
 העבודה 1ש1רשיסגדסב

הרביעי המזרחשער ר עש
 והאנשים אור הבקר בהיות ניכר החשך על האטי יתרון ע"כהיות
 לראש עטרה מעטיר המזרח בהאיר ותודה רנה בקול פיהםשלחו
 שמו בקוראי זה הוא השם מן וע"כ וברכותי בק"ש עולמים חיצדק
 ק"ש יבואר השער ובזה הטכוארת לסיבה זרח הםשער

 המלות ורקדוקי בכוונותיה. והיחודוברכותיה,
 וויזה בזהירותי', מעולה בשמירה לבו שם לא אשר במבטותי'המעוות שקולטתי תזכה כל זה לעומת זה ואת עריכותי', הק"ש כלשל

 מעלותיה. ונודל איש,ר כוונת מכ נ~להשער

 ראשתפרק
 איש"ר הקרה כל כתבי כל בפרק הקדושה מנטרא יתעה אישיר מעלת נודלהנה

 כו' לו טוהלין ע"ג שמץ בו יש אפי' אר"י שנה. שבעים של גרר לו קורעין כחובכל
 שאנו המלאכים בנו יתקנאו שלא בכדי תרגום כלשון אותו אומרים שבחוולגורל
 )ר"ל דא קדושתא ת"ח ע"ב דקכ"ט חרוטה פ' הזה"ק וז"ל כזה, נאה שבחמשבחים
 בכל סיקא איחז דא קדושתא אבי טשישין דאנן קדושאן כשאר איהו לאודאיש"ר(
 וקייפין דפרזיא וגושפנקן טנעולין ותברא מהימנותא סטרי ובכל ותתא לעילאמטרין
 אחרא דמטרא בלישנא לה למימר בעינן ואנן כלא על דקב"ה יקרא לאסתלק'בישין

 אהרא דסטרא טילא דיתכר פגין מברך רבא שמי' יהא אמן תקיף בתילאולאתבא
 קב"ה אחרא דמטרא חילא דא בקרושתא אחכר וכד כלא, על כיקרי' קב"הויסתלק
 דא בקדושתא ביקרי' אסתלק דקב"ה ובגין לשטי'. ואדכר לכנוי ואדכר ביקרי'אסתלק
 ואסתלק חילי' ואתחבר אתכפי' דם"א כרחי' על דא ובלישנא בעשרה אלא איהולאו
 קכ"ה ואדכר בישין וקליפין תקיפן ושלשלאן וגושפנקין טנעולין ותכר דקב"היקרא
 בה למזכי קדישא אוריתא לון יהיב דקב"ה קדישא עמא אנון וכאין ולכנוי,לשמי'
 ר"כ דף פנחס וכפ' נ"ו. סי' א"ת בטור בב"י ג"כ הובא זה ומאטר עכ"ל, ראתי,לעלמא
 כו' וגו' עשה בכחך לעשות ידך תטצא אשר כל פנחם רר' טשמי' ואטר פתח ז"לע"א
 כל לאתערא אצטרך ודאי כחו איהו דא כחו בכל מברך איש"ר העונה כל תנינןע"ר

 עלאה קיישא כה ההוא אתער דאתקף תקיף דבאתערותא בגין תקיף בחילאשייפוי
 רעוחא יטעבד אצטרך בכחך וע"ד דם"א ותוקפא חילא ואחבר קודשא גיואמתיק
 בקיצור. עכ"לדמארך,

 ואיך איש"ר כענית לכוין ראוי איך להתכונן אדם יכול אלו טמאמרים ורעיאחיי
 אחרא וסטרא הקליפות כל משבר זו בענייה כי אותו לענות בתמידות האדםישתדל

 ונתעיה ונתקדש נתנדי ויתעיה ית"ש ובוראנו יוצרנו של וכבודו לעפר, עדומשפילם
 בשעה דברכות בפ"ק כדאי' לגואלם לבניו הקדושה לשכינה אז וזוכר העולטותבכל

 טנענע הקב"ה כחו בכל איש"ר ועונים טדרשות ולכי כנסיות לבתי נכנסיןשישראל
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רביעי"מזרחשער
 פרסנים ב' כולל בוראי הקדמנה בגמרא הנאסר כחו בכל ולשק כר. ואוסרבראשו
 משמע כחו שבכל התוספת שטביא הפסיקתא פי' גם כוונתו, בכל כחו ככל רש"יפי'
 גם נדול( בכח )פי' תקיף בחילא ולאתבא הנ.ל בזה"ק מפורש וכן ממש. כחובכל
 הארם שצריך )פי' תקיף בחילא שייפוי כל לאתערא אצטרך ודאי ז"ל הנ"ל פנחסבזהר
 בקדושת להוראותו רבה טודעה ומכאן איש"ר(. בעניית נדול ככח אבריו כללעורר
 גרול. בקול ויענה וטחשבותיו וחושיו אבריו כל שיתעורר הארם צריך שבודאיאיש"ר
 ידוע בהיות והוא איש"ר פעולת גודל ולהשכיל להבין כינה אאלף כערכי אנושואתה
 הטו עוונותינו כי עתה ראו ויתעלה, ית"ש ובוראנו יוצרנו כבוד כביכול נתמעמבעוה"ר

 עושין שאנו בעונות כי בנזקין הגרס ואנחנו ממנו המוכ מנעו וחמאותינו אלהכל
 ראוי וכודאי העליונים טעולמות לנו הנמשך השפע כל וחוטפים הקליפות כחטתגברים

 ארצה קומתו מלא ויפול יום ככל אחת שעה ויבכה כדר ישב בלבו ה' יראת שנגעלמי
 את ולזעוק עוד לבכות כח כמעט בו ישאר שלא עד בכה הרבה ובכי פיהו כעפרויתן
 תפלות שאוטר בשעה וביחור והנורא הגדול שמו חילול על צבאות ה' הטלךפני

 ביכולת שאין סי ואף חצות. תקון של בטזסורים וביחוד זה מעין המדבריםותחנונים
 ויחי יענה, ובנות כתנין כמענה, ואני' בתאנ" יתאונן עכ"פ הטעות זולף להיותטבעו
 ג"כ נתחלל בעונותינו כי לנפשנו ואוי לנו אוי ע"ז ואנינות נדוי בצער עליו דוהלבו
 ע"ז. כביכול הקדושה להשכינה שטגיע הגדול והצער ויתעלה ית' והנורא הגדולשמו
 שאנחנו השבחים ובכל ית' להבורא מתפללים שאנחנו התפלות שבכל ידוע זהאך

 ומאד טאד הקליפות כח ומשפילים טשברים אנו בזה ויתעלה ית"ש אותומשבחים
 בתפלה ובפרם ותחתונים עליונים העולסות בכל ית' הבורא של כבודו ונתקדשונתנדל
 גדולים בשכחים יתעש אותו וספארים ומשבחים מתפילים אנו איש"ר של זוטיוחדת
 טשכחים שאנו בנו יתקנאו שלא המלאכים מפני תרגום בלשון נתקנו ולכןונפלאים
 מבינים המלאכים שאין תרגום בלשון אומרים ע"כ עלינו ויקטרגו כזה ונאה גדולשבח
 שטו ויתקרש יתגדל ידה שעל הוא הזה השבח של התיקון שעיקר ולפי בנ"ל,אותן
 טנעולין תברא כו' דא קדושתא אבל הנ"ל בזה"ק לעיל כמבואר העולטות מכלהגדול

 איתא לכן כו'. כלא על דקב"ה יקר" לאסתלקא בישין וקליפין דפרזלאוגושפנקין
 זו עבודה ידי על כי נפש מסירת עצמו על אדם יקבל איש"ר שבעניית האריז'לככתבי
 כנ"ל ויותר יותר העולסות בכל הגדול שטו ויתקדש יתגדל במחשכה נפש ממירתשל
 בכל ית"ש להבורא וגרולה כבוד כ"כ הזה השבח בעניית הגורם הארם לכן הא',שער

 ל"ח דף בראשית פ' זה"ק וז"ל מאד גדול לפניו ופעולתו אתו שכרו הנה כנ"להעולמית
 היכלא האי בגו כו' קדמאה היכלא מהאי לגו קיימי דא היכלא תניינא היכלאע"ב
 אנון קיימין היכלא בהאי לתתא. סעילא נהיר ואיהו גוונין מכל כליל חד נחירואית

 כך לטאריהון ופשבהין סודן והוו לאתתקנא בגין עלטא כהאי ומרעין ימוריןדסבלי
 רסקרשין אנון כל קיימין היכלא מהאי לגו לעלסין. צלותייהו מבטלין הוי ולאיופא
 בנו לגו קייסין אינון ואלון חילא. בכל סברך איש"ר ואתיבו דמריהון שמא חילאבכל
 ראיהו טשיח מנהון ועילא כוי להון נהיר גוונין בכל דכליל נהורא וההוא היכלאהאי
 טנהון ועילא שכתב הזה"ק בלשון ומוכח עכ"ל כו' לון ונהים כינייהו וקאיםאעיל
 בענייתם גדול ואנינות צער להם שהי' לון ונחים בינייהו וקאים אעיל דאיהומשיח
 גדול וצער אנינות בלבו שיכניס כזה מאוי האדם יזהר לכן אותם.. מנחם טשיהלכן

 יתברך תבות שיסיים ואחר מחולל הגדול שסך יהי' מתי עד ויחשוב איש"רבעניית
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 העבודה 1ש1רש'יסוד.סד

 סיום אחר אמן ויענה בעלמא דאמירן עד ימיים. ואח"ז' כנ-ל נפתו ממירת עליו'יקבל
 זו לעניי' קורא הנ"ל תרומה בפי שהזה"ס להתבונן וראוי ואמרו'.אמן.' כשיאמרהש"ץ
 יזהר לכן העולמות בכל הגדול .מקדשים'שמי בענייי,יו כי קדושה,בהיות ,איש"רשל

 בהערה ודי כחו. עוצם ובכל 'מאר' עצומה כנוונה זו העצומה קדושה יענות טאודהאדם
 מאד האדם שיזהר איך בינה יקנה איש"ר סעלח מגודל הנ"ל הזה"ק מאמרי ומכללזו.

