
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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 ה ד 1 ב הע ושורש ד ו סימח

 קם"ה ד' ושם ע"ש ע"ב קמ"ו ד' נשא פ' בזה"ק מבואר וזה קצת טזה זה מרוחקיםרק
 ושלא הזקיפה בעת שטאל סיר למעלה מעט שאת ביתר רומסה ימין שיד מבוארע"א

 יראה האדם כי ידיו ח"ו יזקוף שלא מאד ארם יזהר והודאה שבח או תפלהבשעת
 הרסה זז בעבודה יהרשל לא תפלה בשעת אך הנ"ל. בזה-ק המבואר העונש גודללעינים
 ולעשות ית' רצונו האדם שיעשה הוא בעה"ז האדם בבריאת ית' הבורא כוונת כלכי
 "רך תטצא אשר כל בחכמתו אמר ע"ה המלך ושלמה דאפשר. טה בכל רוח נחתלו

 זו. בהקרה ודי וגו' עשה בכחךלעשות

 שניפרק
 כל של לפרט הנצרך כללי רבר הקודם כפרק שהקדמנו אחר המלותדקדוק

 התפלה לכל הצריך כללי א' פרק עוד להוסיף לנא ממכו דין מן כל אמרנוהתפלה
 שלימה תהיה מפיו יוציא אשר תיבה שכל המלות דקדוק ענין והוא והודאה ברכהולכל
 צריך דזמרה בסמוקי אף ס"א סי' וכש"ע בפור כמ"ש הדבקים בין ריוח שיתןדהיינו
 תיבה כי בהיוה והוא עכ"ל. לזהר צריך התנ"ך הקורא זה"ה הרמ"א וכתב בכך.לדקדק
 ויתעלה ית.ש הבורא לפני לרצון תעלה ולא פעולה תעשה לא במתכונתה שליסהשאינה
 8' כזהיק כטכואר ר"ל. זנזדף כהזרף יראה ולפעטים כלל לתיבה נחשבת אינהכי

 לאפקא בקי טפוסיה דאוריתא או דצלותין מלין דאפיק סאן וז"ל ע"א. רם"ו ר'פנחס
 ואינון בזה"ל מסיים ע"א רל"ו ובדף עכ"ל. חמרים בהלעטה ולא שלימים בהטחנהלון
 בהלעטה מלין דאכלין שסיין ראנון ואוחרנין שלמים( קרבן )פי' שלטים אתקריאומלין
 ובודאי עכ"ל לצלן רחמנא ונוטר חרה ה' ואף שיניהם בין עודנו הכשר בהו כתיבטה
 כשמשער ראשו שערות ותסמר הלז הזה"ק דברי בראותו האדם וילפת האישיחרד
 בתפלה. הן בלפוד הן ח"ו צריכה שהיא כמזת התיבה מוציא שאינובעצמו

 בדבורי' אינש מריע כל להכריז הפרק בזה עמדתי כערכי אנשיםולתועלת
 עובדי' רב תני וז"ל ע"ב ט"ו דף דברכות כגמרא ארז"ל הנה בהם, וכיוצא בהםלהזהר
 על לבבך על כגון בתרי' רבא עני הדבקים בין ריוח שיתן תם למורך שיהאולמדתם
 מארץ אתכם פתיל הכנף מהרה ואבדתם בשדך עשב לכבסם בכל לבבך ככללבבכם
 סזסיף וכן כו' אף וחרה כנון מוסיף אלפם רב הדבקים בין ד"ה תוספות הגמרא.עכ"ל

 לאל"ף תיבה שבסוף מ"מ בין ריוח ליחן שצריך את ועשיתם את וזכרתם אותווראיתם
 ועוד כ.א. כ' סעיף סי' וכש"ע בטור והובא ההום'. עכ"ל כו' לאחריה תיבהשבתחלת
 תיבה שבסוף נראה נח אות בכל זאת נם שאף הטדקדקים. אמרו גדול כלל הואנוסף
 בחברתה. אחת תתבלע שלא ביניהם ריוח ליתן צריך שלאחריה תיבה בתחלתואל"ף
 ליתן נראה נח שאחר באל"ף ליזהר רבא כליא וכיילו אמרו שהם בהיות זאת גםואף
 נראה נח כל בין גם טאוד להזהר שצריך והוא טענינו הלמד דבר תתבלע, שלאריוח

 טעטא ותר  ביניהם ריוח  ליתן שלאחריה  תיבה שכתהית הע"י אותיות ובין תיבהשכסוף
 יבינו הלא דוגמתן להראות תיבות כמה לפנינו יבואו אשר כפי תתבלע. שלאהוא

 אצת. ויאסרו וישסעו ויצדקו עיריהן יתנו הזך שכלו ישפוט עיניו ולמראה זאתוישכיל
 נראה נח ענין להסביר לפרם הצריך כלל אקדים הדבר בפרטיות לדבר החלי פרםואני

 נסתר. ונח נראה נח בטיב יודע ואינו סיסיו הדקדוק מפרי מאורות ראה שלאלמי
 כטכטא טורגשות הן תסיד והי"א אותיות זולת בית"א אלפ"א אותיות כל כידע
 אלו שבתיבות האחרונה האות אח ?ם ?ש קן 8ף כסו תנועה בלא נחות בהיותןאפילו
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מטשלשי ה ר מ דו י ק ו ספ ר עש

 הנחה שהאות לפי נראה נח הנקרא תהו במוצאם מורגשים והם תנועה בלא נחיםהם
 כשהם בית'א האלפ'א מאותיות השאר אל תקיש וטזה בטבטא מורגשת היא תנועהבלא
 נחה שעפרה והי"א אוהיות זולת כמכסא, ומורגשים נראים נחים הם תנועה בלאנחים
 49' עגה 4נו "ךא כמו במבטא טורגשים ואינם נסתרים נחים לפעמים הם תנועהבלי

 הנק' וזהו בטוצאם פורגשים ואינם תנועה בלא נחים הם אלו בחיבות האחרונהשאות
 אותיות ולפעטים מורגשת, ואיני במבטא נסתרת היא תנועה בלא הנהה שהאות נסתרנח
 בלא נח כשהוא שתסיד האל"ף זוית ה', במפיק ויקה ?יעיו ?יני כמו ונראים נחיםהי"ו
 שינוי יסבול הטבטא ששיווי המדקדקים אסרו אחר כיל עוד נסתר. נח הואתנועה
 לפעטים במבטא קרובים שהם בעבור אחד ממוצא שהם אותיות שני וע"כהמכתב
 נשבת דינו ברוחך נשפת מתעב, דינו יעקב גאון את אנכי מהאב כמו במכתבמתחלפים

 בדרז"יוכן
 האדם יראה מזה בהיות רבים. ודומיהם הפקר דינו הבקר לענים הכקר

 במהירות להתבלע או להתחלף בנקל הם א' ממוצא הכאים אותיות ששתילעינים
 התיבה של דתו ימיר ולא יחליף שלא מאוד עד בזה להזהר האדם צריך וע"כהמבטא
 תיבה ותחלת הראשונה תיבה שסוף תיבות שתי ובין במוצאה חברתה עם א'אות

 בחברתה. אחת תתבלע שלא ביניתן ריוח ליחן א' טמוצא הןהאחרונה
 בכדי דוגטתן להראות תיבות בכסה ראי' להביא עלינו אלה כל הראותך אחרי.

 יתן לא אם טל דקר תיבת כגון בהם, ובכיוצא בהם להזהר לבו עי האדםשישים
 ונמצא ךל דע קריאתו ויהי' 9ל לתיבת ד4ר של הרי"ש יחמוף התיבות שתי ביןריוח
 אמר ?ל תיבת ועל דכ אמר דור תיבת על כי כלל ככתבן אלו תיבות הב' אמרשלא
 תיבות ב' מפיו שיצאו בעצטו שירניש בכדי הדבקים בין להפריד האדם צריך לכןךל
 אם אלסינ4 ה' אתה הריף ה'. . ניאמר אליו. ווד4ר ה'. נווסר וכן אל ו4ר בשלימותאלו
 יהגה אמת הן :להינו. אדני ףתה. קר4 רדף. מא9 כדני. נןדס יאסר ביניהם ריוח יתןלא
 שאר בכל אך ביניהם ופירוד ריוח ליחן 8פה ?רוך בתיבות נזהרים העולם שרובחכי

 או י' באות או ה' באות או א' באות המתחלת תיבה אחריהם שבא נראיםהנחים
 נראה נח אחר שתתבלע א' באות הרואות עיניכם והנה כלל נזהרים אינם ע'באות

 תיבה שבסוף נראה נח אחר להתבלע ג"כ הע"י אותיות משפט טשרים תחזינהועיניכם
 ס?ך יקרא המבטא מהירת שטפאת העללם. טלף סטבה. ס?ץ כגון המבטאבמהירות
 ג'4יף. 4י יקרא המבטא מהירת מפאת ?ל. י?מ4סם ?9ף. וקראל עמא אוסב ?יקיףיין כגון חיכה שבסוף נראה נח אחר הבאה תיבה שבתחלת ע' באות וכן ךעללם טלקטבה
 לסרן כגון התיבה שבסוף נראה נח שאחר י' באות וכן טל שסיס ליף ??ךא במגאוה
 סייך5ל עביך ערפו לס? יקרא המבטא מהירת מפאת ?9?נו %ן ו?ך8ל. ?בודת?רבו.
 נה שבמופה תיבה שכל אדם של כידו יהיה זה וכלל זה, על תעיד והחוש )9?נו.9ג

