם יהא לעולם הנוסח יאסראח"כ
 מ"ו. סי' א"חבמור

 עצומה בכוונ' ובשכ"מלו שסע פמוק שיקרא האדם יזהר רקרבנות ראשונהובק"ש
 בעז"ה לפנינו שיבוא כפי ובשעריך עד ואהבת פמוק גם דיוצר כק"ש כסוממש

 וקורא כותיקון שמתפלל אף לקרותה האדם על גדול חיוב זו וק"ש הכאים,בשערים
 ז"ל האר"י כ"כ דקרבנות זו ק"ש לקרות טחוייב אעפ"כ החמה הנץ קודם בזמנהק"ש

 ק"ש נקראת והיא זו ק"ש ראשונה יום בכל לקרות אדם כל על חיוב ק"ש ד'כי
 אחר עכ"ז הבוקר אור קודם התמיד פ' עד השחר כרכת אדם שסדר אף ולכןדקרבנות
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 העבודה ושורשיסודמ

 ובשעריך עד שסע פן זו ק"ש שיקרא ראוי התסיד פ' שיתחיל קודם ותפילין טליתהנחת
 של ק"ש היא ג' וק"ש דיוצר. ק"ש נקראת ב' וק"ש דקרבנות ק"ש נקראת היאכי

 ק"ש הג' וכל הסמה שעל ק"ש היא ד' וק"ש דערבית. ק"ש ונקראת ערביתתפלת
 הראשונה פ' רק לקרות א"צ דקרבנות ק"ש זוית פרשיות הג' כל לקרות החיובהאחרונות

 ובפרם הארוכים בימים דהיינו ריוצר ק"ש זמן ח"ו שיעבור האדם ישער אם אךכנ"ל,
 מאד יזהר אז ק"ש זמן עובר בוודאי כוותיקין מתפלל שאינו סי וי"ט קודשכשבת
 של דק"ש ט"ע הקריאה בזה לצאת ויכווין פרשיות הג' כל דקרבנות בק"שלקרות
 הג' כל דקרבנות בק"ש לקרות השנה יטוח בכל אף בזה להתנהג לאדם וראוישחרית,
 לתקן יוכל לא מעוות ויהי' בזמנה דיוצר ק"ש יקרא לא ח"ו שמא מספקפרשיות
 כי בזסנה תסיד דיוצר ק"ש לקרות יכולתו בכל האדם שיתאמץ וישר ראויובוודאי
 ברכותי' בלא וכפרס ק"ש חובת ידי דקרבנות בק"ש לצאת גדול דוחק זהבוודאי
 דמדומי עם ק"ש שכר וגודל אפשר, משאי אפשר דנין אין אך אחריה ושלשלפניה
 אתה ושל א' הוא אתה של השבחים יאסר אח"כ ועי"ש. ע"א פ"ר ד' בז"ח מבוארחמה
 אלו בשבחים גם ותפלות, נפלאים משבחים נכללים הם כי ובשטחה בכוונה ב'הוא
 בפור הובא הירושלטי ע"פ נתקנה א' הוא ואתה ויתעלה יתברך אלהותו על האדםמעיד
 בשם חתימה ולענין אליהו, דבי בתנא והובא ז"ל אליהו מאטר הוא ב' הואואתה
 הכריע לא הב"י אך בשם החתימה של הנוסחא כתב ט"ו כמי' הטור הא' הואבאתה
 שטו את הטקדש ברוך אלא בשם לחתום שאין טצאתי ז"ל האר"י ובשם ועי"ש,בזה

ברבים.

 עשר אחדפרק
 בזה"ק טבוארים שהם כמו נא אמפרה אמרתי אם הקרבנות אסירת מעלתגודל
 באתי הנה אסרתי אך יכילו ולא היריעה תקטן מושבותיהם מקוטות בכלובתקונים
 כערכי אנשים לב להלהיב כדי הקדושים מטאטריו קצת אפם כתוב ספרבמגילת
 כפ' הזה"ק וז"ל הקצור, תשוקת לגודל בקצרה נפשאי נקיטנא זאת גם ואףבאמירתם

 מדרשות ובבתי כנמיות בבתי בשוסי' דמדכר טאן האי כרוספדאי א"ר ע"א ק' ד'וירא
 חובי' דמדכרי' מלאכיא דאנון הוא כרותה ברית בהן ויכוין ותקרובתא דקרבני'ענינא

 קרבנות ש5 הפרשיות ופרטי עכ"ל. טיבו אלא לי' למעבד יכלין דלא לי'לאבאשא
 ל"ד ד' בז"ח וז"ל בזה"ק, ג"כ ומפורשים בסדורים כבר נדפסו יום בכל אדםשיאמר
 לבי לי' ואוזיפו כו' ברישי' תפילין אנח בצפרא אקדים דב"נ בשעתא ארשב"יע"ד

 פרשתא למקרי לי' אית הרי בתר אתפאר בך אשר ישראל ואטר אכריז עד כו'כנישתא
 קרבנות בפרשת יתעסק לבתר דכלא ותושבחתא עלויא דאיהו א' יום עדדבראשית
 העולה תורת זאת לאטר בניו ואת אהרן את צו דיומא קרבנין אנון וכל עלוילכפרא
 תרופת של פ' )והיא עכ"ל כו'. דלילא ומחשבין הרהורין אינון כל על לספראבגין