 אונס לא אם אופן משום כלל בביתו- .ביחידות יתפלל ולא "צבור עם בתמידותלהתפלל
 'של הרבה טובות יאבד כי ח"ו חולי שלגדול

 עם בבה"כ פעמים איש"ר'-צמה עניים
 בגיהנם לרשעים ענייתו ע"י טיבה לעשות ידו לאל בהיות טבעליו טוב טונע ונםהצבור.
 דחמאן אנון מאן- ב-תוספתא ע"א מ"ב ד' נח פ' הזה"ק וז"ל בזה. אורם מרשעיםוימנע
 כו' בסוכלתנא ידעין לא שמעין ולא חטאן לא עיינין מתירין אורנין אטימין חמאןולא
 צדיקים ועם חיים מספר ימחו כד"א דחיי מספרא אתטהון דוכרניא בספרא אכתכולא
 בידא -יתטמרון כד לון יאבע מאן לון ווי עלמא מהאי יפקין כד לון וי יכתבו.אל

 רם בקזל אתיבז דישראל בזמנא כו'. מנין .פקזן ולא -דדליק בנורא ' ויתיקרוןדדוטה
 תרעא על דממנה ימיאכא ורמיז כלא על וחיים רחמין אתמלי קב"ה סברךאיש"ר
 תייבין ולבתר שעתא ופלגות שעתא לון ורווחין לאחודייהו תננא ואתיבו כו'דגיהנם
 ובכל ביוסא זמנין תלת וכןלאשייהו

 מברך רבא שמי' יהא אמן ישראל דאמרי זמניי
 מטרין לכל עלמא בההוא מנהרן דאורחיהו צדיקיא אנון זכאין לון. רוווחין אנוןוכו'
 בזה. הערה ודי עכ"ל היום נכון עד ואור הולך נגה כאור צדיקים ואורחכד"א

 אנשים לתועלת אך להבינו בנקל ככולם רובם זו קדושה של המלות פי'הנה
 בהשקפ' הבנתם הקשים מלות באינהו והמור אבודר"הם פי' לפניך אעתיקכערכי
 כרכת' כל מן לעילא האכודרה"ם. עלינו. טלכותו שיראה כלום' מלכותיי וימליךראשונ'.
 בשר למלך ומשכח טהלל שהאדם ושבחות שירת' מכל למעלה כלומר תושבחת'.ושירת'
 של נחמות משאר יותר ציון בנחמות יתנחם כלוטר נחמת' הקב"ה. של שבחיו יהי'ורם
 טשום ונחמתא לומר ותקנו וז"ל כתב נג1 סי' א"ת ובטור האכודרה"ם, עכ"ל אדםבני
 בקרוב שיתנחם מתפללים אנו ע"כ גלותינו על מתאונן' כביכול שהקב"ה דכתיבנאמאי
 בעולם האמורות כלוטר אבודרה"ם. ז"ל בעלמא דאמירן הטור. עכ"ל לגאלינווימהר
 ד' כקדיש שיש גאון נחשון רב כתב וז"ל עוד וכתב עכ"ל בהם. לשבחם אדםלבני
 יתכרך כורע. קריב ובזמן בעגל' כורע. ויתקדש יתגדל רשות. של ואחת חובה שלכריעו'
 רשות של כריעה שלום בעושה אכל כורע. הוא בריך דקודשא שמי' כורע.וישתבח
 כרכות המבר' שמע. על הפורם פי' שם ז"ל עוד עכ"ל. סעדי'. רבינו כתב וכןהיא.
 )עכ"ל נכמתא על מפרם הוא ארי ירושלמי תרגו' הזבח את יברך הוא ע"פ כישמע

אבודרה"ם.
 ועד לעולם המבורך ה' ברוך יענה המבורך ה' את ברכו הש"צ שאמרואחר

 האריז"ל בכתבי .כמבואר מאד ועצום גדול שבת הוא כי מאד עד ועצומה רבאבשמחה
 היכלא חד אית ותמן כו' קיימן בי' צפון דבסטר אחרא חלון ע"ב ע' די זה"חוז"ל

 בכמה גוונין בכמהמרקמא
 ציוריי

 באמירה דטריהון שמא דמקדשין אנון כל קיימין וכיי
 בקדושה לבתר לי' ,וסקדשין ועד לעולם המבורך ה' ברוך ואמרין לי' דמכרכין יוטי'בכל

 וכיון ועד לעולם המכורך ה' ברוך אומר והוא ה' את ברכו אומר והחזן כו'משולשת
 אנון זכאין קדושאן שריאן דא ועל לצלאה דצלותא שרותא מתמן. למארי'דמברך
 יומא בכל לטאריהון הקדושה( עניית )פי ומקדשי כו'( ה' ברוך עניית )פ'דטברכי
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רביעיהמזר")שער
 דטברכק ער בעשרה צלותא לצלאה רשו דשת אולפנא שעתא בהתיא דלבאברעותא
 עכ"ל ציותיהזן. צלו יי' דמברכין וניון כו'( ה' ברוך עניית )פ' דכולא כשרותאלקב"ה
 זו. בהערה ודיבקצור

 שניפרק
 ק"ש כי עצומה יותר בהתלהבות להתפלל ראוי ואילך וממנה אור יוצרברכות

 ז"ל. הארי בכתבי כמבואר הזמירות טתקוני עליונים יותר בעולמות תקונים הםוברכותי'
 פקודי פ' וז"ל כונתם גודל אל הארם לב להלהיב בכרי מזה"ק דיוצר ההיכלו'ואעתיק

 באורה ולמיהד יאות כדקא דטאריהון יתודא לסדרא דירעין אנון וכאין ע"ב ר"מד'
 מהימנותא גו עילאה רזא אית בהיכיין ת"ח דמהימנותא כרזא יטעון רלא בגיןקשוט
 ובעותין צלותין ואעלז ברא דא אשתלים כר דלעילא שלימו אלין היכלין בשבעהכו'

 כו'. לעילא לון לאתקנא לון למדרא דידעדמאן
 ה' מעשיך רבו מה כו' פבא דאבן נהירו חשך ובורא אור יוצר קדמאהתיכלא

 שמא המרוטם המלך וגו' קנינך הארץ מלאה וגלגלים אופנים כלחו עשית בחכמהכולם
 ופתנשא באוירא מליק הוא ודא שמהן בתרין שלים דשמא כללא יאהדונ"היקרישא
 זעירין אתוון דכליל רזין אורפני"אל דעה גדול ברוך אל חנינא היכלא עולם.סיסות
 ה' כבוד וברוך קדושה איהו. והכא וברוך קדוש דקאמרי אנון הכא ביתאדאלפא
 בכל בטובו המחדש רביעאה היכלא יתנו. נעימות ברוך לאל תליתאה היכלאטטקומו.

 לחיים דאיהו סאן דעלמא ודינין נהורין מתגלגלין דהכא בנין בראשית מעשה תמידיום
 היכלא חםישאה היכלא אי. דאקרי דימינא בנהורא בעלמא לאתקיימא כמלקדמיןטתהדש

 דרחימות' משיכאן איהו ודא רבה( אהבה אשכנזים )ובנוסח עולם אהבת דאקרידא
 באהבה. ישראל בעמו הבוחר בא"י אלהינו ה' אהבתנו עולם אהבת דאקרידהיכלא
 לאלין אלין היכלין בין לאפמקא דלא ובעינן וקיים ונכון ויציב אמת שתיתאההיכלא
 קדישין דשמהן כרזא באלין אלין ואתקשרן כחרא מתחברן ורעותא דצלותא במשיכודהא

 י"ח( תפלת )פי' אשתמע ולא בלחישו דרזין רזא שכיעאה היכלא וחד. חד בכלדשלימין
 הסוד, ע"פ י"ח תפלת והולך מפרש ואילך וטכאן עכ"ל. כו' רעותא איהו הכאאלא

 הכוונה וצורך העליונים בעולמות ק"ש כרכת של התקון גודל האדם יתכונן זהממאמר
 כחדא סתחברן הלב( כונת )פי' ורעותא דצלותא במשיכי דהא הנ"ל הזה"ק שכתבבהם
 זו, בהערה ודיכו'.

 אזי כטחון התיבות הארם יאמר אך הכנתו נקל זו ברכה של המיות פי'הנה
 כזה. גדול כשבח ויתעלה ית"ש הבורא אהבת אל מטילא לבויתלהב

 עצומה בשמתה נטהשכתו ויכוין עיניו שיפתה ראוי אור יוצר תיבתכשיאסר
 ראוי חשך ובורא וכשיאמר עירים. פוקח בברכת וע"ל שברא אור במאורי ה'גבורות
 יכוין הכל את ובורא וכתיבות החשך, בריאת של ה' גבורת ויחשוב עיניושיסגיר

 ותחתונים עליונים העולמות כל הבורא אתה הלשון בזה עצומה בשמחהבטחשבתו
 ז"ל האר"י כוונה וזולת לעד. זכרו ויתעלה ית"ש אלהותו בגודל עצומה שמחהוישמח

 ימשמש אור יוצר שאופר ובשעה הפשטיות, אלו כוונות כל לכוין לאדם 3"כראוי
 הכוונה לעיל כתבתי וככר האריז"ל, ראש של בתפילין ימשמש חשך וכבורא דירבתפילין
 מעשה תמיד יום בכל טחדש ובטובו בחכות בה האדם ויזהר התפילין משמושבעת

 שלא ע"ז עצומה בשטחה גבו"ה ה' בכורות פעטים כטה בטחשבתו האדם יחשובבראשית
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 -.* יה'עב1דה ושויר-שיסוד .- ץ , .ץסוג

 לעולם לעד ויעסידם כמ"ש הלןכת6-בגלגל בסבוב גם וירח תפקידם.של(הש~שישתנה
 ולא נתןחק

 יעקוף.
 רכו'טעשיך לפסוק"סה ב*ה.יגם הי לבורות'

 ה'.
 עשית בחכמה כולם

 הי גבורות בזה ויחשוב כלל דרך הברואים שבכל הנפלאה החכטה במחשבתויחשוכ
 כו' והטפואר המשובח פאז לבדו הקטמם המלך ובתיבות עצוטה. בשטחה פעטיםכמה
 ויתעלה. ית"ש מלכותו בגודל עצומה שמחהישטח

 ותקונה מעלתה גודל בזה"ק 'הובא א"ב סדר על שנתקן דעה גדול ברוך'אל
 מאכודרה"ם ואעתיק עצומה ובכוונה במתון לאומרם האדם ויזהר העליוניםבעולמות

 'מוב כי אלונים וצא w~p מוב העצה; גדול שם .על דעה. גדול וז"ל תבות. כסה על,פי'
 בראתיו ולכבורי בשמי הנקרא כל ע"ש לשמו כבוד יצר טוב. כי לה' הודו שם:ועל

 לשמון הכבוד : יצר "וכאלו שיצר בריותיו עם מתכבד שהוא כלומר עשיתיו אףיצרתיו
 שרי כלומר קדושים צבאיו פנות, שריי. עטי' ונהורא שם על עוזו סביבות נתןמאורות
 שכח על העם. פנות כל הלום גשו מלשון שרים פנות ופי' קדושים שנקראצבאיו
 חיטנו שלמעלה מה על הוזר והוא אצבעותיך מעשה שמיך אראה ,כי שם על ידיך'מעשה
 ולסמה. למעלה שעשה ,יריו מעשה שבח כל על ובארץ בשטים מבורך שהואכלומר
 טשרתיו ואשר משרתים יוצר תיבות ועל האכודרה"ם. עכ"ל המלאכי' אלו קדושיםבורא
 משרתיו ואשר יום בכל המתחדשים. :אותם משרתים יוצר ז"ל מ"ט מי' בטוראיתא
 הטורל.' עכ"ל' כו' לפניו עומדין כולם וגבריאל טיכאל כגוןמעולם