 צריך ע' באות או י' באות או ה' באות או א' באות המתחלת תיבה ואחריהנראה
 הנה שאחר א"ה"י"ע אזתיזה ויתבלע ישטט לבלתי תיבות הב' בין ופירוד ריוחליתן
 גם נוהג נראה נח אחר א' אות או ט' אות של והבלעה השמטה דבר וזהנראה,
 האל"ף ותחת נח שו"א הפ'א שתחת ס9?ךת כגון נראה נח שו"א אחר תיבהבאמצע
 צריך וע"כ הא' ותתבלע בסגו"ל הפ"א n~ge יקרא הרגשה בלי המבטא במהירתמגו"ל
 כלל הפסקה בלי רגע באותו ואח"כ ס9 ויאסר שלפניו לתי"ו הפיא מקודםלחטוף
 ע' באות וכן הפ"א שאחר האל"ף אות היטיב במבטא שירגיש בזה רצוני יךתיאמר

 נע שו'א אחר וכן 44יוךיף ?וקסם תיבת כגון נראה נח שו"א אחר תיבהשבאמצע
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 העבודה 1ש1רשיסודנ

 זה וטעות קיקיו ?ענו ובעדף. וסוסם יקרא בהם נזהר יהא לא אם קוראיו ?4?נ4כגון
 באותיות לא אכל ע' ובאות א' באות אם כי נוהג אינו שו"א אחר תיבהשבאמצע

 ריוח שיתן ליזהר טאוד הארם צריך עיניך ראו אשר האיה הדברים בכל וע"כהי"ו
 ואות אל5 בכל להזהר ונזכר זריז יהא לא אם האותיות במוצא וכן ובכמותןביניהן
 ויקטף וסיף 4ב9ל לבבף בכל ואהבת כגון ממוצאו, אחר אות חלופו יהאבמוצאו
 קרובים שהם הפ"א עם כום"ף בטוצא יחליפנו שלא נזהר יהא וכיוצא יימ9?ם.י9קי9ף
 ויקראבמבפא

 ואסקי
 ובמוצא וכיוצא יסמקסם. יוקי9ף ו,4קזף n??a ויכל לבפף ככל

 ותחלת ראשונה תיבה שסוף תיבות בשתי וכן :99ם. יקרא ץד9ם חיכת כגוןדטלנ"ת
 יקרא נזחר יהא לא אם דיש מעט עהלרים קיד כגון א' טמוצא הם האחרונהתיבה
 המבטא מהירת מפאת ז9ף ולכבוד תיבות כגון זמשר"ץ במוצא וכן דבש, סע כהורים24

 הסכטא כטהירות "דא עין כגון גיכ"ק כמוצא וכן זולתי ?9ס וכן ולקביצסףיקרא
 נח ד' או מ' שסופו בתיבה וכן הכל על תעיר והחוש רבים ורומים חךא עןיקרא
 ויד ?דיקים. 24ד ?רי. 9?ס כנון ז' באות או צ' באות הטתחלת תיבה ואחריהנראה
 4י?דיקים. מ??רי' יקרא הדבקים בין ופירוד ריוח ייתן בהם נזהר אינו אםזדים.
 להזהר האדם צריך וע"כ משכיל. לכל בטעמו. ומובן ע"ז תעיד והנסיון והחושביודים.
 התפלה בכל עצפו את זלהרגי5 טאוד עדבזה

 וההרגי
 דכשרין מיין להוציא מבע נעשה

 קוץ ובכל ואות אות שבכל מזה"ק ידוע זה הלא כי כה כל תחמר ולאבשלימותה
 פ' בזה"ק כמבואר ונעלסים קדושים עליונים עולמות רבבות וכמה כמה חוליןוקוץ

 סלה דא בית אל"ף לינוקא דיהבין דאורית' קדמאי מיה ת"ח וז"ל ע"א ע"ג ד'אחרי
 בפומיהון למללה וכ"ש ברעותא לי' ולסלקא בסוכלתנו לאדבקא עלמא בני יכלידלא

 קדישא דשמא סתיסין האנון בגין לאדכקא יכלין לא דעלאי ועלאי עלאי טלאכיואפילו
 שפהן זתרין זשבעין דאל"ף בקזצא תייין כלחו דקימין רבבן וחמש מאה וארבעואלף
 יקרא כורסיא וארעא שמיא ותתאי עלאי בהו דקיימי רשימין באתווי גליפיןקדישין
 הא'( של האמצעי קו )פי' דאל"ף דפשיטותא חדא לסטרא חרא מממרא תלייןדפלכא
 ונהרין מתימין ושמילין דחכמתא ברזא ותתאין דעלאין וממכין כלהו דעלמיןקיומא
 ולהלאה מכאן אל"ף רתחות תתאה קוצא סההוא נפקין כיהו אסירן ועשרעסיקין
 באותיותיה התיבה מפיו מוציא כשהאדם מזה היוצא עכ"י. בי"ת אל"ף לאתפשטאשארי

 ולכו דעתו נותן האדם כשאין אך בהם, התלוים העליונים העולמות כל פנענעכתקונה
 מדר בתקון כלל שאינה אחרת לתיבה זו תיבה מחליף הימיב המבכא הרגשתאל

 התלוים הקדושים העליונים העולמות באותן לצלן רחמנא גדולים פגמים וגורםהתפלה
 תלי' דלתתא דבאתערותא מקוטות בהרבה בזה"ק כנז' זו תיבה של האותיותכאותן

 דפופא ובמלה בקיצור וז"ל ע"ב דקי"ב בחקתי פ' בזה"ק כמבואר דלעילא.אתערותא
 שפתי בלא תפלתי הבמזינה ז"ל ע"א, דנ"ה מצורע ובפ' לעילא, לאתערא עובדאתליא
 ובקעא לעילא מלקא מפומיה כ"ג דאפיק ומלה מלה כל תנינן הכי אלאמרמה

 היא אי לא אי דכשרא מלה היא אי מלה ההיא אתבחנת וחטן דאעלת לאתרואעלת רקיעיי
 לסטרא לה מאמין לאו ואי רעותא למעבד קדישא מלכא קמי יה אעלין דכשראטלה
 עכ"ל. אחרא רוחא מלה כההוא לאתעראאתרא

 חרה ה' אף שיניהם בין עודנו הבשר בהם שנאמר כאלו תיבות אם ורעיאחיי
 תקונה תעשה ואיך דכשרא מלה יהי' שהעתקתי פנחס בזהר כנ"י לצלן רחמנאונוי

 בושה לאותו אוי ויתעיה ית"ש הבורא לפני יעמדו ואיך הקדושים העליוניםבעולמות
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נאשישי ה ר מ דו קי ו ספ ר עש

 תשית ולבך אימה יהגה לבך ע"כ הנ"ל כזה"ק כאסור אחרא לסטרא אותהשסאפץ
 קרש שבת ערב בכל שטו"ת הפ' בקריאת הן בתפלה הן היטב המבטא הרנשתהארעת
 ק"א דקע"ו וישלח פי זה'ק וז"ל יאות. כרקא בשליטותא ותיבה תיבה כללהוציא
 עלמא בהאי נש בר בה דאשתדל אורייתא ההיא וכל דאורייתא מלין .אנון כלרש"א
 שאינם כאלה פלין ובוודאי עכ"ל. כו' קב"ה קמי' קייטא אורייתא וההיא טליןאנון

 יכולים איך כנ"ל כו' חרה ה' ואף שיניהם בין עודנו הבשר בהם שנאמרשלימות
 אשר וכל כו' קב"ה קמי קייטא מלין אלין הנ-ל בזה"ק כנזכר ית"ש הבורא לפנילבוא
 היי לפני יהיה לרצון לא כי יקרב לא טוםבו

 בין ריוח ישים ולא האלדים לפני דבר להוציא ימהר אם הנהנין בברכתגם
 כלל לברכה נחשבת אינה כודאי בהעגלם מל :להינו 8ו4 עסה ?רז אומר נטמאהדבקים
 שתה או שאכל נטצא וטלכות ושם ב"א שהן הכרכה עיקר של תיבות ששה אטרשלא
 הקדושה מהגמרא כידוע ברכה בלא מעוה"ז שנהנה ר"ל ומועל גזלן ונקרא ברכהבלא
 לעיל כטבואר היטב כמבטא המלות בדקוק נזהר לא אם כק"ש וכן בושה. לאותוואוי
 הכלעת מפאת יתמרו ק"ש של תיבות רוב בוודאי כי בק"ש תיבות רטית השליםאיך

 אחרת לתיבה וישניה ככתו' כלל אותם יקרא שלא מיוחדים תיבות זולת בזו זוהתיבות
 בשלום יבא טקומו על בק"ש ובעז"ה לתיבה כלל נחשבת אינה ובודאי ימעיהכטבואר
 יעשה הרגלו ובתחלת בזה עצמו להרגיל הארם על גדול חיוב לכן קצת, יותרבאריכות
 שינצל בכדי מטש מקות כמונה מפיו התפלה כל של התיבות שיוציא בד"םנם"ש
 לדבר יוכל ואז בזה יכשל לא שבוודאי בעצטו שירגיש עד הנ"ל בזה"ק הנזכרמעונש
 בפ' אף התפלה מדר לכל התיבות בדקדוק האדם ויזהר קצת. בטהירות אףהתיבות
 בקריאת גם כנ"ל. העליונים עולטות טתקוני ג"כ הם כי דר"י ובברייתא טקומןאיזהו
 וביחוד לטעיה. והבאנו בשוע רמ"א כמ"ש תנ"ך בלטוד ונם עש"ק בכל שמוותהפ'

 עולם של תפלות תקוני ק"כ זו. בהערה ודי טוב. ברכת עלינו ויבא הנהניןבברכת
העשיה.

