
 העבודה ושורשיסוד%

 ההמישי י"ח תפלת הקרבן שערשער
 האצילות עולם בתקוני ה' משכן אל הקרב הקרב ככל זאתמודעת
 קרבן במקום העולה והיא י"ח תפלת זו ישיחו וצהרים ובוקרערב
 הקרבן, שער לו נאה שמו זה וע"כ הבית, בזמן העשוי התמידעולת
 דשחרית התפלה ושארית לה, הראוי' והכוונה י"ח תפלת יבארובו

 כולה, המדר גמרעד

 ראשוןפרק
 המכשול להמיר באתי י"ח תפלת כוונת בביאור הקדש אל קולי נשסע נשסעטרם

 עי"ז, נשמעת אדם של הפלתו ואין התפלה שמונעים הנאמרים רבדים באלו קמימדרך
 עומד התפלה טניעות בכל הנה בתפלתו. לזהר שצריך אזהרות שארי גם תסובועלי'
 מתם וישוע יזעק כי גם ר"ל גזל עון בידו שיש סי כל כי הגזל הוא כולםבראש
 המים כשער למעניתם והארכנו רבה, שמות באלה כראי מלאו רמים ידיו כיתפלתו,
 אכריו כל וירעדו אזניו תצילנה השומע כל אשד הגזל ענן כבד טגזדל פ"ב איולבחדש
 של תפלתו שאין התפלה ממניעות אחד המקובלים, בשם במפרים מצאתי עודעי"ש,
 ובכוונות תקע"ו כמנין האלקים איש למשה כתפלה כראוי יתפלל אם אף טתקבלאדם

 נשסעת תפלתו אין התפלה בשעת שעמנז ממלבוש נזהר אינו האדם אם אךהראוים,
 טיוהר פרק לזה ויחדנו עכ"ל, הדווים כל ידוו וע"ז ע"ז שח"ן הוא שקטנז אותיותכי

 ויחשוב ז"ל צ"ה סי' א"ת בש"ע בא האומר ראשית ת ר ה ז א י"ח, פרק הכוללבשער
 בטחשכתז יצייר ייח תפית התחלת קודם לכן דגם' דינא זהזא כז' כבהם"ק עומדכאלו
 על יעלה אם טוב ומה ית"ש, הבורא לפני שם להתפלל ורוצה בבהם"ק טסששעומד
 שם במ"ש לזהר האדם צריך מאד וטה זו, כוונה התפלה באמצע פעמים כמהרעתו
 כאלו ויחשוב כשפתיו שמוציא המלות פי' בלבו שיכוין צריך המתפלל וז"ל צ"חסי'

 ית"ש הבורא לפני טטש שעוטך בטחשבהו ויצייר דגם' דינא ג"כ וזה כנגדושכינה
 לפרקים יעי' לאדם וראוי ית', לפניו התפלה ואומר כבודו הארץ כל מלא כיויתעלה
 מדינא הם שכולם התפלה כוונת מענין צ"ח סי' בש"ע שבוע בכל א' פעםעכ"פ
 טמחשבה להזהר האדם צריך ואיך שם, הנזכר לכל לבבו לעורר כדי הקדושהדגמרא
 אתטר עליי' חסרין צלותין ע"ג פ"א רף ז"ח וז"ל בתפלה, ח"ו הדעת ומבלבולזרה
 אנפין ע' אוקמוה, אתרא באתר קרא דהאי אע"ג תסיר ואשתכח במאזניא תקילאתקיל

 צלותא קבילת ולא בך אין ומום רעיתי יפה כלך אתמר עלה דשכינתא בגיןלתורה,
 אין מומא בי' דאית צלות' אית וכי יקרב לא מום בו אשר כל הח"ד מומא כי'דאית
 כדקא מלקין צלותין וכד כו' ע"ש דרעתא ובלבולא מחשבה בלא פנימא דסלקאההיא
 כטה שליטא איהי לאו צלותא ואם כוי ראשיכם שערים שאו ואמר נפק כרוזאיאות