 תיבת אפי' כו' לבדו הוא כי מתכות התוארים כל כו' יתנו נעימות ברוךלאל
 לאוסרה טאוד האדם ויזהר הקדושים העליונים וספירות מרות מדר על נתקנוהו"א
 בלבו שיתן ראוי ונתרפא ביתו בבני חולי איזה לאדם הי' ואם עצומה ובכוונהבטחון
 תהלות נורא בתיבות רפואות. בורא כשאומר רפואתו על ית' להבורא והודאהשבח
 הכוונה ג"כ יכוין הנפלאות אדון ובתיבות הים. בשירת למעל' כמ"ש היטיב לכויןיזהר

 מ"ש ממש הכוונה יחשוב כו' יום בכל בטובו הטחדש ובתיבות בישתבח.שביארתי
 אורים לעושת כאמור בתיבות. גם יום. בכל מחדש ובטובו בתיבות הברכהבתחלת
 כפה עצומה בשמחה יחשוב המאורות יוצר בא"י הברכה בחתיטת וביחוד כל"חגדולים
 ג"כ יכוין זו ברכה של אמן ובענית המאורות. של היצירה בזה ה' גבורותפעטים
 עצומה. בשמחה הכרכה התימת של ממש זוכוונה

 שלישיפרק
 דאורייתא מ"ע בענין הקדושה בשער מהרח"ו לשון אעתיק אחכתנו רבהאהבה

 וז"ל מקצר ולשונו מאריך בזוהר אך ע"א ר"א ד' ויקהל פ' מזוהר והוא שםשמבאר
 )בנוסח עולם אהבת כברכת ה' את. לאהבה וכזמירות; השחר כקרבנות ה' אתליראה

 המאורות וביוצר בישתבח לברכו אלהיך, ה' את ואהבת ובפסוק רבה( אהבההאשכנזים
 במחשבה נפשו במסירת ית' שמו את לקדש ובערב. בבוקר ק"ש של ברכות ז'ובכל
 שמך את בנקדש בקדושה )פי בנקדישך שמו את לקדש אחד. ה' ישראל שמעבפסוק
 הזה"ק מ"ש כערכי לאנוש ואסביר ז"ל. סהרח"ו עכ"ל כמחשכה נפשו למסור כו'(בעולם
 רבה אהבה בברכת הוא השם אהבת של ומ"ע בזמירות הוא השם יראת שלשמ"ע

 כשמו מאוד עצומה בשם4ה לומר האדם צריך דזטרה שפסוקי להיפך הסבראלכאורה
 היא רכה אהבת וברכת אסכת מהמת בא והחדוה השמחה ובוודאי דזמרה פסוקי הואכן

 זה והוא פשוט שכל ע"פ דרכו יורה האמת אך השם, יראת בה ושייך נוראהתפלה
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סזרעובי"מזרחשער

 מפאת שהוא בזה יצוייר לפעטים ותהלותיו שבחיו המלך לפני שמזמרים פה כיבהיות
 ע"כ פניו על יראתו תהי' אך כ"כ שליסה אהבתו אין שכלבו אף הטלכות יראתגודל
 כ"כ חושש שאינו סי ובודאי ושכהיו תהלותיו לפניו לוסר הסלך שולחן אל באהוא

 כי אותו יראתם גרול מחטת תהלותיו לפניו המזטרים אותם עם לזמר בא אינוליראתו
 האיש כן ולא כ"כ. ליראתו חושש שאינו בהיות שעה באותו תאוותיו אחרי הואהולך
 לפני ויפל המלך אל בא הוא וע"כ גדולה לזכייה הטלך עבדות ענין לו יחשבאשר
 עבודתו אל לקרבו לטובה הגדולה חכמתו השקפת אליו להעביר לו ויתחנן ויבךרגליו

 מפניו לירא איך אור ישכון הדרך איזה נבונה בעצה המצאה לו יעשהובתחבולות
 לקיימם הפלך בטצות להזהר יכול ואיך עצומה אהבה אותי לאהוב ואיך אמתיתיראה
 תשוקתו וגודל הטלכות אהבת גודל מפאת בא זו תחנתו בקשת כי אמת דברינכרים

 רואים שאנו והבכי' והתחנה הבקשה ומגודל בתטידות רוח נחת לו ולעשותלעבודתו
 כל על תחבולה שימציא המלך לפני בבואו קיניו תרד מים ופלגי בשאלתושנפשו
 שאינו באדם טשא"כ המלך, אל אהבתו תשוקת גודל הדברים אמיתת ניכר מזההנ"ל
 כי ראי' א"צ זה ודבר הנ"ל כל אל המלך מלפני הכקשה נודי אל כ"כ דעתונותן
 אהבת של מ"ע קיום של אור ישכון זה דרך על כן כמו הנה ע"ז. תעיד השכלחוש
 זו. ברכה כה"ג אנשי לנו תקנו פעמים כמה הקרושה בחורתינו שנזכר ויתע' ית'השם
 יתעלה ב"ה המקום אל האדם אהבת גודל בזה להראות יום בכי לומר רבה אהבהשל

 וליראתו לעבודתו תחבולות לו שימציא ית"ש לפניו וטתחנן שמבקש לעד זכרוויתרוטם
 רחם הטרחם כו' ותלטדגו תחננו כן כו' אכותינו בעבור טלכנו אבינו בנוסחולאהבתו
 כו' ולקיים ולעשות לשמור וללמד ללטוד לשטוק ולהשכיי להבין בלבנו ותןעלינו
 לקיים כדי כו' וליראה לאהבה לבבינו ויהד בטצותיך לכנו ודבק בתורתך עינינווהאר
 ויתרומם יתעלה השם את לאהוב הקרושה בתורתו שצונו ובוראנו יוצרנו של מ"עבזה
 אהבתנו רבה אהבה האדם כשאוסר הברכה בהתחלת לכן למבין. בזה ודי אמן. לעדזכרו
 מאחר ויתעלה ית"ש להבורא. ועצומה רבה אהבה בלבו להכניס צריך אלהינוה'

 רבה האהבה להם שנודקת הוא יתירה וחכה המקום לפני ישראל שחביבין זאתשמודעת
 הדברים בהוציאו נ.כ האדם צריך זה יעוטת זה את לכן ית"ש אלהינו ה' אותנושאהב
 כי בזה מאוד ויזהר ויתעלה ית"ש הבורא אל אהבתו עוצם בלבו להראות מפיוהאלה
 יתפלל בלבו שבוער הבורא אהבת תשוקת מתוך זה ואחר כנ"ל, דאוריתא מ"עהוא

 וליחד ולעשות לשמור וללמד ללטוד ולהשכיל להבין לב לו שיתן הכרכה בנוסחמלפניו
 בתמידות שיוכל הברכה נוסח בכל יהי' וכוונתו ית"ש. אותו וליראה לאהבהלבבו
 באהבה ישראי בקטו הבוחר בא"י הברכה בחתיטת וביחוד רוח נחת ית"ש לולעשות
 עזה אהבה בלבו שיכניס דהיינו השם אהבת של זו מ"ע בקיום טאוד האדםיזהר

 אלינו ית' הבורא אהבת גודל כפי ויתעלה ית"ש הבורא אל כחו עוצם בכלועצומה
 אהבת גורל בלבנו לתכנים עלינו החיוב כן באהבה, ישראל בעמו הבוחר שאומרכמו

 אהבה כמות עזה כי ע"א י"ח דף א' תיקון בתקונים וז"ל ויתעלה, ית"ש ובוראנויוצרנו
 ותו סגופא ונפשא דרוחא כפרישא מישראל ושכינתא דקב"ה אפרשותא איהיתקיפא
 ישראל בעמו הבוחר ואפרי ברחים' דקב"ה שמא טיתרין ישראל כד אהבה כמות עזהכי

 ליתן באהבה ישראל בעסו הבוחר כשימיים מאוד האדם יזהר לכן התקוני, עכ"לבאהבה
 על שסו יתברך להבורא טאור ער רבה בשטחה עצומה והוראה שבח ובמחשבתובלבו
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.' העבודה ושורש.יסוד ,,סח

 ויכניס הקדושים הישראלים בעמו הקדוש וגורלו בחלקו להיות ג"כ אותושזוכה
 זו. בהערה ודי יעד,אטן. 'כרו ויוקעיה ית"ש באלהותו טאד עד כלבו) עצוטהשמחה

.  . , רביעי י.פרק . ).

 נמרץ בקצור מזה"ק מאמרים כמה' אעתיק הק"ש ביאור לבאה שאבוא קודםהנה
 לבב להלהיב בכרי שמע בפסוק היחוד . ליחד החיוב וגודל ק"ש טעלת גודלהמבארים

 דנשטתא בשעתא אוליפנא הכי ע"א רם"ב ר' ויחי בפ' וז"ל בקריאתה/ כערכיאנוש
 רחימותא לי' ויודע למרכא, דיחזי דאומאה כקיומא עלה עלת ישראל כנסת לעלמאנחתת
 בפומא קדישא שמא ליחד ב-נ על דחיובא בגין ובמה בהדי'. לאתפייסא בגין לגבי'דילה
 הקשורה כשלהבת )פי' במפמא דאתקשרא כשלהובא כולא ולאתקשרא ובנפשאבלבא

 למיכא לי' ואודע כמטרוניתא מלכא. לאתפיימא גרים רעביך יחודא וכההואבגחלת(
 ישראל מיחדי רקא בשעתא ז"ל ע"ב קל"ג ד' תרומה ובפ' עכ"ל. לגבי' דייהרתימותא
 חד עלאה דעים' .מתיטא מגד נפיק כדין שלים ברעותא ישראל דשמע דרזאיתודא
 ע' לחטין ע' ואנון נהורין לע' ואתפלג דקרדוניתא בוצינא גו בטש נהירו וההואנחירו
 כלהו רעדן דגנתא אלני וכל ובומטין ריחין מליק אלנא, ההוא כדין דחיי דאילנאאנפין
 ק5"ט וברף עכ"ל. כו, ממרוניתא אתתקנת כדין דהא למאריהון ומשכחן ריחיןמלקי
 שמע דאנון אתוון דכ"ה ברזא קרא כהאי יחודא מיחדי קא דישראל בשעתא ז"לע"ב

 כדין כו' בהו חד כל ליכוין אחוון כ"ך דאנון וכשכמל"ו אחד ה' אלהינו ה'ישראל
 בס"ט .אתי' דאוהי כלא אורייתא קיים כאלו ב"נ לההוא קב"ה ותשיב תרעיןאתפתחו
 ברעותא לון ולסלקא ובכ"ד בכ"ה ורעותא לבא לכוונה אצטרך דא ועל בכלאפנים
 רכל איהו כללא דודאי בהו דיתכוין מאן חולקי' זכאה כו' דקאמרן תרעין לם"טדלבא