 אלין וז"ל ע"א ל"ד דף י"ח תקון בתקונים מבואר התמיד פרשת מעלת וגודלהדשן(.
 ומשתיין מאכלין על להקבעה מברכי דהוו דצואר מארי אנון אעלין אחרנון האנפקין

 לאשי לחטי קרבני את אליהם ואטרת ישראל בני את צו יומא בכל דאמריןדקרבנין
 יראה טזה הנה עכ"ל. דצלותין קרבנין בכמה ושכינתיה לקב"ה מקרבין דהוו נתוחיריח

 ולדקדק גדול במתון לקרותן ועיקר בקריאתם לכוין ראוי ואיך מעלתם גורלהאדם
 זו. בהערה ודי בתורה. ככתובבתיבות
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 וגודל גדולה, בכונה וגף ירך על אותו ושחט פסוק יאסר התמיד פרשתואחר
 עם לוטר טוב יקר בר הר"י וכתב וז"ל א' סי' בב"י הובא זה פסוק קריאתטעלת

 עלי אני מעיד הקב"ה אמר רבה בויקרא כדאמרינן וגוי אוהו ושחט זה פסוקהקרבנות
 צפונה זה טקרא קוראין שהן בשעה אמה בין עבד בין ישראל בין נכרי בין וארץשסים
 עכ"י. אברהם. בן יצחק עקדת זוכר אני ה'לפני

 הוא אתה מן ויתחיל כסדורים כנדפס קטורת של פרשיות יאמר זה פסוקואחר
 קטורת של פרשיות קריאות מעלת וגודל כו' קמורת אח לפניך שהקטירו אלהינוה'
 בני לבות להלהיב בכדי אחד מקום רק לפניך ואעתיק הרבה בטקומות בזה"ק ג"כרבו
 גזרה דא מלה ע"ב דרי"ח ויקהל פ' וז"ל קריאתם בשעת הכוונה לשעבוד להביאםאדם
 פילן פכל ישתזיב דקמורת עובדא יומא בכל וקרי דאמתכל סאן רכל קב"ה קמיקיימא
 ולא וטמותנא בישא וטדינא בישא ומהרהורא בישין פגעין וסכל דעלמא חרשיןבישין
 אר"ש בי' דיכוין ויצטרך עלי' לשלטאה אתרא ממרא יכיל דלא יומא ההוא כליתוק
 מיה כל נטלי הוו קב"ה קמי' דקמורת עזכדא איהז קלאה כטה ידעי הוו נשא בניאי

 בעי בי' דאשתדל ומאן דדהבא ככתרא רישייהו על עטרה לה מלקי והוו מני'ומלה
 ובעלמא עלטא בהאי חולקא לי' אית יומא בכל בי' ויכוין דקטורת בעובדאלאשתכלא

 בישין ממטרין עלטא דהאי דינין סכל וישתזיב ומעימא סיני' טותנא וימתיקראתי
 דדינא טאן האי ת"ח בזה"ל. מסיים ע"א רי"ם ובדף בקצור. עכ"ל דגיהנם,ומדינא
 לאמתלקא איהו סיועה דהא טרי' קמי ולאתכא קטרת להאי אצטרך אבתר'רדיף
 ביוטא זטנין . חרין לאדכרא בהאי רגילא הוא מני', ממתלקין וראי ובהאי מני'רינין

 ודאי יקטירנה הערבים בין וכתיב בבוקר בבוקר ממים קטרת דכתיב וברמשאבצפרא
 קיומא הוא ודא לדרתיכם ה' לפני תמיר וקטורת דכתיב תדיר דעלמא קיומאאיהו
 דקטורת עובדא יומא בכל אדכר דלא אתר בההוא לעילא דעלמא וקיומא לתתאדעלמא
 ה' לפני קיימי איהי תמיר ה' לפני תמיד קטרת דכתיב בגין בי' שרי' רלעילאדינין
 מכליתיר

 פלחניי
 קב"ה קמי ותכיב יקיר דהוא דקטורת עובדא איהו מניבא אהרנין

 לצלותא לאקדמ' אצטרך דקטורת עובדא ובב"כ כו' דעלמא ורעותין פולחנין מכליתיר
 בקצור עכ"ל כדקאטרן. כלא וצלותין דזסרה( פסוקי )ר"ל ותושבחן. שירין ולבתרכו'
 גדול במתון ובערב בבוקר הקמורת פרשיות באמירת להזהר לארם זו בהערהודי

 שאסירת האריז-ל וכתת בזה. ודי הלב. ובכוונת בתורה ככתוב היטיב התיבותובדקדוק
 הסמטנים עשר אחד שימנה מזהיר גם בתשובה לחוור יסייענו וממניה הקטורתפרשיות

 על יום בכל הקרבנות אמירת של התקון וגודל ע"כ. ח"ו. ימעה שלא ככדיבאצבעותיו
 אלין ארבע ומנורה. וכמא ושלחן טסה וז"ל ע"א קל"נ תרומה פ' טבואר התפלהסדר
 בסדורא עלאה עלמא לגבי מתתקנן אלין תקונין וכל כלא ואיהי .אינון בשכינתאכלחו
 קרבגין דאנון בסדורא טטה. הא דילי' ובתקונא דערבית רצלותא במדורא מסררין.דאנן
 דצלותא מדורא ובההוא שלהן. הא ותשבחן שירין ואנון בצפרא ססדרין דאגןועיוון
 דצלותא סרורא בההוא כמא. הא סתקנין דאנן יתודא בההוא דק"ש ובתקונאדסיושב
 איהו זכאה מנורה. הא טסדרין דאנן וברכאן קדושה ותוספתא קרושאן ובאנוןדמעומד