 שלישיפרק
 וההתלהבות הכוונה אל זירוז צריך אין ושבחים בזמרות בודאי ורעי אחייהנה

 לעושהו האדם לב מלהבים הטלות בפירושי לו אדם ובינת באסירתם בעצמם התיבותכי
 היום ע"כ בקדש, לו עולים הליכות ונזכר לזריז אלא טזרזין שאין ובהיות הכוונהאל

 ותן ישרות כוונות איזה שבתים של מקומות בכמה לאדם לרמוז רושם עושהיציאתי
 השאר. אל בעצמו עוד ויחכםלחכם

 לאוסרו התפלות מתקוני גדול תקון הוא לרוד, הבית חנוכת שירמזטור
 לאדם כשיהיה הוא וזה ישרות כוונת לכוין ראוי זה ובמזמור ז"ל. האר"י ע"פ ב"שקודם
 בעזיה ויתרפאו ח"ו ביתו בבני אז בבריאותו ליצלן רחמנא חולאת או מיחושאיזה
 גדולה וחודאה שבח ומחשבתו בלבו יתן ותרפאני אליך שועתי התיבות אלו כשיאמראז

 ר"ל. והחולי טהמחוש ביתו לבני או לו רפואה ששלח על ית' להבורא עצומהבכוונה
 להבורא עצומה בשטחה גדול שבח בלבו יתן וגו', נפשי שאול מן העלית ה'ובפסוק

 הברכה של הכוונה ממש ויכוין אמת, אך ועובדי מכירי בתוך וגורלו חלקו שנתן עלית'
 ברוח ע"ה המלך דוד חבר תהילים ספר שכל לידע האדם וצריך כנ"ל, עו"ג עשנישלא

 קל גם בהם טרוטז עצמו בשביל שדבר שטורים התיבות ונם ישראי כללות עלהקודש
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 '%עבודה 'ושורשיקוד-)'"נב

 כל ועל ישראל כלל על נאמר הקודש ברוח הנאמר דבר כל כי עצמו בפני אישכל
 אחד ולא הוא ימות שלא במחשבתו אדם יתפלל ברטי בצע טה ובפסוק פרטי.יחיד
 קדוש סעם אחד כל בודאי כי קודם,זמנו, הישראלי קדוש מעם אדם שום ולאטבניו

 איש .יהלל שכלו לפי אחר כל בעודר'!בחיים יתברך להבורא ומשבח מרומםהישראלי
 היודך משיטות אך לית"ש. ומלרומם טלשבח החסיר לא הממעיט ואחד הסרבהואחד
 בעדו ומדבר יחיד בישון תפלה איזו"ענין שטדבר פסוק באיזו בידך כללא האיונקוט ישראלי כלי ועל עצמו על ויתפלל יכוין וגו' וחנני ה' שקע, ובפסוק אמתך, היגידעפר
 לעולם אלהי ה' וכחיבות ישראל. .כללות על רק לבד עצטו על האדם כוונת יהיהלא
 ית"ש להבורא ויודה שישבח עצומה בשמחה אמיתית קבלה בטחשבתו עליו יקבלאודך
 ע"י ג"כ ובניוהוא

 י : חייהם. ימיל כל לזה אותם שיחנך,

 ועד לעולם .מלוך ה' מלך ה' מלך ה' דוקא כעמידה האדם יאמר זה טזמורואחר
 וגודל ז"ל. האר"י מעומד ג"כ אחד פעם וגו' לסלך ה' והי' ל פסוק יאסר ואח"ז פעמיםב'

 בכוונה לאומרם האדם יזהר לכן א' עמוד קל"ו דף ע' תיקון בתקונים. מרומזמעיתם
 העליונים בעולמות התקונים סמדר ג"כ התפלה: מתקוני הוא זה .כי פאר 'עצומהובשמחה
 , במדורים. שנדפם המדר עי כו' הושיענו פסוק יאמראח"כ

 -בכוונה אותו לומד האדם לב ויתלהב שאפר ברוך של הנדוי השכח יאמרואח"כ
 דנפל פתקא ע"פ הגדולה כנסת אנשי תקנוהו הזה הגדול שבח כי מאד עצומהובשמחה

 הובא העליונים ,בעולמות הזה הגדול שבח של. ותקון נ"א סי' בט"ז כנזכר שמיאמן
 אנון כחרא דמתתקנין .מתקנן :'תקונין איהי צלוהא וז"ל, ע"ב רט"ו ד' ונקהל פ'בזה"ק
 וקדושה במצוה גרמי' לאתקנא דאצמרך בגין דגרמיה תקונא קדטאה הקונא כו'ארבעי
 וקטורת( הקרבנות באמירת )פי' לאתדכאה ועלוון כקרכנין ולאתקנא ותפילין( בציצית)פי'

 כל עי לקב"ה יברכא דבראשית' בעובדא עלמא בהאי דקיומא בתקונא תניינאתקונא
 כלא. על לרוך ברוך שאמר בברוך דא ועל עלמא דהאי קיומא לקיימא ועובדאעובדא
 באינון ומשריין היילין חיילי אנון בכל לעילא לעלמא תקונא דאיהו תליתאהתקונא
 בקצור. עכ"ל קדישא. דשמא דרזא בתקונא דצלותא תקונא רביעאה תקונא כו'.הללויה
 ויתכונן כמהירות ולא גדול כמתון הזה הגדול השבא שיאמר טשכיל לכל ראוילכן
 ושבח הודאה כמחשבתו וליחן ית"ש וגבורותיו הנפלאה חכמתו ברוך כל של שבחבכל

 שמחה ולשמוח ועובדא עובדא כל על לקב"ה לברכא הנ"ל הזה-ק כמ"ש ית"שלהבורא
 על רחמנותו ובגודל בראשית מעשה כבריאת ויתעלה ית"ש אלהותו גודל עלעצומה
 ובברוך העולם והיה שאמר בברוך היינו עד,. לעולמי הנצחיית אלהותו וגודלבריותיו
 שבמאמרו ית"ש אלהותו בגודל עצומה שמחה ישמח ועושה אומר ובברוך בראשיתעושה
 ובברוך ויאמר, ויאסר אלהים ויאמר הקדושה בחורתינו כמפורש הבריאה כל עשהלבד
 עונותיו מובל יה' רחמנותו . שברוב ג"כ, עצטו על האדם יכוין הבריות עלמרחם
 כשכיל הסד עסו שעושה ע.ז ית' לו ושבח הודאה כמהשכתו ויתן עליו אפווטאריך
 עצוטה שמחה ישטח לנצח וקים לעד חי ובכרוך זכיותיו, בשביל ולא הגדולהרחסנותו
 שטו יתברך אלהותו בגודל עצומה בשמחה ויתלהב עד ולעולמי לער הנצחיתבאלוהותו
 בזה. הערה ודי הזה. הגדול השבח סיום עד לעד זכרוויתעלה

 רביעיפרק
 לוטר הקורסים בפרקים ועומד מוזהר שכבר אחר הנה כו', בשטו קראו לה'הודו
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נגשלישי דזמרהפסיקישער

 נדול בהתלהבות לאוסרם טאד נ"כ יזהר בפירושן המלות יתבונן ונם כתקונןהתיבות
 התהללו של טפסוק לו הוא להבנה ודמות מהטלה, המכוון עיקר ולכוין עצומהובשמחה
 קרשו בשם והתפארו התהללו לזולתו אוטר שהאדם פירושם שיכוין אתר קדשובשם
 הוא הכיוון שעיקר האלו טהטלות המכוון עיקר לכוין צריך ויתעלה ית"ש הבוראשל

 עצוטה שמחה בלבו שישמח דהיינו לער וכרו ויתעלה ית"ש בהבורא האדםשיתפאר
 דוגמת יראה הענין להסביר וכדי כזה. ופפרון ואדון אלוה לו שיש זה על תכליתלאין
 יב חכטת וממולא ובנסתר בנגלה בתורה מאוד גדול שהוא אב לו שיש ארס זהדבר
 בכל מופלג ועושר וטהור קדוש גדול חסיד והוא לי' אנים לא רז וכל החכמותבכל