 מהימנותא רכל ורזא ונוקבא בדכר שלימא דאדם הזא איהו דא 'ותתא רעילאאורייתא
 התחלת וקודם ע"ב. ע"ז ד' בז"ח' גם בש"ע כמבואר רם בקול היחוד פסוק ויקראעכ"ל.
 הריני הלשון בזה במחשבתו ויחשב ק"ש של זו מ"ע קיום קבלת במחשבתו יחשובק"ש
 ע"כ. ית"ש ובוראי יוצרי שצונו ערבי' של או דשחרית ק"ש של מ"ע לקויםרוצה
 רט"ח להשלטת נאטן סלך אל הכות ג' ישראי שמע סמוק שיתחיל קודם תמידויאמר
 אפשרי בלתי עצומה בכוונה כתקונה' ק"ש לקרות רוצה כשאדם אם כי ק-ש שלתיבות
 אלהיכם ה' הש"ץ שאומר תבות לג' לכוין שיוכל הש"צ עם בשוה בתמידותלסיים
 בתקונים ג"כ מרומז נאמן טלך אל אלו תבות בג' דק"ש תבות הרם"ה והשלמתאטת.
 שיאמר דהיינו זה ביחוד כחו קוצם כל לשום האדם וצריך ע"א, כ"ו ד' י'תיקון
 רסינ ד' ואתחנן פ' הזה"ק וז"ל ומוחו. ואיבריו כחו עוצם בכל ובשכמי"ו שמעהפסוק
 בכ5 דקכ"ה שפי' ליחדא דא פקזדא אחד. ה' אלהינו ה' ישראל שמע כר"םע"א
 קב"ה אשתכח לעילא שמי' אתיחד הכי לבתא דקכ"ה שמא רמיחדי כמה דהאיומא
 רקאמרן יחודא בההוא ורעותי'. לבי' ישוי רקב"ה שמי' דמיחד מאן ותתא. עילאיחידאי
 כמה אחד כלהו למהוי רעותא בההוא יחודא בההיא איבריו( )פי' שייפוי כלויחבר
 למהוי יחודא בההוא עלאין וטייפין כל מחבר לעילא הכי דחר ברזא שייפוי כלרשוי
 שורין קיימין. כלהו שמי' חייי כ5 דקב"ה שמא ייחדא ב"נ ראתי כשעתא חד.כלא
 כלהו חדא. ביחודא ברזא למיקם: יחודא בההוא כלהו ולאתכללא לאתתקנא בגיןשורין

 חרא ריחודא הדא ברזא כלהו שייפין ראתיחרן כיון כו' יאות כדקא בתקוניהוןפתתקנן
 עכ"ל. שלים קרבן אקריכדין
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סטרביעיהמזרהשער

 ליתר הקדושה בתורתנו ישראל עם אנחנו נצטוינו זה יחוד על ורעיי אחייהנה
 שסע בפסוק באהבה פעמים יום בכל תמיר לעד זכרו ויתעלה ית"ש ובוראנויוצרנו
 האדם שיוצא נראה הי' שלכאורה ואף זה. בפסוק הוא היחוד מצות שעיקרישראל
 הוא איהינו שה' כשפתיו שאומר לבד המלות פי' בהבנת היחוד טצות של חוכתוידי
 הוא היחוד טצות עיקר כי כשפתיו שטוציא טה בלבו שיקבל צריך בודאי אך אחדה'
 עליו שיקבל כרי שמע אם לוהי' שמע קרטה למה במשנה שמפורש כמו ובמחשבהבלב
 שיבא כפו ביב אלא קבלה ואין מצות קול עליו יקבל ואה"כ תחלה שמים מלכותעול

 הבאים. בפרקים בעז"חבאורו

 חמישיפרק
 והטחשבה. בלב הוא היחוד עבודת שעיקד שלפנינו בפרק לרעת הראתהאתה

 הפשוטה הכוונה הנה בכוונתה. היחוד איכות לבאר בעז"ה הביאור שעת הניעהמעתה
 אומר אחר כל כאלו ערות ררך הוא וזה וז"ל אבוררה"ם כחב ישראל שמע תבותשל

 וד, שמע של ע, תמצא לכן בעולטו יחיד הוא אלהינו שה' טאמין שאני שמעלחברו
 ז"ל ע"א מ' דף חדש ובזהר עכ"ל. לעדות. רמז ע"ר סי' שהוא גרולים אותיותדאחד
 אבל יישראל משה או לאבוהון ריעקב בנין ראמרו בשעתא תינה קרא האי ואמרפתח
 אבינו יעקב חנינא הא אלא אמרין ישראל למאן ישראל שמע אמרו עלמא כלאהשתא
 מיחדי דקא בנוי על מהדא תדיר למהוי יקרי' כורסא גו לי' חחים והקב"ה מתלא
 שמע אטרי דקב"ה שטי' מיחדין אנון וכר זמנא תרי יומא בכל כדקחזי דקכ"השמי'
 לי' נמלי שעתא בההיא חזי כדקא דקב"ה שמי' מיחדי האנן עלן מהיד הויישראל
 ומברך עיאה קדישא לקמי לי' ומלקי עלמא מטרי לארבע פרשין גדפין בארבעליעקב
 בנין אנון זכאין בארעא אוליד דא דזרע אבא איהו זכאה ואמר פתח ברכאן בשבעלי'
דקא

 מעטריי
 שם ברוך ואמרי פתחי דשמי' חילי אנון כל שעתא כההי' הכי. לאבוהון

 תריר וקאים דכיא אפרממונא נהרי בתלימר מתעטר ויעקב וער לעולם מלכותוככור
 לשונו. כאן קד כו' עלייהו לשלמא תקיפא דינא שבק ולא בנוי על שור מקפאכקרתא
 שמות שככסה ישראי שנקרא הקב"ה על קאי ישראל שתבות כזה"ק כוונה עודויש
 כן גם ונקרא שטות ושארי צבאות אלהים אדני ב"ה הוי"ה ויתעלה ית"ש הבוראנקרא
 האדם כאלו ישראל שמע שמזכירים תבות בשתי והכוונה א"ל יש.ר שפירושוישראל
 שלימה באסונה מאמין שאני ישראל שנקראת הקכ"ה אתה שטע הקב"ה לנוכחטדבר

 עסוק עמוק זו כוונה שבזה"ק ואף אחד ה' הוא ואתה אלהינו ה' הוא שאתהואמתית
 ע"ד הזה"ק ע"פ ישראל תיבת לפרש רק מסתורין לגלות באתי לא אני אך יטצאנהמי

 פירושים ג' ישראל שטע התיבות שני אותן בשבה לטעלה כמביא יודע הנהפשוטו
 לבו. שיכוין וכיבד יבחרוהבוחר

 הנה היחוד. קיקר שבהם אחד ה' אלהינו ה' תבות הר' נבאר בעז"הועתה
 בשעה הוא האמנה הקבלה. והב' האמנה הא' דברים שני הוא היחודשורש
 הוא שכן ואמתיח שליטה אמונה יתאמת אחר ה' אלהינו ה' חבות הארםשיאמר
 עול עצמו על שיקבל הוא והקבלה ומיוחד. יחיד אחד ה' הוא אלהינו שה'באמת
 ויתעלה ית"ש ואדנותו ואלהותו מלכותו עול קבלת והוא כשלימות שמיםמלכות
 בשמחה במחשבתו יכוון אחד תיבת כשימיים תיכף והיינו אחריו בניו ועלעליו

 וברורה שלימה באמונה מאמין אני בזה"ל כחו עוצם בכל טאוד עדעצוטה
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 יש,יש:"עבידהסיד "=ש
 תכלית לאק ותחתונים העולטות"עליתים כ5 בראת חטאתא וטטחד יחיד- 'גאתהואמתית
 לשמור שלי ואבר אכה כד על ית-ש אותך ממליך ואני הוה:ייהי' ה" ושאתהלטמפרם
 מוף עד בניי בני ועל בניי על אותך מם5יך אני וגם הקדושה חורתיך מצותולעשותל

 ואלהותך מלכותך עול את. עליהם שיקבלו בניי ובני בניי את שאצוה הדורותכל
 אחרון דור עד לבניהם .ובניהם בניהם את הם גם שיצוו להם אצוה וגםואדנותך
 זו בכוונה מאור האדמן יוזהר עליהם , ואדנותך ואלהותך מלכותך עול יקבלושכולם
 ע"ד תיקון בתקונים הובא פעלת'. גורל כי שלו ואבר אבר כל על ית"ש אותויהטליך
 זטנין תרין כ"ה.אתוון ו-ה מיחדין ובה דבינה אלין תרעין חסשין בקצור וז"ל ע"בקל*א
 ולתקנא לקב"ה לאסלכא ב"נ בעי פקודא דכל נר דאיהו ואבר אכר ובכל כו' יומאבכ5
 ואבר אבר מכל מני' לבערא ב"נ צריך דא ובגין תמן לי' לשריא ונקייא דכיא אתרלי'
 כל על לקב"ה דאמליך ,וסאן כד .קליפין דאנזן דטנופין .בישין והרהורין מחשביןכל
 ואבר אבר כל על לי' דאטלוב דב"נ ואגר עלמא כלא על לי' אסליד כאלו ואבראבר
 יהא דלא בגין לנלאה אתיהבו. דלא מצות טעטי אנון דאלין לנלאה רשותא אתיהבלא
 מלין עתיק ולטכסה לשבעה לאכול אתמר עלייהו כו' פרס לקבל ע"ס לקב-ה עובדב"נ

 מלכותו בקבלת ומאר .מאד יזהה בזה..גם הערה ודי עכ?י, לניאה, אתטמהו דלאעתיקין
 ויתעלה ית"ש שהזכיריהבורא בעת וירא בפ! הקדושה בחורתינו טפורש 11 קבלהטעלת גורי כי עם"ש קבלת ש5 בנוסח .ימעלה כם?ש ססש דוקא זרעו ועי עליווא5הותו

 לא עשה אשר צדקותיו מכל וגו' ירעהי כי באומרו אבינו אברהם של חבתוגודי
 ושטרו אחריו ביתו ואת בניו את יצוה אשה למען עשה אשר ה' צדקת אם כיתזכרנה
 עקב תולרות בפ' כדכתיב התורה כל א"א שקיים בתורה מפורש שהרי וגו' ה'דרך
 הק' בגמרא וארז"ל ,ותוכהי חקותי טצותי טשמרתי וישמור בקלי אברהם שמעאשר
 העשר גם הטובים מעשיו כל הנה תבשייין ערוב אפיי כולה התורה כל א"אקיים

 אשר .ימען יתהלל כ"א.בזאת ית-ש הבורא הזכיר לא בכולם ועפר א"א שנתנסהנסיונות
 א"א קיים כאשר זרעם ועל עליהם ואלהותו טלכותו עול שיקבלו אחריו לזרעויצוה
 הוא דפשימא מלתא ובוראי זו. קבלה טעלת גודל שב-ו בעין אדם כ5 יראה וטזהע"ה.
 ויתעלה ית' הבורא אהבת .ניכר זו שכקבלה ית"ש אהבתו מידות שיעור משכיללכל
 ותיכף למשכיל. בזה ודי הקדושה. שבתורה ית"ש פצותיו קיום מבכל יותר האדםבלב
 נפש כסירת עצמו על יקבי כנ"ל בשליטות מ"ש עול כוונת בטחשבתו שיגמוראחר