 כדין תקונין הני לגבי' ולאתקנא יומא בכל סארי' לגכי לאשלמא ברעותי' שוי דדאב'נ
 ראתי. בעלטא איהו וזכאה עלמא בהאי איהו זכאה יומא. בכל אושפיזי' יהא קב"הודאי
 לי' לברכא בעי פקדוני' לגבי' וחב צפרא אתי כד ז"ל ע"ב ק"כ בטדבר ובפ'עכ"ל.
 בכסויא אתכמי בשוטפי. מעטר כנישתא לבי עאל דקם לבתר עלאי. טהיטנא דאיהולקב.ה
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 בסדורא מלכותא עול על" קבול לבתר בקדמיתא. בקורבנץ נרם" ומרכי עאלדציצית
 עול. ההוא עלי' אשרי רא דשבתא ובסדורא מלכותא. רעול סידורא דאנון דרורדשבחי
 של הפרשיות ומכל כזה. הערה ודי עכ"ל. כחרא. לון לקשרא דצלותא סדוראלבתר
 כי ט' מעיף שם שנזכר במה עכ"פ יזהר בכל אדם שיאמר א' סי' בש"ע הנזכרקרבנות
 יאמר שמקודם דהיינו הנ"ל בזה"ק המבואר כפי המרר על ויאמר כו' בכוונה מעטמוב
 הנ"ל בז"ח כמבואר הדשן. תרומת פ' ואח"כ הכיור פ' ואח"כ אחד. יום עד בראשיתפ'

 בסדורים. שנדפם המדר על וממניה הקמורת פ' ואח"כ התמיר פ' ואח"כ טעלתו.נודל
 רברים שני כרשינא בורית וז"ל הקטורת. טסטני תיבות כמה על פי' סאבוררה"םואעתיק
 גדול כהן פי' מיתה חייב ממניה מכל אחת חמר אם משניהם פי' קבין תשעההם.

 אם אבל וגו' הקטרת ענן וכסה כתוב שכן ריקני' ביאה בא שהרי ולפנים לפנישמביא
 עכ"ל. חייב. כהיכתו הקטורת ענן שאין ממני' מכל אחתחסר

 ג"פ פסוק כל וגו' עמנו צבאות ה' הפסוקים יאמר הקטורת אסירתואחר
 כירושלמי נרמינן וככ"י באבוררה"ם חוכא מעלתה וגודל עצומה וככוונה גדולבהתלהבות

 אל לעולם יוחנן ר' בשם אסא ר' בשם אחא בר יעקב ר' בשם חזקי' ר' עומדין איןפ'

 אכוה ר' בשם בון ב"ר יימא ר' וגו' לנו משגב עמנו צבאות ה' מפיך זז זה פסוקיחי
 מעלתם גודל אדם יראה ומזה עכ"ל וגו' אדם אשרי צבאות ה' וחכר" יוחנן ר'בשם

 יה' וערבה פמוק יאמר אלו פסוקים אחר ותכף בזה. ודי אמירתם. בכוונתויתלהב
 טסדר הוה אביי ואח"כ במדורים. שנדפס כמו פסוקים שאר ואה"כ האריז"ל. וגו'מגחת
 עצומה בכוונה לאומרה האדם ויזהר כו' בכח אנא הקנה בן נחוניא ר' תפלח אח"ככו'.

 מתקוני הוא זו ותפלה האריז"ל. בפ"ע תיבות שתי כל באמירתו ויחלק גדולוכמתון
 פי' הימיב לכוין הפשומה כוונה ועיקר העליונים עולמות תקון מדר על המימדיםהתפלה
 זו תפלה מעלת גודל יראה ע"ב ע"ד ד' בז"ח היטיב שיעיין ומי זו תפלה שלהטלות
 ע"א. י"מ ד' ד' תקונא בתקונים הנוסהא כן כי בשכמי"ו מיומה אחר לומרויראה
 בסדורים. הנרפם הרבון יאסרואח"כ

 משנה שכל טעלתה נודל ויראה האריז"ל בכתבי האדם יעיין מקומן איזהוופרק
 כהבנת לאומרה יזהר לכן העליונים. בעולמות בא"ע תקון הוא זה פרק שלוטשנה
 הארם יכוין זה פרק גם וסח הנה ער הנזכר כל של הכונות וכלל ובמתוןפירושה
 ובוראי ליוצרי רוח נחת לעשות רוצה אני האמירה שכזה ענין איזה של אסירהקודם
 יכול שאינו אף העליונים בעולמות ותקנה רושם אמרתו יעשה כודאי ואז ויתעלהית'
 לבוראינו רוח נחת עשית של זו וכוונה בעי, לבא רחמנא כי ז"ל האר"י כוונתלכוין
 ולמוד התפלות תקוני באמירת ובפרם העבודות ככל ועצומה נפלאה כוונה היאית'

 זו, כונה אל האדם יתעורר הלמוד או דשבח או התפלה אמצע בתוך גם הקדושה.תורה

 זו. בהערהורי
 ז"ל. האר"י התפלה. מתקוני ג"כ הוא זה וקדיש קדיש אומרים דר"י ברייתאואחר