 השוב נעשה הניל בכל הגדולה טעלתו רום ובשביל העולם ככל כמהו אין אלוהטעלות
 שיש והתענוג התפארת לשער יכול בשיעורו האדם כל זה כי בוודאי כי העולםבכל
 וכוודאי העולם בכל כמוהו שאין המעלות בכל כזה אב לו שיש על תמיד בנובלב

 ורב עשרו ככוה את אביו של בשבחים תמיד וטספר ע"ז אדם בני בפני תמידטתפאר
 ואם נפשי אהובי ורעי אחי והנה וסדותיו. וגבורתו וחמידתו וחכמתו גדולתובעניניו
 לו שיש טה כל כי אף הנ"ל המעלות בכל בתמידות בו בנו שטתפאר כך באדםהסה
 הבורא הלא לאביו המעלות אלה כל את לו ילד וסי אביו את ברא סי כי שלואינו
 בתמידות בנו בו מתפאר עכ"ז והעושר והבכורה הגדולה ולו דעת לאדם המיטרהוא
 בו להתפאר והשכליות המעיות כל מקור שהוא עושהו אל האדם ישעה לא ואיךכנ"ל,
 לה' לעשות בעת גם ומה כזה, ופטרון אב לו שיש רגע ובכל עת בכל תמידית"ש

 קדשו בשם התהללו שאומר דהיינו ית"ש הבורא מהתפארות זה מענין האדםשמדבר
 קדשו ישם והמתהללים המתפארים הכלל טן עצמו את להוציא הדעת על יעלההאיך
 כזה ופטרון ואב ואדון אלוה לו שיש זה על תכלית לאין עצוטה שטחה בלבופלחת
 הבורא בהתפארות מהשכה מידי מוציא הוא איך נפשי תתהלל כהי בפסוק לזהוכדומה
 הבורא התפארות לבו אל יתן ולא שאחריהם אחרות תיבות לומר וסיד תכף לחטוףית"ש
 ופטרון ואב אלוה לו שיש ועצומה רבה שמחה ובמחשבתו בלבו וישמח ויתעלהית"ש
 בלבו והשמחה החדוה מרוב הגשמית טמציאותו בטל כטעם האדם יהיה לא ואיךכזה.
 בעצמו שאוטר ר"ל שקרים דובר ח"ו יהי' ולא ויתעלה ית' הבורא התפארותמנודל
 עיקר כי בפיו שאופר טה ביבבו מקיים ולא נפשי תתהלל בה' או קדשו בשםהתהללו

 הבורא לפני האדם יבוש לא ואיך בלבו ושמח כט"ש שבלב השטחה היאההתפארות
 עשה אשר נפלאותיו זכרו בתיבות וביחוד ה' טכקשי לב ישמח בתיבות גם ע"ז.ית"ש
 העמים בכל כבודו את בנוים ספרו כו' הארץ כל לה' שירו איהינו ה' הואכוי

 שמחה אל באמירתם האדם לב להתלהב ראוי בוודאי וכיוצא כו' ה' גדול כינפלאותיו
 זו. בהערה ודי שמו. יתכרך אלהותו גורל עלעצומה

 כדובר ח"ו יהיה שלא בכדי שסו, כבוד לה' הבו ומז ככוד לה' הבוובתיבות
 בממירת כי מיתה איזה בציור בטחשבתו נפש מסירת עליו לקבל לאדם ראוישקרים
 העולמות בכל ויתעלה ית"ש הגדול שמו כבוד נתגדל בעה.ז התחתון האדם שלנפש

 יכניס הארץ כל מלפניו חילו וכפסוק בזה. ודי הא' בשער כמבואר ותחתונים.העליונים
 אל ובפמוק ח"ו. שקרים דובר ג"כ יהיה שלא ית' הבורא לפני עצומה יראהבלבו
 מלכות הרוגי של דטם ינקום יתעלה שהשם במחשבתו אדם יתפלל הופיענקמות

 העליון. כעולם גדול תקון זו בכונה ועושה ז"ל, האר"יטהאומות,
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 ה ד העבו ושורש ד ו סינד

 ובשטחה גדול בהתלהבות לאוסרו ראוי ובודאי טאוד גדול יטבח הוא לתודהטזטור
 בשטחה דוקא יהי' ויתעלה ית' הבורא שעבודת טבואר זה שבמזטור והנם מאוד.עצוטה
 תורה במשנה בם'ש לסרנו רע"ה סשה סחורת זה ודבר בשטחה ה' את עבדוכם'ש
 נזה*ק טדרשא ראתי ואיידי לבב, ובטוב. בשטחה אלהיך ד' את עבדת לא אשרתחת
 וז"ל ע"א רי"ו ד' ויקהל פי טזח"ק קצר מאמר ג"כ לפניך אעתיק ע"כ עלי'חביבא
 כו' דאתי דעלמא בקדושא ואתדבק לעילא עלאה באתר אתדבק אהבה מגו רפלחמאן

 אבל איהו יקירא פולחנא פולחנא איחו לאו דיראה טמטרא דאיהו דפולחנא חיטאואי
 דאתי בעלמא ואתדבק לעילא ואתעטר סליק טאהבה פלח וכד כו' לאתדבקא סליקלא
 ואהבת בפסוק ובק"ש בקצור עכ"ל חולקי' זכאה דאתי לעלטא דאזדסן נש בר איהוודא

 יראת הוא ית' הבורא בעבודת והאהבה להשטחה והצירוף יותר. בזה בעזיהאאריך
 וז"ל זח על ודעתו לבו נותן עם כא' ובמחשבתו הארם בלב באים ושניהםהרומסות
 נש בר לון סליק לא אם כקרבנין דאתחשיבו וצלותין ע"א כ"ג ד' ו' תיקוןהתקונים
 שם עוד וז"ל ההוא. כאיש וקנאתו ה' אף יעשן אז כי בי' כתיב טח ורחיטובדחילו
 וישסע סיד דחילו בלא בצעקה בין בצלותא בין באוריתא כין קלא משתמע דימאן
 לעילא פרחת לא ורחימו דחייי בלא ואורייתא כו' ה' אש בם ותבער אפו ויחרה'

 יזהר לכן עכ"ל. כו' ה' קדם ולמיקם למלקא יכית לא ורהימו דחילו בלאומצוה
 ואם מאר. עצומה ביראהן"ואהבה מפיו הדבורים שיוציא בתפלה בפרט מאודהאדם
 דחילו בלא הנהנין בברכת הן בתפלה הן מפיו תיבה איזה שהוציא בעצטוהרגיש
 יחזור דלבא מעומקא יצא שלא הרגיש אך זרה מחשבה בלא טפיו שיצא אףורחיסו
 הוא ה' כי דעו ובפסוק הקצרה. זו בהערה ודי כתקונה. התיבה שנית שובלוטר

 טלכותו קבלת בזה להראות נפש טמירת קצטו על לקבל ראוי עשנו הואהאלהים
 פסוקים י"ח של מעלתם גודל שיעיין סי כבוד יהי של פסוקים ויתעלה. יתישואלהותו

 הי"ח כי ובטחון עצומה בכוונה לאוסרם לבו יתלהב בודאי האריז"ל בכתביאלו
 שבהם וס"ת ר"ת ומספר שבהם אותיות והקל"ח שבהם אזכרות והי"ח איופסוקים
 הקדושים עליונים ועולסות וסרות הקרושים שמות סדר על ובטפקר במספר הואהכל
 עצוטה ושטחה גדולה התיהכות סולידים כעצמם אלו הפסוקים של השבח גודל עניןגם
 יעקב כי וכפסוק וו. .בהערה ודי ויתעלה. ית.ש ומלכותו אלהותו מגודל האדםבלב
 ית' לו עצוסה בשטחה הודאה בטחשבתו ליחן לאדם ראוי לסגולתו ישראל יה לובחר

 הקדוש. ולגורלו לחלקו אותנו שבתר זה עלויתעלה

 חמישיפרק
 תהלה שי הבזטור תהית טעלת גודל דברכות בגמרא רז"ל מאסר זאתמודעת

 עוה"ב בן שהוא לו מובטח יום בכל ג"פ תהלה האומר כל חנינא א"ר דאר"אלדוד
 יום בכל היל גומרי עם חלקי יהא אר"י בטור ג"כ והובא כתבי כל בפרק נסיואיתא
 יה: תהלל הנשטה כל עד לרוד תהלה ניהו ומאי דזמרה בפסוקי קאמר כיומסקינן
 של ביתא האיפא פסוקי כל למה בטדרש ואומר וז"ל המדרש בשם באבודרה'םוהובא
 שהם פמוקים משני חוץ בוי"ו טתחילין האתנחתות אחרי הפסוקים באמצע לדודתהלה
 חיית יום ככל לאומרו אל חק לד לוטר קיראיו לכל ה' קרוב וגו' ה' ורחוםחנון
 בוודאי ורעיי אחיי עכ"ל. א"ל הרי דלכל לם'ד דארך אל"ף ח"ק. הרי דקרוכ קו'ףדחנון
 בכל זה מזטור באסירת עוה"ב בן בודאי שהוא האדם אל הקדושה הנטרא הבטחתאין
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 ויתעלה ית"סו לו בלבד ההודאות כתנת ובלחי הלב כותת בלא 'שאוסרה סי עלעם
 ויתעלה יחי הבורא כוונת אין בודאי ונם הזה, הסזטור כל של התבות הוראתכפי