 על חיוב היחוד של זה בפסוק נפש וממירת הראשון. שער בסוף שהצגתיבמחשבה
 אית דא בהיכלא ע"ב רנ"ג ד' פקודי בפ' וז"ל מקוטות בהרבה בזה"ק כטבוארהאדם

תריי
 דמאריהון יתודא דמיחדי אנון כי על לאשגחא קיימין ואלין כו' נהורין סטנן
 ד' בלק ובפ' בקצור. עכ-ל לעילא ואסהידו וסלקי ברחימו עלי' נפשי~הו ומסריברתימו
 והיינו שמי' קדושת על נפשייהו דממרי אנון גו גרמי' ישואה לבתר ז"ל ע"בקצ"ה
 טמר כאלו לי' אתחשב קרא בהאי רעותיי הכי רשוי סאן דכל ישראל דשמעביתודא
 אמר ע"ב קכ"ד דף הנעלם במדרש שרה חיי בפ' וז"ל עכ"ל שמי' קדושת עלנפשי'

 מאתים לו שאין כתורה העומקים מאותם וצדיק צדיק כל לך אין מניזמי כר שלוםר'
 נהרגו כאלו יום בכל עצמן שמומרים על וסאתים הה"ד התורה בשביל כמופיןעולמות

 הכתוב עליו טעלה וטסו קדושת יממור.נפשו,קל פסוקא כהאי הנצחי שטו קדושתעל
 נפשו המוסר כל נחמן א"ר היום כל הורגנו עליך כי הח"ר עליו יום בכל נהרגכאלו

 ע"ב רם*ז ד' ואתחנן ,פ' וז"ל עכ"ל. לעוה"כ עולטות סאות ארבע נוחל פסוקאבהאי
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8רביעי"קרחשער

 דטאריהק קדושה על גרם"הו דממרי טאנק יקרא ותמית נפשי מלקא דהשתאבקצועו
 עינך הנה עכ"ל, כו' בהו טשתעשע וקב"ה דכיא דאפרססונא נהרי בתלימר אעליןדהוו
 גם היחוד בפסוק נפש טמירת של לו למחכה יעשה השכר נפלא עוצו, מגודלרואות
 ובוודאי זה בפמוק במחשבה נפשו למסור החיוב גודל נשמע האלו המאמריםמכל

 אהבתו מגודל כ"א הנ"ל במאמרים הנזכר פרם לקבל ע"מ זה יעשו לא ישראלשארית
 זדי יבזא. הכבוד זמוף העזיטות בכל בזה הגדול שמו שיתקדש כדי לעד וזכרולית"ש
 נפש טמירת של שחיוב טשמע מקומות בכסה זה"ק שמלשון שאף לטודעי וזאתבזה,

 בכל לקב"ה וטיחד ז"ל ע"א קי"ט ד' משפטים דבפ' אחי? בתיבת דוקא זהבפמוק
 דאנון ובסכין דסכין כריקות בתרימר בהטה דשחיטת כגוונא באחד טיתתי' למהוייוטא
 לאזדהרא ב'נ צריך ויום יום בכל ז"ל ע"א ל"ג די צו בפ' גס עכ"ל כו'אח"ד

 ז"ל ע"ב " די תקונים ובהקרמת עכ"ל. כו' באחד דיפוק לנבי' רוחי' ולטטמרבתיובתא
 עכ"ל כו' דטארי' ברחיטו באחד נפשי' דממר מאן דטארי' רחימוי איהו והאיבקיצור
 לוטר אנו צריכין אך דוקא, אחד בתיבת יהיה נפש שממירת יורה לשונם משמעותהנה

 כנ"ל נפש הטמירת שיכוין עד דאחד התיבה בהברת שיאריך כזה הכוונה איןשבודאי

 המלה פי' שיכוין עד כ"כ דאחד חי באות שיאריך אפשרי ובלחי הוא הנטנע מןכי
 נפש מסירת של טיחה איזה במחשבתו ולצייר וטיוחד יחיד שאתה שפירושו אחדשל

 הברת טתחיל כשאדם כי א' אות בהברת איא ח' באות הסלה הברת תושלם לאכי
 כשיאריך אח"כ אך הטבטא בהתחלת רק ס הברת ירגיש לא ס היינו בקם"ץ ח'אות
 ונטצא ע"ז תעיד השכי עם והחוש 5 הברת ירניש רק ח' הכרת כלל ירגיש לאיותר
 טפרש"י טשטע וכן 5ס5ד אטר וכאלו 5ד יסיים רק סד אחד בתיבת ימייםשלא

 לו טאריכין באחד המאריך כל אוטר מומכום דתני' אדא ע"ב י"ג ד' דברכותבגמרא
 עכ"ל בחי"ת יחטוף שלא ובלבד אשי א"ר ובדל"ת יעקב בר אחא א"ר ושנותיויטיו

 טשתטע לא דל"ת בלא א"ת דאמר כטה דכל בחי"ת ולא ובדלי"ת. רש"י וז"להגטרא.
 בשמים יחיד בלבו שיעשנו כשיעור ער יאריך בדל"ת אבל בהארכתו בצע ומהמידי
 אריכות בשביל בחי"ח יחמוף שלא ובלבד לקמן. כדמפרש רוחותיה ולארבעובארץ
 רש"י עכ"ל כלום זה ואין פתח בלא בחמף יקראנה שלא בקריאתה ימהר לאהדל"ת
 הוא הארכה שעיקר כלל חי"ת באות יאריך שלא ז"ל רש"י בלשון מבואר הריז"ל.
 רצונו באחד נפשו לטטסר הזוהר שכוונת בוודאי אך חי"ת. באות ולא דל"תבאות
 היטיב טפורש אחד תיבת טפיו שתצא צריך ולכן אחד. תיבת כוונת בהארכתלומר

 מלכות עול עליו ולקבל וטיוחד יחיד שאתה שפירושו אחד של הטלה פי' ויכויןבמבטא
 n~tpa שאבאר וכסו כנ"ל הנפש ממירות עצטו על יקבל טחשבתו ובגמר כנ"לשמים
 קצת יאריך הב"י ודעת הטור שמביא טפרשים היש דעת גם להוציא בכדי אךלמסה,
 הוא ברור דבר כי ה' אות בהברת כוונה שום יחשוב שלא ליזהר יראה ועכ"זבחי*ת
 בהתחלת איא הי"ת אות הברת יאסר לא זו הארכה ע" בוודאי כוונה קצת יכויןאם

 א' באות אך כנ"ל. 5ס5ד א' באות ימיים קצת הברתה אריכות ע"י ואח"כהמבטא

 יתפסק דפסק סאן ע"א קם"ב ד' לך שלח פ' הזה"ק וז"ל כלל בה יאריך שלאיזחר
 יתפמקון בטלין מלין על דאוריתא מלין הפסקמאן

. 
 קייטא ודיני' עלמא מהאי חיוהי

 יתקצר נייחא גו בי' מאריך ולא אמן דקצר פאן יתקצר דקצר מאן עלטאבההוא
 ולקצרא אי"ף לחפפא יצטרך אחד דאמר טאן יתארך דקצר מאן עלמא דהאימחיין
 והנה עכ"ל. חייו יתארכון דא דעביד ומאן כלל אות בהאי יעכב ולא דילי'קריאה
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 ,העבודה ושורל:שיסוד ן ,עב

 ע"כ ישראל, שמע בפסוק נפש מסירת שיקבל, מלשונם טשמע הקודמים הזהרטמאטרי
 אלהינו ה' ישראל יושמע אמירתו 'אחר שתיכף שניהם "ד' לצאת אור ישכון הדרךזהו

 מסירת עליו יקבל אזי אלהינו ה' הוא שאתה עצומה בשמחה עצומה בכונהויכוין
 קבלת להראות למיתה עצמו שטומר זו נפש בטמירת ויכוין מיתה איזה בציורנפש

 הימיב מפורש .אחד ה' תבות השני שימיים ואחר עצומה י באהבה עליו ית'אלהותו
 הכוונות כל ויכוין מאור עצומה כשמחה ומיוהד יתיר שאתה היטיב פירושהויכוין
 אחריו זרעו ועל עליו שמים מלכות עול וקבלת האמתית האמנה חיוב דהיינוהנ"ל
 יהי' נפש הממירת אך האחרים. מיתות ג' של בציור נפש ממירת עוד עליו יקבלכנ"ל

 בכל הגדול שמו ויתקדש יתגדל זו נפש שבממירת ויכוין מאוד עד עצוטהבשמחה
 הממירת עם זה פמוק של' הכונות בכל האדם ויזהר הנכון. דרך וזהוהעולמות

 נפש.

 להאריך מוכרח האדם יהי' בהם ההרגל שבתחית ואף כנ"ל יזם של ק"ש הדיבכל
 י"ח לתפלות להגיע יוכל לא זה ידי ועל . קשות ההתחלות כל כי במחשבתובזה

 אחר אבל זה. ספני נדחה הצבור תפלת בודאי כי כלום בכך אין הצבור עםלהתפיי
 סיתות הר' כל של נפש המסירת עם הנ"ל הכוונות כל לכוין האדם יכול בקלההרגל
 כק= שקודם ינעם לנמשכם דעת ורעיי אחיי אך מועט, בשעה מאוד עצומהבאהבה
 י' ירגיש וז"ל י"ח שעיף ס"א סי' א"ת בש"ע שמבואר כמה מאוד הארם יזהרהכוונת

 דעתו שיתן לזה והתחבויה ע"ש. כו' אל"ף תראה ושלאן תבלע שלא ישראל שמעשל
 יצא בוודאי אז השניים לבין קצת אותון וישפיל הישון לנענע זו תיבה אמירתבהתחלת
 א' אות שיצא מאור הדבר קרוב לזה דעתו יתן לא אם אך היו"ד אות הברתטפיו
 וזה בראש קופצת הגרונית מוצאה לקלות והאל"ף אהו"י אותיות התחלפותלסיבת
 ב"ה הוי"ה שם בין להפריד רווח ליחן מאד יזהר גם בזה. מאוד מאוד יזהר וע"כברור
 ה' אחת בהבלעה אלו תבות שני ויאמר ביניהם פירוד יתן לא אם כי אלהינולשם

 באל"ף שהתחלתח אלקינו לתיבת נראה .נח שהיא ארני השם של היו"ד יחטוףאלהינו
 הסלית. דקדוקי כפרק הכ' בשער יעיל כארוכה זה כא כאשר :אלהינו במבטאויאסר
 אדני השם של היו"ד יחטוף ביניהם ופירוד ריוח יתן לא אם אחד ה' תיבות שניוגם
 ז"ל מ"א סי' בטור להדיא איתא וכן כנ"ל :אקד ויקרא אחד לתיבות נראה נחשהיא
 כורכין היו יריחו דאנשי ההוא דענין לתיבה תיבה בין להפסיק וצריך עמרם רבכתב
 לתיבה תיבה בין טפסיקין היו שלא בירושלמי מפורש חכמים ברצון שלא שסעאת