 שלום עושה ע"א קם"ט ד' תרומה פ' בזה"ק הנוסחא הוא כן שלום עושה שלונוסח
 כו'. עלינו שלום יעשה ברחמיו חואבמרומיו
 אם תפילין הנחת אחר תיכף יביאך כי והיה כו' קדש פרשת האדם אמר לאאם

 כרי כ"ש קודם כאן הפרשיות שתי אותן יאמר הצבור תפלת יאחר שלא בעצמוישער
 קדש כאן יאמר מקודם- וכתפייין. כתורה הכתוב סדר על פרשיות הד' כלשיאמר
 פרשיות השתי יאמר אם טשא"כ שמוע אם והיה שמע יאמר ובק"ש יביאך כיוהיה
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 העשיה.עולם שי תפלות תקוף ע"כ שמעתה הסדה על יאמר לא התפלה אחר יביאך כי יהיהקדש

 עשר שניםפרק
 ויחי התפלה ותקון מעלת גודל קדשו כרוח כשהשיג ישראל סלך זמירותנעים

 אדם שכניכראוהו
 מזלזליי

 מרפא חכמים לשון לשונו על ומלתו קדשו ברוח דבר בו
 דברים כדרז"ל אדם לבני זלות כרום ואטר שאבדתם ההוא הטוב לכל לבבכםשימו
 את ונתתי ראיתי זה כל ואת בהם מזלזלים אדם ובני עולם של ברומו עומדיםשהם

 הזה"ק מאמרי האומרים מן להביא וכוונתה התפלה שער על לדבר אחלה טרםלבי
 ואם העליונים. בעולמות התפלות ותיקון טעלות בגודל בינה אלפא תקוע פרקותקונים.

 מאמרים ק"כ לערך הם כי פארותיו יאריכו לשנים כזזה"ק הם כמו נא אמפרהאמרתי
 המבארי' ותקונים. סזה"ק מאמרים מקצת קמנה א' איפה לקטתי איפה לזאת ואינמנים.
 עד האהבה את לעורר ובכדי העליונים העולמות בכל תקונה וגודל התפלה מעלתגודל

 אהבת ולגודל נכונים. יהיו התפלה כוונת שעכור אל לבוא כערכי אנוש לבבשתחפץ
 נאה ופרקו אפשרים. היותר צד על המאטרים בהעתקת כקצרא נפשאי נקיטנאהקצור
 בין מפסיקין אין אך התפלה התחלת ביאורי טרם הקודמים הפרקים בין להעמידוהי'

 לעבודוה בעשייתן הנאות סדר הקדש אל לגשת קרב הוא הלוכו דרך כיהפרקים
 עולם תפלת תקון תשלום עד בנחים הפסק בלי שוה עמק אל חברו אלה כלהאשמורה
 במגירת סמוכין לו לעשות לנא מסוכו דין מן כל אמרתי למגור השער ויהיהעשיה
 הזה.השער

 עומדין אין פרק ברכות הקדושה בגמרא הובא כלל ררך התפלה מעלותוגודל
 ואפ"ה ע"ה רבנו כמשה במע"ט גדול לך שאין ממע"מ יותר תפלה גדולה אף*א ל"אדף
 כו' שנאמר הקרבנות מכל יותר תפלה גדולה ואר"א כו' דכתיב בתפלה אלא נענהלא
 לי' למפלח ראתי ב"ג כל ת"ח ע"ב רכ"ם ויחי פ' הזה"ק וז"ל מאמרים. כמהועוד

 בעי כדין כו' נהורא מליק כד בצפרא לקב"ה לי' לטפלח בעי ופנייא בצפראלקב"ה.
 אחסין דצלותא בגין דצלותא בפולחנא קמי' ולמפלח דקב"ה בימינא לאתקשראב"נ

 ברכאן אמשיך וסחטן עלמין לכלהו עלאה מעומקא ברכאן ואמשיך לעילאתוקפא
 ב"ח בעי דקא דצלותא פולחנא בההוא טתברכין ותתאין עלאין ואשתכחולתתאי
 השתא ז"ל ע"א ר"נ ובדף בקצור. עכ"ל כו'. לאכללא וברננה בשמחה קב"ה קמילמפלח
 לקב"ה דבריך ובברכתא ותתא לעילא שיימו אתער דב"נ צלותא אתעביד לאדקרבנא
 לקב"ה לי' דמברך סאן עלמין מהברכין דישראל בצלותא וע"ד ותתאין עלאיןמחברכן
 וז"ל עכ"ל. וגו' אכבד מכבדי כי הה"ד יתברך לא לקב"ה לי' מברך דלא ומאןיתברך

 דידעי צדיקיא אנון זכאין חשמיעני בקולך מקשיבים חברים ע"א ר"נ ד' פקודיפ'
 בהאי מלקין אלין לאסתלקא שראת צלותא האי דכד כגין יאות כדקא צלותהוןלמדרא
 תרעא עד היכלין אנון ובכל רקיעין אנון בכל ואעלין סטנן( מלאכין )פיצלותא
 אנון כל ת"ח דאתטר. בסה לאתעטרא סלכא קמי צלותא ההיא ועאלת עלאהדפתחא
 לאפקה מחשבה מגו בעי' צלותא האי שלים ברעותא למאריהון ומקרשין צלותיןרסצלאן