 המדרש בשם באבודרה"ם כנ"ל יום בכל זה טזטור לוטר חק קדוש קם עלינושקשה
 עצוטה הודאה לתת בטקרא והנן שכל שום בלתי טלוטדה אנשים כמצות אותושיאמר
 הדברים הן הן הלב כוונת אחר בודאי אך ופסוק פסוק כל מעין ובמחשבתובלבו

 והפמוקים' המלות ענין כפי זה מזמור בכוונת טאוד בטאוד האדם יזהר וע"כהאמורים.
 בלבו גדולה ובשטחה עצוטה .בכוונה האדם יאסר שלשתן אשרי ופסוקי עליו.הסורים
 להיותו ית' אותו שזיכה על עצומה שמחה בלבו ישטח וגו' ביתך יושבי אשריכשאוטר

 לו שככה העם אשרי ובפסוק בשטו, ולברך עולם של סלנו המלך בבית העומדיםטן
 ית"ש אלהותו על בלבו עצומה שמחה האדם יכניס אלהיו שהי העם באשריוביחוד
 ובפסוק הקדוש, בחלקו להיות אותו שזיכה על לית"ש בלבו עצומה הודאה ויווןויתעלה
 שטך ואהללה אברכך יום בכל ופסוק ועד, לעולם שטך ואברכה המלך אלהיארוממך
 שירוטם עצמו על חאדם שמקבל מורים אלו הפסוקים שני של המלות פי', ועד,לעולם
 עצטו קל זו בקבלה מאוד האדם יזהר לכן חיותו ימי כל ית' הגדול שטו ויהללויברך
 שקבל ואחר שקרים. דובר ח"ו יהי' שלא אלו פסוקים כב' טאור עד עצוטהבשמחה

 ית"ש אותו לשכה מתחיל אח"כ בתטידות ית' הגדול שמו ויהלל שישבח עצ0זעל
 דזטרה. פסוקי סוף עד כו' טאור וטהולל ה' גדול ג'בפסוק

 בשמחה בטהשבתו האדם יחשוב חקר אין ולגדולתו מאוד ומהולל ה' גרולובפסוק
 וסוף חקר אין קד הקליונים העולמות בבריאת ויתעלה ית"ש הבורא של מגדולתוקצומה
 בשקר קצת לעיל כמבואר תכלית לאין והתפארות גדולה ית' לו נותנים וכלםותכלית
 יתברך בוראנו של השבח האדם שיכוין הוא העיקר המזטור של פסוק בכל גםהא'.

 להם לכוין שראוי טה פרטים פסוקים כמה על אבאר אך הפסוק, בענין הנאסרויתעיה,
 פרטית.כונה
 וגדולתך יאסרו נוראותיך ועזוז אשיחה. נפלאותיך ודברי הודך כבוד הדר בפסוקי:

 ונפלאותיו בכבודו בתמידות ויספר שישיח עצטו על שיקבל והוא פרש"י יכויןאספרנה.
 ויתעלה. ית' ובוראנו יוצרנו של ובגדולתוהעצומים

 תפלה בלבו האדם שיתפעל ראוי טקשיו כ5 ע5 ורחמיו לכל ה' טובובפסוק
 ידח לבלתי ית"ש עבודתו אל לבבנו להטות עטו כלל על יתעלה השם שירחםעצוטה
 או ר"ל ביתו בתוך חולי איזה יש באם בלבו האדם שיתפלל ראוי גם ח"ו. נדהטמנו
 חולה. לאותו רפואה וישלח עלקו שירחם במחשבתו בזה יתפלל ר"ל חולי שארעל

 להוריק עצטו על בטתשבתו לקבל לאדם ראוי גבורותיו האדם לבני להודיעובפסוק
 5כ5 ה' סוטך ובפסוק מלכותו. וגודל שמו יתברך גבורותיו אדם בני לשאר נסלבניו

 שימסוך העתיד על בהבטחה עצוטה שטחה בלבו להכניס לאדם ראוי וגו'הנופלים
 טנפילתה אותה ויקים הנופלת דוד מוכת שנקראת הקדושה השכינה את יתעלההשם
 ויתפלל הקדושה השכינה על קאי זה שפסוק ע'ב ד' ד' דברכות בגמרא כטרומזלעתיד

 בציור הנפש טמירת תיכף עליו שיקבל וראוי ביטינו. בטהרה תהי' .שהקמתהבמחשבתו
 וזקיפתה סטיכתה בזה לקרב הקדושה השכינה בשביל עצטו שטומר ויכוין טיחהאיזה

 עצוטה בשמחה האדם יכוין ידך. את פותה ובפסוק ישברו. אליך כל עיניובפסוק
  בהשגחה לראות הטשפילי ישבת המגביה אלהינו כה' סי זה. על יתברו.ויתעיהגבורותיך
 ואחד א' כל כינים ביצי עד ראטים סקרני ומכלכל וספרנם וזן בריותיו כל עלפרטית
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 העבודה 1ש1רשיסודנו

 בסדורים. הנדפם הכוונה ידך את פותח בפסוק יכוין גם בזה, ה' גבורות ובוטנובעתו
 יתברך כבודו שיתגדל במחשבתו יתפלל ועד, לעולם קדשו שם בשר כל ויברךובתיבות
 שכל קרשו שם בשר כל ויברך וזהו אחד שכם כולם לעבדו הטשיח בביאתבקרוב

 הטלוכה. לה' כי וידעו יכירו תבלררי
 עושה האלו כוונת בכל בודאי כי הנ"ל בכל לכוין לאדם ראוי בודאי ורעייאחיי

 בזה. הערה ודי ויתעלה יתיש ובורא, ליוצרו גדול רות נחתאדם
 בהתלהבות אותם יאמר הללויה עשרה והם .וסוף תחלה המזטורים שביןהללויה

 י"ה הללו שפירושו הללויה של הטלה פי' שיכוין דהיינו ובמתון עצומה ובשמחהגדול
 כזה אלוה לנו שיש לעד זכרו ויתעלה ית"ש אלהותו על עצומה שטחה בלבווישטח

 הללויה חבות של זה ושכח זה בסזסור הנזכרים השבחים בכל ולשכחו להללושראוי
 ע"א קי"ד ד' ע"פ בפרק הגמרא, וז"ל השבחים. כל על עולה כאחר ושבח שםשהוא
 במזמור במשכיל בנגון בנצוח תהילים מפר נאמר שבח של מאטרות בעשרהאריב"ל
 ושבח שם שכולל הללויה סכולם גדול בהללויה. בהודאה בתפלה בתהלה באשריבשיר
 הללויה ואטר ר"א פתח ע"ב קע"ג ד' תרומה פ' הז"ק וז"ל הגטרא, עכ"ל אחת.בבת
 שבחא איהו דדא איחו והכי חבריא בי' ואתערו אתטר הא וגו' לבב בכל ה'אורה
 דכליל אמר. דאיהו תושכתן בעשר דוד דאמר ותושכהן שירין אנון כל על סיקאדקא
 הללויה ועשרה זו בהערה ודי עכ"ל. עיאה קדישא דשטא כללא ואיהו בחד ושבתאשם
 התפלה פתקוני העליונים בעולטות בפ"ע תקון הם ומוף תחלה המזטורים שביןאלו
 עלי" טקבל בצפרא ב"נ אתי ע"א ה' ד' בטדבר פ' זה"ק וז"ל הסזסורים של התקוןלבד
 לדוד תהלה עם דקאמר תושבחן באנון שבחא ממדר דאתמר כסה שמים סיבותעול

 ובגין קדישא דשטא קדישין כתרין דעשרה תושבחן דעשרה סדורא דאנון הללויהוכלהו
 שכתא שרי אלא אנון המשה הא הללויה עשרה אנון ומאן כו' הללוי' אנון עשרהכך

 והללויה הטזמורים מחיק ע"ב ר"ב ד' תרומה בפ' וכן עכ"ל. בהללויה ומייםבהללויה
 עכ"ל דהללויה רזין אנון כל ותושבחן דשירן ו-זין אנון וכל וז"ל תקונים לשנישביניהם
 ביה. הערה ודיבקיצור

 שתיבת המלות פי' יכוין ה' את נפשי הללי בתיבות הנה כו', נפשי הלליטזמור
 יזטר לאדם זראוי' ה. את ותידה שתהלל לנשטתו טצוה שהאדם צווי הואהללי