 כי היטיב במבטא להרגיש מאוד להזהר האדם צריך דאהד בר' וכפרט הטור.עכ"ל
 יתן לא ואם כידוע מהלשון דמלנ"ת במוצאו הס' עם להתחלף בנקל ההדגשהבכח
 הק"ש כל של הטעות אציג בעז"ה ובסמוך 5סטי אלא 5סד יאמר לא ההדגשה אלדעתו
 ג"כ יזהר ככתוב זה פסוק של התיבות לומר שיזהר ואחר בהם. למעות אדםשיוכל
 בו נשאר שלא בעצמו וירגיש ואבריו מוחו של כוחו עוצם בכל התיבות לומרמאוד
 רם"ג ד' ואתחנן דפ' הנ"ך במאסר. כמ"ש היחוד של איו תיבות באמירת ליתן יותרכוח
 בעולמות ונפלאים גדולים תקונים יעשה ובזה כו' יחורא בההוא שייפוי כלויחבר

 לעילא הכי דחד ברזא שייפוי כל דשוי כטה ג"כ שם שמבואר כמו הקדושיםהעליונים
 שימיים וסיר זו. בהערה ודי כו'. חד כלחו למהוי יתודא בההוא עלאין שייפין כלמחבר
 ממש ב"כ כחו עוצם בכל בשכם"לו בלחש יאמר הנ"ל הכוונות בכל שמע שלהפסוק
 תכזב שלא כזה גדול מלך לו שיש על מאוד עד עצומה ובשמחה שמע בפסוקכמו

 כטבואר היחוד מעיקר כן גם הם אלו תבות ששה כי עולסים ולעולמי לעדמיכותו
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ירביעי"מודהשער
 אתוק דכ"ה ברזא קרא כהאי יתודא מיהדי קא דישראל בשעתא הנ"ל תרומה דןבטאטר

 ומליקין. כחרא טתחברין אתוון כלהו בהו חר כל ויכוין אתוון כ"ר ראנוןובשכטל"ו
 לחזור שצריך כמו ס"ל הפוסקים גם מזה. מלאים וכתקונים בזה"ק רבים במקומותגם

 האדם יזהר לכן בשכמל"ו בתבות לחזור צריך כן בכוונה אמרו לא אם שסעבפסוק
 על ק"ש פמוקי כוונת בתודע שיעוריו נבוא וטעתה זו. בהערה ודי בכוונתם.מאור
 עלי. הטובה ה' כידמדרן

 בלבו להכניס האדם על חיוב אלו תיבות בה' לבבך. בכל אלהיך ה' אתואהבת
 טפמוק קדוש עם עיינו פ"ע היא זז ואהבה ויתעלה ית"ש לאהבתו ועצוטה עזהאהבה
 של זו ט"ע מקליו וסילק שבטל מה מלבד בזה הארם יתרשל ואם וגו'. ואהבת שלזה

 הוא לזה והתחבולה לצלן. רחמנא שקרים דובר הוא גם הנה יתעלה השםאהבת
 להכנים לזה עצמו ולהכין עצום בכח כחו חושי שאר עם ומוחו איבריו כלשיתעורר
 התלהבת בלבו יתוסף כן כחו עוצם בו להראות השתדלותו כפי אזי בלבו עצומהאהבה
 שנושקת באשה רואות שעינינו במה הוא הזה הענין ולהמשיל ויותר, יותר עזההאהבה
 נושקת אליו בלבה התקועה העצומה אהבה מפאת לבבה בקידות הנצמד הקטןבנה
 הזה הרבר כן ואבריה. טוחה כה כל זו נשיקה באהבת ומשימת כחה עוצם בכלאותו

 דבעי ואהבת, ע"א רם"ז ד' ואתחנן פ' הזה"ק וז"ל זכרו ויתרומם יתעלה השםכאהבת
 דיפלח לקביה לטפלח ב"נ דבעי עלאה פולחנא רכל ברחימותא, בי' לאתקשראב"נ

 דאוריתא כללא הני אמר אבא ר' דקב"ה' רחימותא כמו פולחנא לך רליתברחיסו.
 לך לית ות"ת חברי' אוקטוה והא אתכלילו הכא דאורייתא אסירן דעשר בגיןאינון
 בכל דכתיב כמה הוא וטה יאות כדקא לי' דרחים כסאן קב"ה קמי' בחכיבותאמלה
 עזה אהבה ביבו יהכנים האדם לב יתלהב יא איך והנה בקיצור. עכ"ל כו'יבבך
 הוא אפי' כדרז"ל נפשך ובכל זו. בהערה ודי כנ"ל כחו עוצם בכל יתעלה השםאל

 ממירות עצמו על כזה לקבל צריך ח"ו שקרים דובר יהא שלא וע"כ נפשך אתנומל
 יהא שלא וע"כ ממונך בכל כדרז"ל טאדך וככל מיהות. מר' מיתה איזה בציורנפש
 נומלים אנו לאו ואם לגלולים השתחוה לו שאומרים בטחשבתו יצייר שקריםדובר
 שנמלו בטחשבתו ויצייר אשתחוה ולא אכרע ולא ממוני את קחו להם ואוטר ממונךאת
 ה' אהבת טמני כל ובחומר בערום ונשאר להם והלכו זהב רנרי מלאה תיבה טסונואת

 ויתרומם.יתעלה
 יחשוב יבבך על כשמסיים יבבך. על היום מצזך אנכי אשר האלה הדבריםוהיו

 יקבל לבניך ושננתם הנ"ל. האהבה לבבי על בתמידות להיות עלי מקבל אני הלשוןבזה
 הקדושה תורתך בניי עם ללמוד עלי מקבל אני הלשון בזה זו מ"ע במחשבתו עצמועל

 זה בפמוק ראש ושל יד של התפילין משמוש בשעת וגו' ירך על לאותוקשרתם
 טה כי עיי שקביתי אות יי התפילין אלו בזה"ל בטחשבתו יכוין בש"עכטבואר
 כאן. עד שמע מפמוקשאמרתי

 מקבל אני בזה"ל בטחשבתו יכוין זה בפסוק ובשעריך ביתך מזוזות עלוכתבתם
 וכל עלי. ומלנותו אלהותו קבלת על לאות זו פרשה פתחי מזוזות על להיות זוט"ע

 קם'ו דף תרומה פרשה בזה"ק וז"ל טאוד. עצוטה בשטחה לבבו על יהיו האלוכוונות
 הליסרע"ב

 פקודיי
 תרין. לבבך בכי חרא. הא אלהיך ה' את ואהבת ביטינא. הכא

 בביתך כשבתך שתא. הא בם ורברת ה'. לבניך ושננתם ד'. מאדך ובכל ג'. נפשךובכל
 וקשרתם עשרה. הא ובקוטך תשעה. הא ובשכבך תסניא. הא בררך ובלכתך שבעה.הא
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 העבודה נשורשיסודעד

 ביתך מזוזות על וכתבתם תריסר. הא קיניך בין למפדת והיו חדסר. הא ידך עללאות
 פרשה של התיבות כל בקריאת האדם יב יהלהכ יא ואיך עכ"ל. תליסר, האובשעריך

 בזה. הערה ודי בפ"ע. מצוה היא חיכה כל כמעט כיזו
 לבבכם בכל ולעבדו אלהיכם הי את לאהבה בתיבות שמע אם והיהפרשת

 ראשונה בפרשה כנ"ל ויתעלה ית"ש הבורא באהבת כוחו עוצם בכל ג"כיתעורר
 לבבך. בכלבתיבת

 את ושטתם נפשך. ובכל מתיכות כנ"ל נפש מסירות עליו יקבל נפשכםובכל
 בשטחה נטרץ בקצור הלשון בזה במחשבתו יכוין נפשכם ועל לבבכם על אלהרכרי
 מצותיו. עול עלי מקבל אני מאודעצומה

 בפ' כנ"ל ג"כ יכוין זה בפסוק התפילין טשמוש בעת כו' לאות אותםוקשרתם
 יכוין כו'. מזוזות על וכתבתם ובפסוק בניכם. את אותם ולמרתם בפסוק גםראשונה.

 הראשונה. כפרשהכנ"ל

 ששיפרק
 האר"י וכ"כ אותו וראיתם שאומר בשעה בציצית יסתכי הש"ע כתב ויאסרפ'

 במנחות פרש"י וכן התורה טן למ"ע זאת חושב הקדושה שער במפרו וטהרח"וז"ל.
 וחושב עשה. בחמשה עובר בבגדו ציצית שאין כל ששת רב דאמר אחא ע"א 0"דדף

 ולכוין כציצית להסתכל האדם צריך וע"כ אחת. לם"ע אותו וראיתם ז"לרש"י
 אותם ועשיתם ה' פצות כל את וזכרתם אתו. וראיתם של מ"ע לקיים זובהסתכלות
 שיש המצות כל לעשות עלי מקבל אני בזה"ל במחשבתו יכוין אותם ועשיתםבתיבות
 ולא טאוד. עצוטה ובשמחה בטחשבתו אמתית קבלה יהי' זו וקפלה לעשותביכולתי
 זו לבבכם אחרי זה מפסוק שדרז"ל האזהרה עצמו על יקבל לבככם אחריתתורו
 על וישימם הציצית ינשק עיניכם ואחרי ח"ו. מינות אחרי מחשבתו יפנה שלאמינות
 טחשבתו יפנה שלא עריות זו עיניכם ואחרי כדרז"ל עצמו על ויקבל ז"י האר"יעיניו

 שלא עצמו עי ויקבי גלולים עבודת זו דרז"ל אחריהם זונים אתם אשר ח"ו.בעריות
 דזכרון ט"ע יכוין מצותי. כי את ועשיתם ח"ו. גלולים עבודת אחרי מחשבתויפנה
 יתן בכאן מצרים. מארץ אתכם הוצאתי אשר ז"ל. האר"י המצות ככל ששקולהשבת
 אני בזה"ל במחשבתו ועצומה רבה בשטחה יתעלה להשם ועצומה גדולה הודאההאדם
 זכירת של זו ומ"ע מצרים. טארץ שהוצאתנו ע"ז גרולה והוראה שבח ית' לךנותן
 תזכור למען במ"ש חיינו ימי כל מלבנו נשכח שלא אותנו ית' הבורא הזהיריצ"ם
 זו ט"ע בצווי ית' הבורא כוונת ובוודאי חייך. ימי כל טצרים טארץ צאתך יוםאת

 והאותות והנפלאות הניסים גודל תמיד לבו אל האדם שישים בכדי דווקא תמידיתזכרון
 הכח לו ואשר ממצרים בהוציאנו עמנו שעשה המבע מגרר חוץ היוצאיםוהטופחים
 וארנותו אלהוחו קבלת חסיד לבנו על להיות וצונו ובתחתונים בעליוניםוהממשלה
 מגודל ויראתו אהבתו בלבנו וליטע הימים כל מצותיו ולשמור עצומה בשמחהומלכותו
 אלהיך ה' אנכי ע"פ בחוטש שפרש"י כמו ממצרים כהוציאנו עלינו העודפתמוכו
 לי. פשעברים שתהיו ההוצאה היא כדאי עבדים מבית מצרים מארץ הוצאתיךאשר
 שתקבלו ע"מ פרש"י מצרים טארץ אתכם המעלה הי אני כי בפסוק שמיני בפ'וכן