 אלין לגבי מטת וכד דקב"ה שמי' אתקדש וכדין שלים טלולא דרוחא וברעותאלה
 רביעאה הוכיא עד בהדה ואזלין צלותא לההוא נטלי כלהו המלאכים( )פי'חברים
 יאות כדקא צלותי' ולצלאה לקב"ה לברכא לב"נ לי' דאצטרך כגין כו' פתחאבההוא
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 העבודה ושורשיסודמד

 והכא טעלמא ברכאן דימנע בגין צלותי' יפגום ולא כו' קדישא שמי' דיתברךבגין
 לטרי' דדהיל דב"נ צלותא ע"ב ר' ד' ויקהל בפ' וז"ל בקצור. עכ"ל כוי דקדושהבסטרא
 מלאכין דקאטרין והושבתן בשירין בקדמיהא דאוקיטנא כטה דלעילא תקונאואתקין
 נש בר ובעי כו' קשיטת איהי לתתא דקאמרין דתושבהן סדירא ובההוא לעילאעלאין
 ורעותי' ולבי' פוטי' דצלותא ומדורין תקונין הני בכל ולכוונא ורעותי' לבי'לשוואה
 לתחא שלום לי' קארי קב"ה כדין כו' דא לכל ורעותי' לבי' יכוין ב"נ ואי כו'כחרא
 ההוא אסתלק וכר כו' שלום לעילא לי' קראן הכי יומו וכל שלום ה' לו ויקראכד"א
 וקודשא בידה דימחי סאן ולית רקיעין אנון בכל ובקעי מלקא נשסתי' עלמא מהאיב"נ
 לה ויפתחון וגו' משכבותם על ינוחו אמרה ושכינתא שלום -יבוא ואמר לה קריכ"ח

 ז"ל ע"א ר"א בדף עוד כו', בידה דימחי מאן יהא ולא דכיא דאפרממונא טוריתריסר
 דקכ'ה קטיה לצלאה ב"נ רבעי בצלותא הכא וגו' אתה עבדי לי ויאמר ואמרפתח
 דקייטא דקב"ה פולחנא אית דסרי' פולחנין מאנון ויקירא רבא חרא. פולחנאדאיהי
 כו' רכלא עקרא ראיהו יתיר פנימאה פולחנא ראיהו רקב"ה פולחנא ואית כו'בעוברא
 דהא ידעין יא נשא ובני עלאין ברזין קיימי איהי דרוחא פולחנא דאיהו דב"נצלותא
 ואנון מלקא מל' כו' לעיל' ומלקא פתחין פתח' רקיעין בקעא אוירין בקעא דב"נצלותא
 בכמה תר טטנא אתטנא טזרח לסטר עלמא מטרי לד' אתפנון באויר' דקיימיןממנון
 דאנון אחרנין סטנן מרכין ועטיה שמי' גז"רדיא באוירא דקיימין עטי' ומרכיןממנין
 כדקא סלה היא אי טמנא האי לה .ונטיל באוירא ומלקא דצלותא טלה לההיאמחכאן
 דרקיע אוירא ההוא עד עמה ומלקין פלה להאי נשקין סרכין אנון וכל הואיאות,
 אתון זכאן ואמרי פתחי סלה לההיא דנשקי בשעתא אחרנין סרכין מסנון רתמןלעילא
 בעטרין לטריכון לעטרא דידעיתוישראל

 קדישיי
 דא דעטרה דטלה פומה איהו זכאה

 דההוא אתוון דתריסר קדישא דבשמא באוירא דקייסין אתוון פרחין כדין מני'נפקא
 דטפתחן טטנא וההוא טלה בההיא ומלקין פרחין אתוון ואינון כו' באוירא שליטשמא

 ואתטסר רק~עא עד בי' מלקין כלחו אחרנין מתנין אנון וכל בידי' דאויראדמארי'
 דאתמנא מטנא חד לגבי ומטת צלותא סלקא כו' לעילא ומלקא אתרא דמטנאבירא
 ועלייהו מסנן וכטה מרכין כטה קיימין ובהו פתחין תשעה קיימין והמן מערבלמטר
 טי דאנון חדא בפתחא כלהו אעלין יממא נהגר וכד כו' זבוליא"ל שמי' די חדממנא
 וכלהו פתחא בההוא אעלת סלקא צלותא וכד כלקו על עילאה פתחא דאיהופתחין
 כלהו ונפקי ממנא רב ההוא זבוייא"ל ועליהין פתחא מההוא נפקין מסנן וכלהומרכין
 תריסר ואתפתחו רקיע ההוא עד צלותא סלקת חנינא רקיע עד עמה ומטן להונשקי
 טטנא והאי קנא"ל דשטיה חד מטנא קאים דתרימר תרעא ובההוא רקיע דההואתרעין
 אנון כל על וכריו ממנא האי קאים סלקא צלותא וכד משריין כמה על חילין כפהעל

 פתחין אינון בכל צלותא ואעלת פתיתן תרעין וכלהו וגו' שערים פתחו ואטרפתחין
 רבואן שחין אנון כל כוי משריין רבוא שיתין עד ראיתמנא כו' טמנא חר אתערכרין