 לקבל האדם יזהר בעודי לאלהי אזמרה בחיי ה' אהללה ובתיבות נדול.בהתלהבות
 בכדי חייו יטי כל לאלהיו ויזמר שיהלל טאוד עד עצומה בשטחה עצמו עלבמחשבתו
 יודע ית"ש הבורא לפני ח"ו שקרים דובר יהי' ולא בשפתיו שמוציא מה בלבושיאמת
 ועיי"ש. החבור בהקדמת כארוכה למעלה.כסובא

 בלבו יכנוס הזה"ק פי' ע"פ אלהיו. ה' על שברו בעזרו יעקב שאל אשריובפמוק
 לגוף קשים שהם בדברים אף ית"ש הבורא בעבודת להשתדל גדול תוסר הארםשל

 וביחוד תעניתים וסגופי במקוה פבילה טהרת רבוי כגון עשייתם מונע היצר זהומפאת
 אלהיו ה' על שברו ע"א קצ"ח דף ויקהל פ' הזה"ק ז"ל כי כחו. קוצם בכללהתפלל
 אלא שפאלית( השי"ן )ר"ל שברו א"ת שברו אלא במחונו ולא תקותו אמר ולאשברו
 על תכירו ולאתברא גרמייהו לתברא לצדיקיא להו דניחא ימנית( השי"ן )ר"לשברו
 הכוונה יכוין עורים פוקח ה' ובתיבות בזה. ודי עכ"ל. אלהיו. ד' על וכלאתכירו

 עורים; פוקח בברכת לעילשטבואר
 לעיל שמבואר נפש הטמירת גם הכוונה גם יכוין כפופים זוקף ה'ובתיבות
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נושלישי דזמרהפקודישער

 האדם ישמח ציון אלהיך יעולם ה' יטלוך ובפסוק הנופלים. לכל הי מוטךבסמוק
 ציון אלהיך שאטר במה עלינו ויתעלה ית"ש אלהותו שיכנה על מאור עצוטהשמחה
 לעולם. ה' ימלוך שאמר במה קד לעולמי טעלינו ואדנותו אלהותו יפסוק שלא עלגם

 שטחה לשמוח לארם ראוי אלהינו זמרה טוב כי בתיבות זמרה, טוב כיטזטור
 ג"כ אותו שזיכה על ויתעלה .ת"ש להבורא בלבו עצוטה הודאה וליחן כנ"לעצומה
 לית"ש. ולשבחלזמר

 זה שכפסוק הקדושה הגטרא של הדרש יכוין וגו', לב לשבורי הרופאובפסוק
 בשמחה במחשבתו האדם ויכוין כו' בונה בתחלה ררז"ל כן כי הסתים תחית עלמרמז
 מונה ובפסוק נשמה. אלהי ברכת בחתימת כנ"ל בזה ה' גבורת פעטים כמהעצומה
 ה' גבורות במחשבתו האדם יכוין וגו'. אדונינו גדול לו ושני וגו', לכוכביםממפר
 ויודע אותם מזנה ויתעלה ית' הוא לכוכבים ממפר שאין שאף עצומה בשמחהבזה

 שטות לכלם לכוכבים ממפר מונה ע"ב קע"א דף תרומה פרשה הזה"ק וז"לטספרם,
 לממני יכלין לא כוכבים לממני יתכנשון אדם דאתברי מיומא עלמא בני כל אייקרא
 ממפר מונה בי' כתיב מה וקב"ה אותם, לספור תוכל אם הכוכבים את ומפורכד"א

 דלית כמה וגו', כח ורב אדונינו גדול דכתיב בגין מ"ט יקרא שסות לכולםלכוכבים
 ת"ח מספר, אין ויתבונתו בי' כתיב איחו הכי אוף מיני', בר שמיא יכוכבימספר
 בשמא לון אפיק קב"ה וכוכביא ומשריין חיילין כלהו 1ג1' צבאם בטמפר המוציאכתיב
 שמחה אל לבו להלהיב לאדם ראוי ובוודאי עכ"ל, חד, אפי' גרע לא והד חדכל

 יכוין לחמדו המיחלים את ובתיבות ויתעלה. ית"ש אלהותו גודל על טאוד עדעצומה
 ותוחלת גדולה תשוקה בלבו 1יכנים המשיח ביאת ועל טהגלות השכינה יציאתעל

 לאדם ראוי וגו' ירושלים שבחי ובפסוק במפר. ראיתי זו שכוונה וכמדומה ע"זעצומה
 כנ"ל. ויתעלה ית"ש כאלהותו עצוטה שמחהלשמוח

 התורף שבעת לחשוב לארם ראוי סים, יזלו רוחו ישב וימסם דברו ישלחובפסוק
 עד קטן וברגע שלג מני וקודרים נצמתו מים וזרם יפזר כאפר כפור הארץ עליהי'
 שוסף נהל גבים כמשק הסים וישוקו הארץ על רוח אלהים ויעכר דברו ירוץסהרה
 בזה. ה' גבורות ה' גבורת והכפור הגדול הקרה כדונג ימס והמם הגנות מןונוזלים
 ויתעלה ית"ש שכתר בלבו עצומה שמחה האדם יכניס וגו' ליעקכ דבריו מגידובפמוק
 טן ה' את הללו טזטור ומשפטיו. וחקיו הקדושה תורתו לנו ונתן וגורלו לחלקואותנו
 לפי דזטרה פסוקי עיקר זה טזמור כי עצומה יותר בהתלהבות לומר ראויהשמים
 יהמעיין כנודע מאוד ונעלמים עליונים עולטות רמוזים זה ובמזטור דשבת בגטראפרש"י
 העליונים הקדושים לעולמות טצוה כזה השפל בעולם והאדם ז"ל. האר"י ובכתביבזה"ק
 ובתיבות צווי. הוא הללוהו תיבות כי לעד זכרו וב"ש ב"ה א"ם להבורא וישכחושיהללו

 לעולם תפקידם את שינו שלא בזה ה' גבורות עצוטה בשטחה יכוין יעבור ולא נתןחק
 גבורות יחשוב כפרשיי בראשית במעשה ויתעלה שמו יתברך הבורא להם שחקקטה
 עולם של הברואים לכל האדם מצוה וגו' הארץ טן ה' את הללו פסוק וטן כזה.ה'

 לב יתלהב קרובו עם ישראל לבני ובתיבות ויתעלה. ית"ש להבורא שיהללוהתחתון
 קרובו עם ונקראים אותנו שבחר על ית"ש להבורא במחשבתו עצומה הודאה ויתןהאדם
 ציון בני בעושיו ישראל ישטח בפסוק לה' שירו מזמור עצומה. שמחה בזהוישטח
 שיש עי טאוד עד בלבו ועצוטה גדולה שטחה שיכניס האדם על חיוב בטלכםיגילו
 כמובא יודע שקרים רובר ח"ו יהיה ולא כזה גדול וסלך ונורא גבור גדול אלוהלו
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 העבודה ושורשיסודנח

 לקבל ראוי זו עצומה בשטחה לבו ההתלהבות ובגודל יעיש, בהקדטה בארוכהלטעלה
 מזמור ויתקלה. ית"ש ובוראו ביוצרו אהבתו גודל להראות ק"ה עי נפש מסירתעליו
 ג"כ הוא כי יותר עצומה שמחה אל לבו להתלהב ראוי זה במזמור כקדשו אלהללו
 עצוטה בשטחה יכוין בגבורותיו הללוחו ובתיבות הנ"ל, פרש"י לפי דזטרה פסוקיעיקר
 גודלו כרוב הללוהו ובתיבות רגק. בכל השפל בעולם אף שעושה ה' גבורות יסללפי

 למספרם קץ אין עד שברא בעולטות הגדולה ורוטמותו טגדולתו עצומה בשמחהיחשוב
 ברוך של בפסוקים לעד. זכרו ויתעלה ית"ש אותו וטשבחים ומפארים מגדליםוכולם

 ויתעלה ית"ש באלהותו עצומה שמחה אל האדם לב להתלהב ראוי כו' אמן לעולםה'
 ועצום גדול צער לבו על להעלות לאדם ראוי הארץ כל את כבודו וימלאובתיבות
 בכל הגדול שמו ויתקדש יתגדל נפש טמירת שע"י ויכוין ית' כבודו חילול עלמאוד

 בזה מאוך לבו סקירות במחשבתו עצומה כונה ויכוין ואמן אמן יאסר ואת"כהעולמות
 בכל הגדול שטו ויתקדש ויתגדל הארץ כל את ה' ככור שיטלא ואמן אסןהלשון
העולם.