 מצליין ובג"ד המצרים בין השיגיה רודפי' כל בה ואתמר אבתרה רדפין הבלהפלאכי
 גודל לדעת הראת אתה נפשי וידיד השם ידיד ורעי אחי בקיצור, עכ"ל וגו' רחוםוהוא
 מזה"ק במאמרם התפלה מעלת נודל נתבאר וכבר בתפלה זרה בטחשבה והפגםהעונש

 הנעשים והנוראים הגדולים ומהתקונים טעלתה בגודל הב' בשער למעלהשהעתקתי
 פמליא מכל תעטרה והדר וכבוד ארם בגי מלבות היוצאים מתפלות הקליוניםבקולמות
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פגחםישי י"ח.תפלתשער

 להסיר התפילה שקדם מאד בזה לזהר עליך שטירתן לכן ההנונה לתפלה טעלהשל
 לחוד תורה זטן כי הלסוד מחשכת אף הדעת ומבלבלת הפורדת המהשבה עקשותסמך
 יצחק בר אברהם הרב פירש האבודרה"ם וז"ל וברורה, זכה הטחשכה שתשאר עדכו'
 בעסקי הטרודה המחשבה להמיר היא עבורה לשון אלקיכם ה' את ועבדתם כ"דאב

 בקיצור, עכ"ל כו' הלב בכונת בגי' תפלה כי ותמצא הכוונה בשיעבוד ולהשאההעולם
 עצומה בכוונה זו תפלה להתפלל שרצונו לכך לבו את האדם יכין תפלה כלוקודם
 שאדם שבדרך כנודע זה בדבר אותו יסייע לבות בוחן שהוא ויתעלה ית"ש הבוראאזי

 שינצל ומועילים לארם מעד מטיבי המה ושלשה אותו, מוליכין, שם לילךרוצה
 בתפלה. הדעת ומכלכול זרותטמחשבות
 וגופו ראשו שיניע התפלה כוונת אל תועלתא בגודל נודע ופרסומה היאאחת

 חייב וז"ל הטדרש כשם ומצאתי סוף, וער מראש התפלה כל גדול בכח ולאחריולפניו
 שעי והן עכ"ל, כמוך, מי ה' תאמרנה עצמותי כל ע"ש בתפלה עצמו לנענעאדם

 מעות טונה כאלו מטש התפלה של התיבות שיוציא הוא התפילה כוונת אללהקימו
 טנ' יותר יאסר שלא ועכ"פ תיבות ג' או ב' כל בין נשיטה הפסקת שיתןדהיינו

 והיא חאטצעורע ברש מי"ג ראשונה בברכה היא אם ודוגמא א'. בנשימהתיבות
 ויאסר טעם דעול'ייפסיק ויאסר טועם רגע ויפסיק לאדם חונן אתה יתחיל חונןאתה
 טעם ויפסיק ~סאתך חננו ויאטר מעט ויפסיק בינה ויאסר מעט ויפסיק לאנושומלמד
 יוציאו וכן יחנו כן גדול או קטן הענין העלות לפי ויפמיק והשכל כינה דעהויאמר
 תחבולות כב' האדם יזהר בק"ש ובפרם התפלתה שאר אל הארם יקיש וממנההתיבות
 האדם שירבר בלבו הכוונה דברו עושה עצום בתועלת בא לו השלישי ועודאלו,

 ע"ב כ"ט דף בברכות כטשרז"ל בפתח העוטד כעני תחנונים בל' הבקשה אוהתפלה
 מ"ג צ"ה סי' הש"ע וז"ל תחנונים בלשון אזטרה שאינו כל אמרי רבנן קבעטאי

 נוספות שונים שפתותיו אדם שיעקם וכוונתם בפתח המבקש כרש תחנונים ררךויתפלל
 אצל המתחמא כבן ססש והבקשה התפלה תיבת שאומר בשעה עצבות ופני לבומר
 בכדי ופניו שפתים עקיטת בשאלתו נפשו עושה בודאי מאור וגדולה בבקשהאביו
 עד חונן אחה טברכת י"ח בתפלת טטש האדם יעשה כן הבן, קל האב רחמילעורר
 להוריד בגופו מעשה חוי שפתיו עקימת וגם ובקשות תפלות כשאר או התפלהסוף
 דמעות ירירות לידי ויבא יסק שפתים כעקימת שאומר שע"י הפוגות מאין דמעהכנחל