 ונשקי נפקי כלהו דאודנין מארי דצייתין אנון וכל דעיינין מארי אינון וכלמשרין
 רקיע כו' שוועתם אל ואזניו צדיקים אי ה' עיני הה"ד דסלקא דצלותא מלהלההוא
 ההוא נחית מלקא צלותא וכד כו' רקיע לההוא וסמי סלקי צלותא ההואתליתאי
 היא דא כו' דשרביטא רקיע רקיע האי ואקרי צלותא ההיא קמי' ומגידשרביטא
 סתעטרא צלותא ולהלאה טכאן לגבה מגדין כדין רקיעין אנון כל על דמלקאצלותא
 בעטרין צלותא לההיא סעטרין וכלהו כו' רביעאה רקיע לגו ומלקא עלאיןבעטרין
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מ"שני ת י י מ ש א"שער
 ההוא לגו עמה מלקין משריין דכלא ער צלותא אתעכבת ותמן רעדן דגנתאדבוממין

 צלותא וכד דעו"ג קרבין מארי והוא שמי' גדריא"ל תר ממנא איהו ותמן חמשאהרקיע

 לההיא ופעטרין וסגדי ונפקי חילייהו ואחבר דלי' משריין וכל הוא אזדעזא כדיןסלקי
 ענפיא"ל דשטי' ממנא חד קאים דתמן תרעין לשבעין דממו עד עמה ומלקיןצלותא

 הני ככל צלותא דמתעטר' וכיון עמרין כשבעין צלותא לההיא טעטר והוא ממנארב
 דמתעטרא צלותא לההיא ומלקין רקיעין דכלהו היילין אנון כל מהחכרין כדיןעטרין
 רכל עלאה יקירא רב ומנדלפון צלותא אעלת וכדין שביעאה רקיע לגבי מטריןבכל

 אלין היכלין שבעה כו' היכלין שבעה לגו צלותא לההיא אעיל בידי' דמרי'טפתחין
 דב"נ חולקי' זכאה כו' עטרין הני בכל מתעטרא כד צלותא והאי דמלכא היכליןאנון

 מלין הכא עד כו' קב"ה ביה דמתעטרי צלותא כהאי יאות כדקא צלותיה לסדראדידע
 דקיימין פקודין שית זאנזן כז' אוריתא פקודא אית ולהלאה מכאן עיאין רזיןלמנדע
 תליתאה אותו. לאהבה חנינא והנורא. הנכבד השם את ליראה חד בצלותא. הכיאוף

 ליה נשמתיה לטמור שתיתאה עמא, ית כהנא לברך המישאה ליחדו. רביעאהלברכו
 כגוונא בעובדא דקיימא פקודין אנון כר דסלה בצלותא רקייטין פקידין שית ואנוןכו'

 מלכא דוד דקאמר תושכחן באלון קיימי דא פקודא השם את ליראה ותפילין,דציצית
 דתטן וקמורת( הקרבנות פרשיות )פי' דאורייתא קרבנין ובאנון הזמרה( בפסוקי)פי'

 כו' יראה דאקרי אתר בההוא קיימין שירין דאנון בגין מרי' מקמי לרתלא ב"נבעי

 ישוי לישתפח ב"נ דמטי כיון כו' ביראה שירין באנון רעותי' לשוואה ב"נובעי
 לאהבת סמי כד אותו לאהבה המאורות יוצר אור יוצר כנון לקב"ה לי' לברכארעותי'
 והא רקב"ה דדחיטו רזא איהו דדא אלהיך ה' אח ואהבת רבה( אהבה )ר"לעולם

 דקב"ה דיחודא רזא קיימא דהכא אחד ה' אלהינו ה' ישראל שמע ליה ליחדאאוקטוה,
 כו' מצרים דיציאת אדכרותא ולהלאה ומתמן חזי כדקא דלכא ברעותא שמי'ליחדא
 דלבא כרעותא נשטתי' לי' ולמיהב לגביה נפשיה לסמור כו' עטא ית כהנאלברכא

 למסמר לגביה ורעותיה לבי' דיכוין אשא נפשי ה' אליך ואמרין אנפין על נפליןכד
 שית לגבי דסלקין בצלותא דקיימין "קורין שית אנון אלין שלים ברעותא נפשיהלי'
 לבא רישוי מאן חולקי' זכאה כו' יתיר אחרני תלימר תימא ואי ראורייתא פקודיןסאה

 ב"נ סטי כד אבל מגיאין אחרנין תליין ובאלון יומא בכל לון ולאשלמא לדאורעותיה
 בההוא דקיימא פקודא ההוא לאשלטא ורעותא לבי' לכוונא לי' אצמרך אלוןלאתרין
 עכ"ל אתפאר בך אשר ישראל אתה עכרי לי ויאסר ואמרי עלי' מכרזי וכדיןמלה

 נמרץ.בקצור
 טעלת נודל להתבונן אדם יכול שהעתקתי אלו מאמרים מקצת אף ורעיאחיי

 כתר להעשות עלאין ומשריין חיילין כטה בין והיכלות רקיעים כרום שעולההתפלה
 בנשיקין לה שעושין הככור וכל וב"ש הקב"ה המלכים מלכי למלך תפארתועטרת