 ויתעלה ית"ש אלהותו על טורה טאוד טאוד הוא גדול שבח כו', דוד ויברךפסוקי
 ראוי הגדולה הי לך וכפסוק העולטות כל מחיה ושהוא העולטות בכל טטשלתוועל

 הנזכרים שבחי' כל על עצומה שמחה כלבז ולהכניס לתיבה תיבה בין יהפמיקלאדם
 כנודע הקדושים העליונים וספירות סדות הע"ה דוד רמז זה בפמוק כי זהבפסוק
 תפלה בלבו להתפלל לאדם ראוי לכל ולחזק לגדל ובידך ובתיבות במפרים,להמעיין
 טורים אלהינו ועתה ובתיבת יתיש, לעבודתו ישראל כל ולבב לבו שיחזיקעצומה
 אותם לוסר לאדם ראוי כו', לבדך ה' הוא אתה תפארתך לשם ומהללים לךאנחנו
 שבחר ועל ויתעלה ית"ש אלהותו גודל על בלבו עצומה שמחה ולהכניס ובנחתבטחון
 לקבל לאדם ראוי כו' לכדך ה' הוא אתה זבתיבזת תפארתו, לשם ולהלל להודותאותנו
 יעד. זכרו ויתעלה יתיש יחודו בהאמנת אפונתו אמתת להראות נפש ממירת קצסועל

 באסונה טאטין אני לכוין לאדם ראוי כו', השמים שטי השטים את עשית אתהובתיבות
 טפורש נאמר שלא אף ותכלית וטספר קץ לאין עליונים עולמות שכראת ואמתיתשלמה
 עד התבות באסירת ויתעלה יתיש כאלוהותו עצוטה בשטחה האדם ויתלהב זהבטקרא
 הים.שירת

 ששיפרק
 חטם עד הזאת השירה בביאור לדבר אחלה טרם בדעתי ונטרתי הואלתי נאהנה

 הישרה. כוונה אל אדם בני לכות להלהיב הערה, ישכון הדרך זו הפסוקים סדרעל
 טעלתה טגודל בספרים שנמצא מה זולת הזה"ק טאמרי מפוני טאורות אורהכמלוא

 דאטר נש בר כל תנינן ע"ב נ"ך ד' בשלח פ' זה"ק וז"ל אדם של עונותיו כלשטכפרת
 דין. עלמא בה אית דהא ראתי לזמנא למימרא זכי בה ומכוין יומא בכל דאשירתא
 עכ"ל משיחא דמלכא יופא בה ואית טהיטנותא קשרי בה ואית דאתי. עלמא בהואית
 וכל לעלמין טניהו יתנשי דלא בגין דרין לדרי הוא דא לאטר ויאסרו ז"ל שםועוד

 ביומי בה לשבחא וזכי דאתי מעלמא לה זכי עלמא בהאי שירתא להאי דזכימאן
 קרישא בארעא לאטר זסנא, בההוא לאמר לאמר, דכתיב דקכ"ה בחדוותא משיחאדמלכא
 לאטר דישראל, דלהזן בפורקנא לאמר בגלותא, לאטר בארעא. ישראל דשרובזטנא
 דאנון שבחי ישראל דמסייטי זמנא בההוא ז"ל ע"ב קל"א דף חרוטה ובפ' דאתי.לעלמא
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נטשלישי דזמרה פסוקי1שער

 מעל" תושבחתא והאי כך כסה"דאוקיסנא דיטא דשירתא תושבחתא כדץ רדודתשבחן
 וכל שירתא כהאי רעותיה לשוואה ב"נ בעי דא בגין כו' דקלמא תושבחן שארמכל
 'ובחגירו כחרא ההוא בתקוני טשיחא לסלכא לסחטי זכי עלסא בהאי לה דזכיסאן
 ז"ל ק'ב ס' ד' בא ובפ' עכ"ל. מלי אוקימנא והא תמן שירתא האי לשכחא וזכיזייני'
 בשכינתא למחדי איהו זמין בחדוה חדי מפור ובההוא מצרים ביציאת דאשתעי ב"נכל

 מפור, בההוא חדי וקב"ה בטארי', דחדי נ"נ איהו דהאי טכיא חדו דהוא ראתילעלמא
 דילי' דשבחא ספורא ושטעו זילו לון ואטר דלי' פמיי' לכל קב"ה כניש שקתאבי'
 בעזיה אעתיק פסח של ובהגדה בקיצור עכ"ל כו' בפורקני וחרון בני טשתעודקא

 והשכל דרכו יורה והאטת הנ"ל הטאטרים כל את הרואות עיניכם הנה בשלימות.המאמר
 הבורא של השבח וסיפור השירה באמירת הנ"ל הזה"ק מאסרי הפלגת שכל ע"זתעיד
 ולא לבר ובשפתיו בפיו השירה של התיבות רק שאוטר בטי אינו שבה ויתעלהית'
 על בפיו התבות אמירת בעת ויתעלה ית' להבורא ושבח ההודאה אל כלל לבושם

 כפלאותיו ועל הטצרים סיר והצילנו הים על אז לנו שעשה והנפלאה הגדולההתשועה
 אין אז נדלו ואת כבודו את איחינו ה' הראנו שהן המבע מדרך היוצאיםוגבורותיו

 גודל בתטידות ולספר לזכור כדי הוא יום, בכל אסירתו הפלגת גודל כודאי כלום,זה
 יגיל הספור ובעת הים ועל בטצרים הישראלי עם לכל עשה אשר ונפלאותיוגבורותיו
 ובטחשבתו בלבו יתברך לשמו והודאה שבח ולתת ית"ש אלהותו בגודל ישראלוישמח
 תנינן הקדוש לשונו בצחות ביאר בשלח בפ' הנ"ל הזה"ק מאמרי בלשון כטפורשע"ז
 כו'. זכי בה ומכוין יוטא בכל דא שירתא דקאסר ב"נכל

 רעותיי לשוואה ב'נ בעי דא כגין להזהיר זהורית של לשון חלק חראקהובפ'
 האדם של והשטחה החדוה היא שהעיקר בא בפ' ג"כ ויוצא ומפרש כו' שירתאבהאי
 אם כי אינה והשמחה והחדוה כו' בחדוה חרו מפור ובההוא שם כנ"ל המפורבשעת
 כוללת כוונה לעשות לרעת ותבונה חכמה ה' לו נתן אשר לאדם מהראוי וע"כבלב.
 בפסוק הנאסר ית"ש בוראנו של השבח ענין באר עלי הזאת השירה את ישירבעת
 תשועה בענין שטדבר פמוק בכל דהיינו ע"ז במחשבתו עצוטה הודאה וליחן בולכוין

 אני בקצור הלשון בזח עצומה הודאה במחשבתו הארם יתן במצרים ושפטיםלישראל
 דלבא וסעוטקא כחו עוצם בכל זו ההודאה תהיה אך ע"ז והודאה שבח ית"ש לךנותן

 טנפלאות נפלאה גבורה מאיזה שטרבר פמוק ובאיזה טאד עד ועצומה רכהובשמחה
 שפלטן הים שפת על טת טצרים אח ישראל וירא בפסוק כגון ויחעלה ית"שהבורא
 נד כסו נצבו מים נערמו אפיך וברוח פסוק וכגון פניהם עבר על אשר שפתו עלהים

 ובכל מאוד עצוטה בשטחה גבורות ה' גבורות פעמים כטה יחשוב וכיוצא וגו'נוזלים
 כאלו זו שירה אסירת בשעת בעצמו לרטות האדם שצריך בספרים ונטצא כהועוצם
 בוודאי אז ישראל כלל עם זו שירה ומזמר הים שפת על ועופך ממצרים יצאהוא
 ונחיר ית/ להבורא עצוטה בשטחה עצוטה הוראה אל טטילא בקרבו לבובוער

 בפמוק והוא האדם אל תסיד לזכרון שיעלה בכדי הנ"ל הכליית הכוונה אללראשונות
 והוראה שבח ית"ש לך נותן אני בזה"ל בפחשבתו יחשוב לישראל תשועה בעניןשמדבר
 יחשוב ויתעלח יתיש הבורא טנפלאות נפלאה גבורה באיזה שטרבר ובפפוקע"ז

 זו. בהערה ודי ה' גבורות ה' גבורות בזה"לבטחשבתו
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 העבודה ושורשיסודס

 שביעיפרק
 לאחריתם אבינה הכוללות והכונה הזה"ק הערות ורעי אחי אליך הורעיאחר

 סדר עי חוטם עד הזאת בשירה הראזי' הכוונה בהתיהבזת אדם לבב ירדוףאיכה
 בעז"ה.הפסוקים

 מאמין ג"כ אני בזה"ל ובטחשבתו בלבו לכוון לאדם ראוי בה' ויאמינובתיבות
 מסירת עצטו על לקבל ומיד תיכף וראוי ויתעלה ית"ש אלהותו באטתית שלמהבאמונה
 בזה'ל עצומה בשמחה לכוין ראוי עבדו, ובמשה אמונתו. אמתת להראות ק"ה עלנפש

 ללמוד עלי טקבל ואני ירו על שנתנה הקדושה ובתורה בנבואתו טאטין ג"כואני
 הסתים כתחית מאמין שאני יכוין סשה, ישיר אז הקדושת. תורתו ולעשות ישטורוללמד
 גודל מפאת וארוממנהו, אבי אלהי כו'. פכאן ישיר אלא נאסר לא שר כמשר"זללעתיד

 ובזה בציור נפש טמירה עצמו על יקבל יתיש אלהותו בגודל בלבו הבוערהתשוקה
 באותו ויתעלה שמו ליתברד לרומם יוכל במה כי העולסות בכל ויתעלה שטויתרוטם
 סהרוטם ית"ש זו עכזדה ידי שעל במחשבתו נפש בממירת אך וארוממנהו שאטררגע