 רנ"ם דף בשל"ה טצאתי זה ראה עוד ברור. וזה בכיו קול ה' ושומע ובקשותבתפלות
 יעשה ותיבה תיבה בכל כוונה לידי לבא א"ק שיכריח הטצאה אדם יעשה וז"ל,ע"ב

 כתיבתו ואל קריאתו אל ויכוין וזיע וברתת וביראה כאימה שיזכירנו השם אתכשיזכיר
 את הברכות כשסברך ויזהר וז"ל הרוקח כם"ש אבריו כל וירעדו ה' סי' המורכמ"ש
 הזה והנורא הנכבד השם את ליראה אבריך כל ירעדו שטו בהזכר תירא אלקיךה'

 בדעתו מומכם עושה שאינו ומי ע"כ הקדושים, שטותיו כל וכן כיראה ה' אתעכרו
 הזה הדבר כשיהי' ואז נברא, שלא לו וטוב היראה את ממלק באדונו מורד הואנמצא
 דאל"כ התפלה תיבות מכל חוץ טחשבת כל לזרוק צריך בהכרח אז קיים מומכםאצלו
 ויעבור בו טלכוין ישכח השם הזכרת יבא התיבות כשבתוך נמצא חוצה טחשבתוויהי'
 לאדם גדול זהירות היא זו תחבולה ובודאי השל"ה, עכ"ל בדעת יעשה וערום הנ"לעל
 בלנו יהשוכ כי בכונה התפלה של התיבות כל לנמר מוכרח יהי' בי התפלה כונתאל
 טן שם איזה בחוכם יהי' פן עצומה בכונם אותם לוטר התיבות בכל אזהר לאאיך
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 העבידה 1ש1רשיסגדפד

 פ' זה"ק וז"ל ח"ו, הלב כונת בלי ג"כ אותו ואזכיר וב"ש ב"ה הבורא שלהשטות
 דאדכר סאן דכל בריקנא דקב"ה שמי' לאדכרא לב'נ לי' אסור תנינן ע"ב דפ"זיתרו
 ה' הוצאת יותר לך אין ובודאי הזה"ק, עכ"ל אברי, דלא לי' טב בריקנא דקב"השמי'
 ולא וכלל כלל כונה בלא טפיו אות' שהוציא ממי כריקניא ית"ש הבורא שלהקדוש
 בושה לאותה אוי אחר בענין העת באותו חשב כי כפיו, שיצא בעת כלל והרגישירק

 התיבות לומר בתפלה פיו אדם פותח אם ובודאי אתברי דלא לי' מב עליו מעידשהזה"ק
 אפשרי בלתי מקודם הנ"ל טתחכולות תחבולה איזה הכנות שום כלתי מתון בליבמהירות
 הוא אם וטכ"ש אומנתו שתורתו מי אף זו בחפלה זרות מחשבות יוקש מפחלהנצל
 אפשרי בלתי בטלים בדברים לדבר לשונו על רגיל אם גם ומה העה"ז בדבריעסקן

 ויש שדבר בטלים הדברים מעניני או חוץ טחשכת כתפלה בטחשבחו יבא שלאלהנצי
 ויתעלה ית"ש ובוראינו יוצרינו של הקדושים שמות מאות לששה שקרוב לידעלאדם
 שדיי אלק"ים אלק"י אלו"ק א"ל אדנ"י הוי"ה הן ואלו נמחקים שאינם שמות לעדזכרו