 לכם להיות מצרים טארץ אתכם המוציא בפסוק אמור בפ' וכן אתכם העליתימצותי
 הוצאתי אשר אלהיכם ה' אני בפסוק ציצית של זו בפ' וכן כן. ע"ם פרש"ילאלהים
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עהרביעיהמזרחשער

 עליכם שתקבלו אתכם פדיתי כן ע"ס פרש"י לאלהים לכם להיות מצרים מארץאתכם
 קבע לא הקדושים מצותיו התרי"ג מכל גם ע"ז. המורים פסוקים כמה ועורגזירותי.
 הפרשיות רק עינינו ובין ידינו עד בפועל תמידי אות להרשיטם במ"ע ית' הבוראעלינו
 ויתעלה ית"ש אלהותו קבלת של ופרשת יביאך כי והיי קדש שהם מצרים יציאתשל
 הם אלו פרשיות שד' שמוע אם והיה שסע שהם מצותיו עול קבלת ופרשת לעדוכרו

 עלינו פצותיו ועול ויתעלה ית"ש אלהותו קבלת שעיקר רואין אנו הרי תפיליןפרשיות
 והמופתים האותות לבו אל בתמירות האדם כשישים גם ומה י"מ. זכרון ע"יהוא

 ית"ש להבורא והאהבה היראה עוצם אל כזה האדם יבא כנ"ל י"מ שלוהנפלאות
 אך כנ"ך. בי"ס אלהים אותנו הראה אשר ונפלאותיו בגבורותיו אלהותו גודלמפאת
 להזכיר הגדולה כנמת אנשי לנו קכעוה זו במ"ע שכחה לידי האדם יבא שלאבשביל
 וכפ' הים בשירת יום בכל דהיינו וב"ש ב"ה מקום של שכחיו האדם שמסררבכ"מ
 בנשפת שבת ובתפלת ואמונה ובאמת ויציב באמת שלאחריה ק"ש ובברכותציצית
 וי"מ שבת של הקידוש ובנוסח בחרתנו באתה י"ס תפלת ובכל כו' גאלתנוטסצרים
 גודל לבו אל יתן הנ"ל הענינים בכל בפה ענינה האדם כשיזכיר ואז הסזוןובברכת
 בלבו עצום ושבח הודאה ע"ז ויתן כנ"ל ונפלאותיו בגבורותיו ויתעלה ית"שאלהותו

 ית"ש להכורא וההודאה השבת של שהחיוב ברור וזה ויתעלה ית"ש להכוראוכמהשכתו
 ייתן מישראל אדם כל על חוכה טצרים ביציאת עמנו שעשה המוכה גודל עלויתעלה
 שמחויב בלבד ההוא הדור בשביל ולא ממצרים הוא יצא כאלו עצמו בשבילהודאה
 וכניו אשתו ואת אותו סטש הוציא ויתעלה ית' שהבורא במחשבתו לצייר אדםכל

 כו' כאלו עצמו את לראות אדם חייב ודור דור בכל פסה בהגדת כנזכרטמצרים
 משועבדים בנינו וכני ובנינו אנו הרי טטצרים אבותינו את הקב"ה הוציא לאואלו
 לא ופניו האדם יבוש לא איך נפשי אהובי ורעיי אחיי עתה במצרים. לפרעההיינו
 בלבו והודאה שבח שום יתן ולא מוזכר שהוא בכ"מ י"ם ענין הזכירו בעתיחורו

 והתיבות המלות רק ויאמר זה על ויתעלה ית"ש להכורא עצוטה בשמחהובמחשבתו
 אוי וגוי כבדוני וכשפתיו בפיו נאפר ועליו מלומדה אנשים כמצות לבד וכשפתיובפיו
 וכשימיים זו, בהערה ודי בזה וטאוד טאוד האדם יזהר לכן כלימה יאותו אוי בושהלאותו
 שמו ית' אלהותו מאוד עצומה כשמחה עצמו על יקבל לאלהים לנם להיותהתיבות
 לקבל כן גם וראוי זרעי ועל ואלהותך מלכותך עלי טקבל אני במחשבתו בזה"לויתעלה

 ימיים ואח"ז קבלתו אמיתת להראות מיתה ציור באיזה נפש טמירת מיד עצטועל
 ויתעלה יתברך אלהותו בקבלת טאד עד עצומה כשמחה אמת אלהיכם ה' אניתיבות
 כנ"ל.עליו

 שביעיפרק
 כבושה דרך לפניהם לפנות כערכי האנשים אלו יעקב לבית ונתאמר אעלהאמרתי

 עמי מדרך הטכשול ולהרים ובתנועות בתיבות יהלכון שם התנועות. בדקדוקיומלולה
 ג"כ לו מוזכר וכקומו ת"ב ג' בשער לעיל כמ"ש ק"ש של הפרשיות אלה שלשבכל

 יאמר שלא בו לדקדק לתיבה עשה שזוהר והיו ישראל שמע תיבות כגון בש"עהתיבות
 בלבו. לטשמרת לפניו המוכן מן ויקח האדם לפני טוכן שיה' בכרי עי"ש דמאימשרחל'
 כד האלהים פרחיה א"ר ע"א ד"ע בז"ח הזה"ק וז"ל מזה"ק א' מאמר אעתיקומקודם

 דרום דבסטר כתרעא ממנא די שסי' וענ"אל מטנא ההוא קריב תלונא בההואאמתכלנא
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 ה י 1 ב יע ושורש ד ו ס  י.י
 אנק בר ב" לטחמי ולא תמן לאקלא רשו דלית חלת האי וחמי בקסמך קוםאיל
 קמי' אעלין ממנין שתין יאות כדקא ק"ש דלעאן אנון רכל יאות כדקא ק"שדלעאן

 כדקא בק"ש דלעא דפלוני כחרא הוא דא לי' ואמרין קדישין בכתרין לי'ומכתירין
 חסיד אי לי אפר היא מאי יאוה כרקא שמע קריאת מארי ואמרית לי' שאילנאיאות
 יחודא דאיהו דיחורא קדטאה פרשה פרשוון. ארבע בה אית בק"ש הכא איהו עלאהרזא

 בשכ"טלו( )פי' אתרא ביחודא. תיבין ושית שסע( הפסוק )פי' עלאה ביחודא תיכיןבתריסר
 יאות כדקא קדישא שמא דמיחדין דאנון יקר חמי תא חמידא אי א"י כו' חנינאפרשה
 כחושבן היכלין שס"ה הוו היכלא ובההוא היכלא בחד אעילנא דא. כגוונא ק"שולעאן
 כסה וחמינא בגוויהו ואדהיר היכלא בההוא שליטין ויעקב יצחק אברהם שתאיומא
 גו ועיילין עלאה דיקרא גוונין וכמה דחיי דאילנא ברקימו טתלבשין נשמתןחבילי
 )פי' ) עלמא קרישי אתעטרי ואסרו פתחו בהדייהו דאור' ממנא רב ויופי"אלהיכלא
 דק*ש דפרשיין ברעותא ומכוונה קדישא שטא מיחדי דקא קדישן בניכון האהאבות(
 בקדמיתא מליקת ב"נ דקרי ק"ש דאעלת ובשעתא בנו. דמשתדל חפינא קאואדה"ר
 בנינא חמר דהא לה מקבל לא מק"ש א' אות חסיר אי אדה"ר בה וארח היכלאלהאי
 לה טקכל יאות כדקא יתה אשכח ואי ש"צ דחוזר תיבין באנון רמ"ח דאנוןדאדם
 בכל ערכוכי המי מאן הדוה המי סאן לה ונשקין טני' ויעקב יצחק אברהם להונטלין
 עלטא לההוא דייתא ובשעתא חדוה. בההוא אחיין דקא רעדן דבגינתא צדיקיאאנון
 לי' דאותבין דלי' חדוה יחסי מאן א,( אות חסרון בלי כתקונה ק"ש שקרא זה אדם)פי'
 טלא ובההוא רטלכ' מרישי מלא עלי' נחית יומא ובכל ביומא זמנא תרי לגבייהואכהן

 לטהוי דזמין ומה דיהוי ומה דהוה מה וידעי אכלין עלאי מלאכי די מיכלא ואכליןידעי
 טתתקנא בבנינה קב"ה לון ויוקים עלטא כהאי דמריחן יגופו יוקים דקב'ה זמנאעד

 עכ"ל. דלכא. כרעותא יוטא ככל לון דאמר דטאן חויקי' זכאה כו' יאותקףקא
 לזכור בלבו נטל כי ולידום בדד לישב לארם ראוי איך נפשי אהובי ורעיאחיי

 שנדחו הנה עד שקרא ק"ש וכמה כמה לו הלך חלף עולטים שנות סקרםימים
 ק"ש של ותיבותיה באותיותי' לדקדק נזהר הי' שלא טפאת נתקבלו ולאממחיצתם
 ככה לבו על כשומו כו' לה מקבל יא מק"ש א' אות תמיר אי הנ"ל בזה"קכמבואר
 לתועל' וע"כ והאנח'. היגון מרוב בשרו שערות תסמר בכה הרבה ובכה ייךהלך

 הנמצאים הטעות כל זה לעומת זה את מערכה. מול מערכה ערכתי כערכיאנשים
 לשון בהרגל הקריאה סקול ואחריו והנכוחה. הישרה התיכה ק"ש של התיבותבמבמא
 האמת וידעו יכירו לבם שתו הרבים את לזכות בכדי ררכה משרכת זהורית שלשאינה
 טזולתו האמת באהבת בוחר להיות שפתיו ויכונו להזהר ידע והאדם הפוכה היאוהטעות
 וגם צורי אלי. בעזר החיי וזה ברכה. ישא וגואלו אלהיו ומאת הערוכה. בהערהודי

גואלי.

%ן 4"ז שלץשי
8?ר8ל נתרשל?טע
 אישינו8רש שלמינוה'
 טסט וסד:8דן 8סדה'
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עזרביעי "מזרח,שער

ועט ועדבשכמל"ו
ושסטטזשססף
 :אלהיף סתא שלסיף ה'שת
 לפף 9ל9?ףי לצף?9ל

 הדבקים בין ריוח ליחן שצריך רבותינו שאסרו מה הדקדוק כחלק הרד"קוכתב
 הלמדי"ן שני בין מקף ליתן שלא להפסיק אמרו לא ל??ף ?9ל יכ?9ם. שקלכגון
 כי שירטה בלשון ביניהם והבדלה ריוח יתן במקף שנקראים אע"פ אלא הואכאשר
 בלא אותו יקראו ואם חםקף מפני בקם"ץ נקוד הוא יקל הנה כי קרא למדיןשני
 בסיני ימשה נתנו אשר התנועות להחליף ארז"ל לא וזה סל5 כחולם נקוד יהי'מקף
 עלינו שעריין התיבות לבאר לראשונות ונחזור טאוד. בזה יזהר וע"כ דבריו וק"לעכ"ל.
 ביאור.חובת

 אשךט9י "שף'יקי

י*9י טארףיסרי
שהיושיי

 רשלהסדררי השלהמסחרים
 ישי"? ש"יא"ר
?צף?צוף
 טל99ףסין ליעף ~לסיום
יויזף?ייסף
4פלס"ףיסלססף
 יפח הבייתכסרך
 ייקי9ףיי???ף שקילףי?קיז?יך
לאיחול עללאית

2סא4שיי
 נזיףסי עשיףשין

 טל4ססטט עליססססם
יסעויף-יס?שיף
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 "ההבודה ושררשיסוד-

 והיהפרשת
2כ(' יוכ( י:מץ

 נסיוב(כבצורחן )(יחם ןןיןסנםקושי: :מסי(1ש1 ", שממיארר
 וטלא לאהבה העם ובין לבבך קל העםבין להפסיק צריך ממ"ו מ"א מ" p~wnל

 י עכ"ל. למחר ולא היום נראהיהא

 .. יאלמיסם שסדנ,. *לסיכוי ה.שר!