 נרכאן ואמשיך ויחי בזוהר כנ"ל בתפלתו מתנרכין העולמות זכל כנ"לוהשתחואות
 דצלותא פולחנא בההוא מתברכין ותתאין עלאין ואשתכחו עלמין לכלהו עלאהמעומקא
 עולה די הן לבד הזה"ק הערות ובוודאי מפורש כנ"ל מצות התרי"ג כל גם בהונכללין
 מגו בעיא צלותא האי פקודי בזהר כנ"ל בה הכוונה גודל אך אדם בני לבותלעורר
 דיסנע בגין צלותיה יפגום ולא כו' שלים מלולא דרוחא וברעותא לה לאפקאמחשכה
 ולכוונא ורעותיה יבא לשוואה ב.נ ובעי כחב כנ"ל ויקהל בזהר גם מעימא,ברכאן
 לבי' ולשוואה דטרי' דפולחנא בתקונא לבי' ליחדא כו' כחרא ורעותי' ולבאפוסי'
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 העבודה 1ש1רשיסודסו

 בתיקונים וז"ל בזה ודי כו' מלקא מלה רהא רקאמר מלין דאינון פולחנא בההואורעותי'
 בפולחנא ראשתדל דב"נ טתניתין מארי דאוקטוה איהו האי ס"ט תיקון ע"א ק"ודף

 לצוות אלא נברא לא הקולם כל דאוקמוה כמה רלי' בסייעתא דעלמא בריין רכלדמרי'
 הבלים אפיק ב"נ וכד למייעתי' אלא אתבריאו לא ואופנים וחיות שרפים ואפילולזה

 השמים עוף כי הה"ד לון לקכלא ופומייהו גדפייהו פתחין עוניין כטה בצלותיהודבורים
 החרשים השמים כאשר כי בהון ראתמר עלמין בהון ובני טלין אלין קב"ה ונטילוגו'

 לציון ולאטר ונוטר בפיך דברי ואשים דסלה ורזא עושה אני אשר החדשהוהארץ
 ז"ל ע"ב דם"ה כ"ה ובתיקון בקצור, עכ"ל בשותפי עמי אלא עמי תקרי אל אתהעמי
 אפיק פוטי' דהא לעילא רעותיה לסלקא וידע דמציי מאן איהו זכאה ואטר ר"שפתח
 לעילא גדפייהו פתהין עופין כמה מפומוי שמהן מלקין וכד רזין כתבין ואצבעושמהן
 בקצור עכ"ל כו' לון לנטלא לגבייהו מזדטנן כלהו דמרכבתא חיון וכמה לוןלקכלא
 איהו ובתפילין כו' דםצוה בעטופא מתעטף ב"נ כד ת"ח ז"ל ע"א קל"ב דף ע'ובתקון
 לי' מתקן קב"ה הכי ישראל שמע לי' רתקן כרסיא על דישרי לי' וקרא כו' לי'מעטר
 וכסה כו' רתמן ומשריין טלאכין כל על לי' ואסליך כו' ועטרה כרסיא עלמאבההוא
 תיוון כלהו לעילא מליק כד הכי והודאות ותשבחות דשירות נגונין בכמה לי'רנגנין

 דסיאנין וטשרייןדמרכבות
 קדישיי

 זשרפים ואופנים דחיות
 פרשיי

 בנגזנא בחדוה גדפייהז
 דאיהו וכטה כו' חרא פקודא דאיהו דילי' ותקינין דצלותא אגרא הכא הא לי'לקבלא
 ומשריין חיילין לעילא לי' אמליכין הכא ורחימו בדחילו רעשה פקורין כל עלי'מקבל
 לעילא קב"ה יי' דתקון עלמין אליןעל

 ומקבליי
 דטאריהון ורחיטו בדחילו עלייהו לון

 בעמודא נהיר כאלו נר דאיהו ובטצוה אור דאיהו כאורייהא אשתדל דב"נובזמנא
 עלטא לההוא אזיל כד דא כגוונא הכי בלילה דאשתא ועמודא ה' קדם ביממאדעננא
 אש כעמוד זלילה הדרך לנחותם ענן בעמוד יומם לפניהם הולך זה' בי' כתיבמה

 רתליין פקודין דאלין אגרא הרי כו' דילי' ונפשא ורוחא לנשמה למאן להםלהאיר
 בבת לי' טזווג הקב"ה עלמא בהאי בשכינתי' לקב"ה דמיחד מאן הוא אבריםבאלין
 מאן זוגי' בבת ליה אקריב קב"ה קרבנא לשכינתיה ליה דקריב ומאן עלמא בההיאזוגו
 לדיירה בית עלמא בההוא ליה עביר קב"ה מקדש לי ועשו הה"ד מקדשא בי' לי'דעבד
 קדש דאיהו תמןבי'

 קדשיי
 עלמא בההזא עלי' טסכך קב"ה סוכה ליה דעכיד ומאן

 סאן וכל עלטא לההוא ואזיל עלמא טהאי נפיק כר חבלה מלאכי מכל עלי'ואפין
 וטקדש עלמא בההוא לי' מברך קב"ה עלמא בהאי בצלותא לי' ומקדש לקב"הדטברך
 דקדושי' עדן כגן חופות עשרה קב"ה לי' עביך הכי אוף טעשרה פחות קדושה וליתלי'