 שמוני' וה' בכ' שמוסיפין רחום והוא ובתפלת חול של שחרית בתפלת יש י"הצבאו"ת
 הקדושים שמות וכמה כמה נתוספו קדש ובשבת הנ"ל הקדושים שמותוארבעא
 שיטו ורעי אחיי לכן מופף. ובתפלת יודוך והכל ובנשטת ברכות שבת שלבזמירות
 עצמו להכין ופאר מאד בזה ליזהר מלחטה תעשה ובתחבויות האלה הדברים לכללבבכם

 התפלה תיבות בבל הכוונה שעבוד אל נפשו להביא בכדי התפלה קודםבתחבולות
 למלכו וכתר עמרה מתפלתו להעשות ושיוכל כל אדון לפני וברורה זכה תפלתושיהי'
 ג"כ ממילא ינצל ואז ער ולעולמי וזכרו וב"ש הקב"ה המלכים מלכי מלך עולםשל

 שם שיש מהתפלה במקומות וכפרט ר"ל כונה בלי היינו לבטלה בתפלה ש"שטהוצאות
 ית"ש להבורא בן בצדק שמך יקרא ואז מאוד בהם יזהר זא"ז הקדושים שטותהרבה
 זו. בהערה ודי בידי' דיטחי ולית דטלכא גנזי בכל וילךויתעלה

 שניפרק
 ע"ד טמודרים הם התפלות סדר שכל כערכי אנוש אזניך אגלה אמרתיועתת
 קדשם ברוח כה"ג ואנשי הקדושים העליונים העולמות וספירות מדריגותהשתלשלות
 רוב לפני החפלה שי הפגיזם פי' ג"כ סוכל שיהי' בלשון התפלה בתיבת הסודהלבישו
 הסוד ע"ד ולכוין להשיג יכול שאינו אף עצומה בכוונה מתפיל כשארם אך עםהמון

 לסלך מהתפלה עטרה לעשות לרצון להעלות כדי התפלה על הממונים המלאכיםאזי
 הפור ע"ד הקפ שכלו כפי בכוונה שהתפלל אדם של זו תפלה סכוונין הקב"הס"ה

 דין וטקבלין מזה יותר פנימות כוונה אל ומכוונה לנסתר מנגלה התפלה אתומתקנין
 הזוה.ק בטאמר כמבואר היטנו שלטעלה למלאך ומעלה מוליך הזה שמלאך דיןטן

 פנימות יותר לכוונה פניטית מכוונה התפלה טתקן הוא ונס עי"ש, הב' בשערשהעתקתי
 ותראה ותבא שהעלה עד לעילה וטעילה למדרגה ממדרגה התפלה את סעלין זהובדרך
 פני מאת בקשה שצריך למי דומה זה והרי וב"ש, הקב"ה למם"ה ועטרה לכתרותרצה
 והם המלך מופרי לפני בקשתו ואומר והולך ונקי' צחה בלשון לרבר יכול ואינוהמלך

 ומביא ולקרות להראות הראוי טאוד וזך צח ללשון הגם מלשונו ומיפיםמעתיקים
 ספרי כתבו וכן משאלתו וממלא יפות פנים בסכר טקבל והטלך המלך אל זומליצה

 אמתי. והואהטקובלים
 השייכים טזה"ק אזהרת כמה אעתיק בעז"ה י"ח תפלת ביאור אל שאסאוקודם
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פהחמישי י*חתפלתשער

 כמפואר אזנו את הפאות של שערותו יכסו שלא י"ח בתפלת האדם יזהר א. י"ח.בתפלת
 אודנין בתר טן לון לבערה צריך בצלותא כו' דינא איהו שערא וז"ל ע"ב דכ"זבז"ח
 אז קרא ביה מתקיים לאו ואי צלותא בהון לאעלה דשטיעה תרעין מכמין יהוןדלא

 תקרא אז ביה אתקיים דינין מאיין פנויה איהי דשמיעה ובזמנא אענם ולאיקראונני
 צריך דא בגין ז"ל ע"ב קכ"ב ד' ע' תיקון ובתקונים בקיצור. לשונו כאן ער יענהוה'