 . ) . : סכלכפכמי.ולכדו, לכככםיל?סדו,בכל
ופכלובכל'
מפרדצכם קרצכםסטר
דבנף נסמל הגייטף
נט?ססףהתססת
 ?דף שבננת? לשרף עשבונתתי
:יסקס גקמ"ץ הב'נשיעט
שמסה :?טה%ו

.לכססם
.למסום ,

..... 
 טקדימ ליחי.מבדץ אחרש .פלסיםמסדטם
נסרפדני ה' 8ףוסלה
 רסשט:םועצ משטסם אתועצר
 אנץנל :סן%א

טמנת, טתטטן
 ?מרהששטךס %9המ_בדטם
טעקצטקה מפוביה  סשךץטעל
 ררניאש ה'18ר
 9תושחט -' שת:שטסם
 עלכססם :לדקכי לכום על מלהר9רי

 מסםקשרת אסםשהשרטם
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עטרביעי."מורךשער

 והט 'רכם 2ללאיו
 עדכםשן

 את אתםיטדסם

?שייף
?ל?-ף
 יפ" )"""ככרף

 יסייףאמטסשף
 עלקסכטם
 ?צי לטי יויטעכז
 - סף97ה על?ך9ם

 סשךץ וסוסיידם

 של הימאמר
 שלדבר

 וקראל יי
 4לקםהטרש
 עלשקת
 "ה המ"ת כמ"סםכשי
 *s~c פול8"ית
 אש?איסם
 .. שתקכרטם
 הירות
 אסםמגייסם
 ..לכרכם
 דניךי8הכי
 חסם18ר
 שהביסםשים

 נהאו סלסולםלאו
שזיל9ם
 מת מסולאידס
למיסף
94ל?"ף
שדכן

 ופקומףופשכבף

 לטוובייישיר: סיי?סשט
 ז -ז:-ז ? **: טלאדמהבניע.

 כלשסףסלט:
 ויאמרפרשת

 י ןנש 4".. % רתמא9
 שישלי
 סליסםושטך

 מלציי

 מתויראי( יחיי סשנ8יצ

 9תמקרט
 מלךטשו
 מסם"*יס
 .לבטכם
.. 
 .9%םנמירי

 רקם4י
 מכריסםזוני
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" יה'עבודה ושור'שיסוד . ..פ

. ילטן ';' '.,לט?ז - '
1 

 וחיו העקרי או ס11הר1 לשתטע דלא תזכרו ,של הזיין יהתיז צריך הש"ע וז"לסן?רי
 עכ"ל. 71כרתם של זיין להתיז צריך ךכן כו' הטשמשיןכעבדים

 9תייס. שתנ?_ק1יסם
ולתםכסרסם

 ילסיטם בדניאן אלציכם ה'שוי
 רוצאסיא1 הוצאתי4ל1ר

 :סתםהוצאת רוםהלאסי
 טשרץאס? משרץיום
ליוחלסיות
 אמת אלסי?ם ה' אנילאריסים

. 

 ךנציב מטת ילהיט ידני טעילאלמי
 ק"ש תיבות של הטעות ציוני להציג ויתעלה ית"ש הבורא רחמי עזרונו הנהעד
 מור אלהים וירא הנלבב איש ועתה 'וההשגחה ההרגש והעדר המבטא מהירותמפאת
 שמו"ת ובקריאת הנהנין וברכת המזון וברכת ובקשה הייפלח שאר על להקיש בינהמרע

 לפני דבר להוציא ימהר אל ויבך פיך עי תבהל אל קרש שבת ערב בכלהפרשה
 אותה יקבל לא בשמים האלהים כי הדבקים בין ריוח תת מכלי כדקדוק שלאהאלהים
 זו. בהערה ודי עצום. היותר ובזהירות גדול במתון דבריך יהיו ע"כ טמחיצתםוידחו

 הזה-ק דברי שומעת ואוזן רואה לבב על יעלה אם ורעיי אחיי ויציב, אמתברכת
 הקדושי' עליונים עולמות ברוק מרומזים הם ואיך ויציב אמת התיבות שני מעלותגודל

 במהירות אותם יאמר ולא ובמתון עצומה ככוונה לאומרם הזהירות עוצם תקנהמעצמך
 דטיושב דצלותא שירותא ראיהו אור ליוצר דמטי כיון ע"א ל"ה ד' ז"ח וז"לובכהיה

 ולאתקשרא למלקא רכה לכתך:"הכה גבורים כלם ברורים כלם אהובים כלם ואומרכו'
 דאיהו ויציב אמת לבתר טור מקטרת .אמרי וכדין פרשיין ואנון דשמע ויחודאבימינ'
 כל ודאי אלא הכא אצטרכא וטה תרגום דאיהו ויציב אמאי אטת דאמר כיוןולבונה
 אנן מיד כו' רזא ציצית דפ' ובנין בתרווייהו לאתדבקא ואצטרך כו' ויציב כו'אמת
 נמרץ בקיצור עכ"ל כו' בגין אלא תרגום טאי כו' הכי אי ויציב אמת תרווייהואמרי
 אמת אלו תיבות שני שך התקון גודל האדם יתבונן בבינה ה' לו שחיק ומי כאן.עד

 אכודרה"ם ז"ל ועד יעולם עלינו הזה הרבד כו' ונאמן וישר וקים בזה. הערה וריויציב
 מצות( ועול מ"ש עול )פי' בק"ש שזכרנו הזה הדבר כלומר ועד לעולם עלינו הזההדבר
 לשמוח לארם וראוי בב"י ועיין אחר פירש פרשו והתוי כו'. ונכון ויציב אמתהוא

 בתיבות ובייחוד עלינו, ויתעלה ית' ומלכותו אלהותו על עצומה שמחה אלובתיבת
 יכזב שלא על במחשבתו עצומה שמחה ישמח לע"ו עלינו הזה הדבר וישרוטוב

 מלכנו עוים אפקי אמת באומרו וביחוד עוימים, ולעולמי לעולם מעלינו ית"שאלקותו
 כנ"ל. עצומה שסחה ישמח קיימת לער ואמונתו ומלכותו כו'. ישענו טגן יעקבצור
 ולקבל גדול כמתון לומר אדם צריך זה עצום שבח ורעי אחי כו', ה' הוא שאתהאטת

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



פארביעי"מזרחשער

 ואלקי אלקינו ה' הוא שאתה א0ת בתיבות עצומה בשמחה ויתעלה ית"ש אלקותוקליו
 והודאה שבח לו וליחן אבותינו סלך מלכנו בתיבות ית"ש מלכותו וקבלתאבותינו,
 על שטך מעולם ומצילנו פודנו כו' אבותינו גואל גואלינו בתיבות במחשבתועצומה
 ממירת ע"ע לקבל ראוי זולתך אלקים אין בתמידות. אותנו וטציל פודה ית"ששהוא
 שאין ויתעלה ית"ש יחורו בהאמנת לבבו אמיתת להראות טיחה איזה בציורנפש

 זולתו.אלקים
 וגודל ולהלן ומעזרת עזרת עד ויציב מאסת כטשפטם כממפרס אמת דברעל
 גאולה בההוא לאדכרא אית דא ועל ע"א רי"ז ד' ויקהל פ' וז"ל בזה"ק הובאמעלתם
 כלחו לישראל ומטוך עזרת הוא דדא אבותינו עזרת עד זיסנין ד' אטת אטת אטתאמת
 בקומא אלין גאולות ד' להוי אמת אטת אטת אטת אחרנין זימנין ד' ולהלאהוטתסן
 שאוסרים הספרדים כנוסחת והוא עכ"ל, כו' דמלכא דגושפנקא תקיף בהזתמאתקיף
 אדון הוא אתה אמת כו' שישסע איש אשרי אמת אמת, פעטים ד' ולהלן מעזרתגם
 סידורי נוסחי בקצת הוא וכן כו', גאלתנו טמצרים אמת כו' ראשון הוא אתה אמתכו'

 להשם במחשבתו שיתפלל לאדם ראוי כו', למצותיך שישמע איש אשריהאשכנזים.
 הקדושים, וטצותיו תורתו ישמור ע"ע ויקבל יתיש לעבודתו ג"כ לבבו שיחזקיתעלה

 מיתה איזה בציזר נפש בטמירת שטים סיכות ע"ע לקבל ראוי סלך לנו איןוטבלעדיך
 טמצרים עליו'. ית' מלכותו באהבת לבבו אמיתת להראות מאד עד עצוטהבשמחה
 סוף וים בזה. ודי בכ"מ י"מ כוונת כלל בק"ש לו מוזכר טקומו אלקינו ה'גאלתנו
 עצוטה והודאה שבח יתעלה להשם וליתן פרטית כוונה בכאן זיכוין האדם צריךבקעת

 ז"ל האר"י )כתב דלים, עוזר סוף. בים לנו שהראה ונפלאותיו גבורותיו עלבטחשבחו
 כביכול טה~ית שתצא יתעלה השם לה שיעזור הקדושה השכינה על האדםשיכוין
 להתפלל לאדם ראוי יכן הקדושה, השכינה עם עני כן גם עצמו פה האדם.ויעשה

 ב"ב שתצא הנ"ל הקדושה השכינה על אלו בתיבות עצומה תפילהבטתשבותיו
 כא כבר כו' באלים כטוך סי זה. על נפש כסירות עצמו על לקבל וראוימהגלות
 בשברון אדם יאסר זו קצרה תפלה ישראל צור בזה. כוונתו הים בשירת לטובהזכרונו
 ליחן זו ברכה בחתימת האדם יזהר ישראל גאל בא"י מאד. עצוטה ובכוונהלב

 תסיד, אותנו וגואל שגאלנו ע"ז יתעלה להשם עצוטה בשטחה עצוטה הודאהבמחשבתו
 הברכה תיבות יאטר אם ויתעלה להבוי"ת שסברך שפירושו כרכה נקרא ענין לאיזהכי
 ודי ושבה הודאה במחשבתו כלל יכוין ולא מלומדה אנשים כמצות לבד וכשפתיובפיו
 בעזיה. הבריאה בעולם התפלות טתקוני דברנו כה עדבזה.
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