 לפניה שתים בשחר בק"ש אינון דלי' ברכאן ושבע ק' ק' ק' אינון שכינחי' עםרקב"ה
 ישראי שמע דיליי ויחוד שבע הא לאחריה ושתים לפניה שתים ובערב לאחריהואחת
 וכלה תרווייהו וטייחד בקדושה עמה לי' ומקדש דילי' ולכלה לי' מברך קכ"הוהכי
 שכינתי' ובגין בגיני' דקב"ה בפקודוי ב"נ דאשתדל טה בכל מוף סוף טרה כנגדמדה
 למעבד דישתדל מאן חולקיה זכאה עלמא בההוא זוגי' ובת ב"נ בגין קב"ה אשתדלהכי

 עביר ב"נ דרין לדרי דאיהו עלמא בההוא דיל" אנרא למיסר יכול פום' דליתרעותיה
 לב"נ לי' בני קב"ה ביל בנינא לי' ובני עלמא בהאי שעתא לפום דאיהו רעותי'לקב"ה
 כו'. דרין לדרי בנינא דילי'בעלמא

 המעלה. גודל האלו קדש טטאטרי לדעת הראת אתה נפשי אהובי ורעיאחי
 לחפש יצטרכו שלא הרבים את לזכות ובכדי העליונים העולטות בכל התפלה.ותקון
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טשני ת ר י מ ש א"שער

 וזכרו יתיתם ובוראנו יוצרנו עבודות מעניני והתקונים הזה'ק וטל מקומן באיזהולחקור
 קונה המאמר ובודאי האלה. המאמרים העתקתי ע"כ ועונשם שכרן גודל יתעלה.לעד

 הן ותשבחות בשירים הן ודחילא ברחימא ית' אותו לעבוד הטהור בלבםההתלהבות
 ורי כולו בהיכלא ולבקר ה' כנועם לחזות יזכו ולזה כולו. ול"ת מ"ע בכל הןבתפלה
 הערה.בזה

השלישי דזמרה פסוקי השירשער ר עש
 עד מכ"ש הים ושירת דזמרה פסוקי כל כלול יהיה הזההשער
 יבואר ובו השיר שער לו יקראו אשר שמו זה וע"כ אוריוצר
 ואח"כ ותהלותי. ושבחים בתפלה הידים זקיפת מעלותגודל
 עולות, הסדר על דזמרה פסקי וכוונת והמלות. התיבותדקדוק

 ראשוןפרק
 ידיעה למודעי אנחנו צריכין דזמרה פסוקי כוונת בהודע שעריו נבואטרם

 והוא לית"ש בעבודתו ועבודה עבודה פרטי כל לכלל הצריך העבודה יופי מכללבתחלה
 לעבודה מעלת וגורל ית"ש להבורא ושבח בהודאה או בתפלה הידים זקיפת מעלתגודל
 היו אשר שליכין עשרה וז"ל ע"א ס"ז ר' יתרו פ' בזה"ק כמבואר ותכלית ערך לאיןזו

 ההיא או צלותא ההיא לנמלא לעילא דידין פרישו על ממנן די עשרה אנון אליןבעיר.
 אתברך דמתתא כיון מתתא, ואתכרך קדישא שמא לאתיקרא חילא ביה ויהביברכתא
 עשרה ואלין סכרין. מכל ואתיקר מעילא אתברכא כדין לעילא דידין פרישאמההוא
 ליה דמברך ההוא ולברכא לתתא ולארקא דלעילא ברכאן מאנון לנטלא טמנןאנון

 או בצלו למהוי לעילא ידוי דירים בשעתא ב"נ יסתמר כג"כ אברכם. ואנידכתיב
 לגבי' ומתערין זמינן אנון עשרה דאלין בגין למגנא ידוי ירים ולא בבעותא אובברכן
 לוודוין ותמניא וארבעין במאתן לי' לסיין עשר' אנון לטגנא הוא ואי דידין פרישוההוא
 ידין אנון על שרי' ממאכא רוח וכדין ותבואהו קללה ויאהב בי' דכתיב הואוהאי
 ידי הרמותי וע"ד רקניא באתר שרי' לא וברכתא רקניא אתר על למשרי ארחיהדאיהו
 אל ה'אל

 עליזי
 דאתפרישו בשעתא עלאין. רזין אית דידיז פרישו וכהאי כצלו. התדגם

 אמיריז דעשר רזא ליחדא אחזי עיאין. רזין בכמה לקב"ה ב"נ אוקיר לעילאואזרקפו
 פנימאין דרתיכין רזא ליחדא ואחזי חזי כדקא קדישא שמא ולאתברכא כלא ליחדאבנין

 ותתא עילא כחרא כלא ויתיחד מארין בכל קדישא שמא דיתברך בגין דלברורתיכין
 אתכפין אחרנין מטרין כל כדין לארמא לעילא אתאחד רקדושא מפרא כל ובהאכו'

 העבודה אל האדם יתלהב לא איך ורעיי אחיי עכ"ל. קדישא. למיכא ואודןכלהר
 העליונים העולמות שכי מעלתה לגודל ותכלית ערך שאין לעשותה ובנקל הזאתהעצומה
 ועי"ז ומתבזין מתכפיין הס"א וכל זו עבודה ידי על ומתקדשים מתיחדיםהקדושים
 הגדול מהשכר לכד הנ"ל בזה'ק כמבואר סטרין מכל קדישא שמא ונתייקרנתברך
 אך בהודאה או בתפלה ידיו בזקיפות זה כל שגורם לאדם הנ"ל בזה"ק שנזכרוהנפלא
 הזקיפה בעת לאחדים והיו חברתה אל מחוברת אחת כף יהי' שלא מאד האדםיזהר
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