 צלותין שמע דבהון דצלותא דשמיעה תרעין חתימין יהון דלא אודנין מעל שערהלבערא
 ושערין ע"ב קכ"ר ג"כ וז"ל עכ"ל. יבאו בשר כל עריך חפלה שוסע בי' דאתמרההוא
 לנבי דדינין סארי בי' יתקרבו דלא בגין אורנין תחוח לי' לבערא צריך דב"נאחרנין
 כולה. התפילה בכל גם בזה להזהר וראוי בקצור, עכ"ל צלותין בהו דשמעיןתרעין

 צלותא האי ע"א דר"ב ויקהל פ' זה"ק וז"ל י'ח, בתפילת קולו אחר ישמע שלאב.
 דב"נ יאודנין אשהמע צלותא ההיא זאי דאזדנן טארן דאקרון אנון כל לה וצייתןמלקא
 כן בגין בקרמיתא דשמע מאן בר אחרינן לה צייתין ולא לעילא לה דציית מאןלית
 בקצור, עכ"ל כו' ותו נשא בני צלותא להאי ישמען דלא לאמתטראבקי

 ע"א ר"מ ד' ואתחנן פ' זה"ק וז"י י"ח תפית בשעת ח"ו עיניו יפתח שיאג.
 מלקין נלהו צלותא בההוא מפוטי' ב"נ דאפיק מלין אנון כל סייטי דצלותאבשעתא
 ועביר דמלכא ברישא ומתעטרי דמטו אתר לההוא דמטו ער רקיעין ובקעיןלעילא
 דצלותא בשעתא קינוי דפקת מאן אטר סבא המנונא דרב ובספרא כו', עטרהמנייהו

 יסתכל לא נפשי' תיפוק וכד המות מלאך עלי' אקדים בארעא עיניו מאיך דלאאו
 שעת' בההי' הוא מתזלזל בשכינת' דטזלזל מאן בנשיקה יסות ולא דשכינתאבנחירו
 דאיהו בשעת' בשכינת' דאמתכל פאן האי כו' אכבד מכבדי כי הח"ר בי'דאצטרך
 עכ"ל קטיי קייטי שכינת' דודאי לנדע אלא בשכינתא לאסתכל' יכול והאיךמצלי
 לא טדוע הזה הגדול הטור' את בראותו בזה נזהר האדם יהי' יא איך והנההזה"ק
 מתוך האדם טתפלל אם וטכ"ש טראות עיניו לעצום בזה להשמר ;יקרבו לבבויבער
 למשכיל, הערה כדי בזה להודיע חוצה ימתכל שלא להזהר פריך איךהסדור

י
 שלישיפרק ן

 גדול מור ע"פ והוא ראש של בתפילין ימשמש תפתח שפתי אדני שיאמרקודם
 שאתה האות זה בקצור בזה"ל הטשטוש בעת התפילין של הכוונה לכוין ועיקרהאריז'ל
 רק יפסיק ולא לתפלה גאולה לסטזך מאד ויזהר טמצרים. ושהוצאתנו זמיזחדיחיד

 לאדם ע"ד והוא הוא פסוק וגו' חפתם שפתי אדני האכודרה'ם ז"ל כנ"ל. התפיליןבטשמוש
 עכ"לי בתפלתו בפיו טענה לשום הש"י סאת מבקש והוא לשון, טענה וטה' לבטעיכי
 החוליות כל שיתפקקו עד בראשו ישתחוה ואח"כ ברוך ויאסר לבד בברכיו יכרעאח"כ

 ברוך וז"ל ע"ב רע"א ד' עקב פ' בזה"ק טבואר וכן האריז"ל, אתה ויאטרשבשדרה
 טאוד האדם ויזהר עכ"ל כו' בגין באתה רישי' וגנוין בכרכוי בי' כורע נש ברדצלותא
 בתקוניי טבואר זו ובוונה י"א דתפילת וזקיפת בכריעות במדורים שנדפסה הכוונהלכוין
 עליהו זכו אולפית שכינתא להיכלא אעלין דאלין ובזטנא וז"ל ע"א ל"ז ד' י"חתיקון
 בתלת זמנין ארבע בצלותא סנדין דקא דקוטה סארי אלין הא עלטא רבוןואטרת
 וזקפין ב-ה( הוי'ה )ר"ל דלך אתווין ארבע לקבל תרי בתראין ובתלת תריקדמאין
 בארבע אדניי דאינון ארבע לסלקא אדניי דאינון דילי אתוון לארבע בהן זקיפותארבע
 ועיי"ש הנדפמים מדורים עטינו בני ברבת .היא הלא זו וכוונה עכ"ל. הוי"הדאנון
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 העבודה ושורשיסוד%