 יכוין שטו, ה' מלחמה איש ה' בפסוק ותחתונים. עליונים עולמות בכל ומתקדשויתעלה
 תהרוס גאובך וברוב בפסוק ויתעלה. ית"ש באלהותו עצוטה שמחה וישמח בחומשפרש"י
 האדם לב תלהב לא ואיך אהבתו גודל על ועצומה רבה שמחה בטחשכתו ישטחקמיך,
 נוזלים נד כמו נצבו מים נערטו אפיך וברוח פסוק ויתעלה. ית"ש הבורא לאהבתבזה
 מלכי כל שראו עד לטעלה פרסאות מאות כמה גבוה כחוטה המים שקטו במדרשאיתא
 שבכלים מים ואף שבעולם מימות כל נבקע אז וגם מים, של החומות אותן וטערבמזרח
 ונפלאותיו גבורותיו על במחשבתו עצומה ההודאה אל האדם לב יתלהב לאואיך

 פעמים כמה במחשבתו זלכוין ע"ז המזרים התבזת שאזטר בקת ההם והנוראיםהגדולים
 התיבות של הפשות פי' הארם יכוין כקדש נאדר ובתבות עצומה. בשמחה ה'גבורות
 יראוי בחוטש שפרש"י מה יכוין ההלות נורא ובתבות בקודשא. אדיר את שת"אכפי

 כי לבד וכשפתיו בפיו יאמר ולא תהלה, דומי' לך כמ"ש ימעטו פן תהלותיךפיהניד
 ארץ תבלעםו וכתבות פלא עושה ובתבות רש"י. פי' לפי מאוד ועצום גדול שבחהוא
 זו עם בחמדך נחית ובתבות ה'. גבורות ה' גבורות עצומה בשמחה בטחשכתויכוין
 שבאל הגאולה על ית"ש להבורא רבה בשמחה עצומה הודאה במחשבהו האדם יתןנאלח,
 הודאה ג"כ במחשבתו יתן קדשך, נוה אל בעזך נהלת ובתבות מצרים. מארץאותנו
 עלטין. ירושת למורשה לנו אותה ונתן הקדושה לארץ אותנו שהביא על לית"שעצומה
 גדולה שמחה במחשפתו ויכניס יכוין כנען, יושבי כל עד וגו' ירגזון עמים שמעוובפסוק
 אשר העטים בכל יתכרך הגדול שמו ונתקדש נתגדל ההוא שבעת על מאוד ערועצומה
 ולרכבו לסוסיו מצרים חיל בכל עשה אשר ונפלאותיו גבורותיו בכל שמעו אתישטעון
 עליהם נפל וע"כ במדבר עשה ואשר כרדפם פניהם על סוף ים מי את הציףאשר
 בזה וישטח כולם ונמוגו ורעדו ונבהלו וחלו רגזו נאונו הדר ומפני ופחדאימתה
 ישמח ה', עמך יעבור עד ובתבות בזה. הערה ודי אביו. גדולת על חביב הבןכשמחת
 ית' ה' עם בשם להקרא נבחרו הקדושים שאבותינו על במחשבתו ועצוטה רבהשטחה
 כנ"ל. 3"כ וישמח חבבת שפי' בחומש שפרש"י כמו יכוין קנית, זו עם ובתבותויתעלה.
 ב"ב בהס"ק שיבנה נשברה ברוח בטחשבתו יתפלל ידיך, כוננו אדני טקדשובפמוק
 ועצוטה רבא שמחה ישמח ועד לעולם ימלוך ה' ובפמוק בתוכו. הקדושה שכינהותשרה
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מאשלישי דזמרהפסוקישער

 המלוכה לה'והיתה וגו' המלוכה לה' כי ובתבות הנצחית. ית"ש כמלכותו טאודעד
 פ' לומר ויזהר כנ"ל. שטחה בלבו יכניס הארץ כל על למלך ה' והיה בפסוקוביחוד

 מאוד וטאוד פרעה. סוס בא כי פ' לומר יזהר גם תרגום. ואחד מקרא שנים ימלוךה'
 הכוונה תבא בזה ולבו נפשו עליו אדם ישים אם ובודאי הנ"ל. הכוונות בכל לזהרראוי
 נחת בזה לתת יכוין אך ההרגל אחר הצבור עם להתפלל ויוכל התבות באמירתממילא
 הא', בשער בזה שהארכתי כפי האדם כל זה כי ויתעלה ית"ש ובוראנו ליוצרנורוח

 נחשבת אינו בוודאי הלב כוונת זולת כלבד התבות אמירת נפשי אהובי ורעייאחיי
 קצת. באריכות כנ"ל מעלתה בגודל מקוטות בכמה הזה"ק מתפאר הי' ולא כלללשירה
 זו. בהערהודי

 תרומה פ' בזה"ק טכוא הזה והנפלא הגדול השכח מעלת גודל כו', שמךישתכך
 קמי' לי' ושוי כתרא ההוא הקב"ה נמל לישתבח ב"נ רפטי כיון וז"ל ע"ב קל"בר'
 טכילין בתלימר לה לאכללא ואצטרך עלאה מלכא קמי למיתי לאתתקנא שריאתוכ"י
 לרר כד"א עלאין בוממין תליסר ואנון אתכרכת רמנהון עליונות( סדות בי"ג )פי'עלאי

 גדולה, נצח, וממשלה, עז, וזמרה, היל, ושבחה שיר אנון, והני וגו' וקנטון קנהוכרכוס
 ומלכות ולומר בהדייהו לה לחברא ולבתר תרימר, הא קדושה, ותפארת, תהלהוגבורה,
 לבא לשוועיה בינייהו דאתכלילת בשעתא אצמרך רא ועל מנייחו, 0תברכא דאיהיבגין

 גדפי מתחוח בנייהו, פסיק ואי כינייהו, לפסוק דלא כלל לאשתעי ולא בהאיורעותא
 ישתצי דקב"ה גאותא פסיק די פלני' ואטר בחילא וקרי שלהובא חד נפיקכרוכיא
 תליסר דאנון בגין ה' גאות יראה זבל כד"א קדישא דמלכא גאותא יחמי דלאויתפסק
 רילי' כלא שלמא די עיאה טלכה דא וכו' ההודאות אל ולחלאה מכאן ה'. גאותאינון
 שיר כד"א דלתתא במשריתא משתכחא כד דכ"י לנכה אינון שנתין הני דכלבגין

 עושה חשך ובורא אור יוצר ולהלאה מתמן דילי'. דשלמא למלכא לשלטה אשרהשירים
 עלאה, דעלמא תקונין אנון דהני חכרי' ואתערו בי' אתערנא והא הכל את ובוראשלום
 וחיבה חיבה כל כי הזה השבח מעלת גורל לאדם בינה קונה המאמר זה הנהעכ"ל.
 שלהם השטות האדם שמזכיר ובשעה מאוד, ונורא קדוש עליון לעולם מרטז זהטשכח
 שנמצא אף והנה הקודמים. בפרקים כנ"ל ועולם עולם כל למעלה מעורר עצומהבכוונה
 כיל מוכרח איני א' בנשימה אלו שבחים הי"ג כל לומר שצריך הזה"ק בשםכמפרים
 עצוטה בשמחה בטחשבתו האדם יכוין בתשבחות גדול מלך אי וכתיבת הזהר.טלפון
 בשמחה ג"כ יכוין ההוראות אל ובתיבות ' ית"ש. שבחיו בל למפר ברי' בכל יכולתשאין
 ג"כ יכוין הנפלאות אדון ובחכות הודאותיו. כל לספר יכולת כרי' בכל שאיןעצומה
 ורגע עת בכל שעושה נפלאותיו כל למפר יכולה ברי' בכל שאין עצומהכשמחה
 רבה בשמחה לית"ש עצוטה והודאה שבה בלבו יתן זמרה בשירי הבוחרובתיבות
 לא אלו תיבות ד' העולמים. חי אל מלך הגדול. לשמו לזמר כנו שבחר עלועצוטה
 הראוי' כונתה תיבה בכל יכוין רק לבד וכשפתיו בפיו במהירות האדם אותםיאמר
 יכוין אל ובתבות ונורא. גדול מלך שאתה עצומה בשטחה יכוין מלך בתבתוהוא

 ית"ש באלהותו עצומה שמחה וישמה היכולת ובעל תקיף אלהינו שאתה עצוטהכשמחה
 טחי' שאתה אמתית באמונה מאמין אני במחשבתו יכוין העולמים חי ובתיבותויתעלה.

 זכרו ויתעלה ית"ש אלהותו בגודל עצומה שטחה וישמח ותחתונים עליונים חעולמותכל
 ויכוין אלו כשבחים שמך יתברך אותך ולשבח להלל וישר שראוי אמן יכוין אמן ובענייתלעד,
 היצירה. עולם של תפלות מתקוני ע"כ טאוד. עד עצוטה בשטחה ג"כ אמן של זוכוונה
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