 ראעח ואח"כ תחלה מפו בשם, יזקוף ואח'כ מאד. בזה האדם וטהר י"ח תפלתקודם
 טה, הקדו הגמרא לטחן בצחות אמיתי פ" פסעתי ו הארתיע כתבי גדש, סוד ע"פוהוא
 הגמרא רז"ל זקיפות וב' כריעות ב' דצריך האריז"ל כם'ש הצח לשונם ברמזשרטזו
 שפת והזוקף הכורע תיבת ולכאורה בשם. זוקף הזוקף וכל בכרוך כורע הכורעכל
 והן רמז שם ודאי אלא יזקוף ובשם כורע בברוך קצרה דרך אומרו דמהראוי הואיתר
 כל וזהו האריז"ל. בשם כנ"ל זקיפה בכל זקיפות וב' כריעה בכל כריעות ב'ממפר
 וכל ב' כריעה ובאתה א' כריעה בברוך דהיינו בברוך כריעות ב' פי' כורעהכורע
 שיזקוף ואחר כנ"ל. הראש וזקיפת הנוף זקיפות בשם זקיפות ב' פירש זוקףהזוקף
 בזה מאוד האדם ויזהר האריז"ל. השם, קדושת על נפש סמירת עצטו עי יקבלבשם
 גדולים תקונים בזה עושה כי בכאן השם אמירת אחר תיכף נפש מסירת עליולקבל

 השם נם וברתח באימה וב"ש ב"ה השם לומר מאור הארם ויזהר העליוניםבעולמות
 קלינו זכרו ויתעלה ית"ש באלוהותו עצומה שסחה במחשבתו ישמח זה ובשםאלהינו.

 קדוש.עם
 אם נעים וסח טוב מה נפשי אהובי ורעי אחי אברהם. אלהי אבותינו.ואלהי

 תיבות ג' על לפעמים או כא' תיבות שתי קל או תיבה כל על כלע"ז פי' האדםיחשוב
 בעיניך שנראה אף כאחת יומיפנו לא ארבעה על אך אחד בהמשך הענין בהאריךכאהת
 ברחוק תעטיר מ"מ כאתת בהמשכם נקראין הענין המשך לפי תיבות הארבעהשאיו
 עושה עצום ותועלת מוכות טעלות וכמה יותר. ולא תיבות ג' על כלע"ז פירושםתעלם
 המלות פי' קדש במחשבת תמיר עומק שהוא בעוד חוץ מחשבת לו יבא שלא הא'דברו
 ולפניו כנגדו ססש עוטר כאלו ויתעלה ית"ש הבורא לפני הדבורים יאמר שבודאיהב'
 נמשך המחשבה כי גדול אריכות לזה א"צ בזה שרגיל מי ובודאי התיבות. מדבריתיש
 בכך. עצמו טרגיל ארם אם בלבו מוטבע טבע ההרגל ונעשה לשונו הרגל עלססילא
 יראה לבל הגרול תיבת ובין האל תיבת בין ופירוד ריוח ליחן האדם יזהר הגדול.האל
 בלי דברים ואין אומר שאינו ונמצא לידלל 80 אומר כאלו המבטא סחירותמפאת
 תיבות השני אלו הקדושים העליונים עולמות בתקון הקודש אל בבואו קולונשמע
 העליונים כעולמות ונוראים גדולים תיקוני' אלו תיבות שני יעשה ואיך הגדולהאל

 וע"כ ככתבן תיבות שגי אלו אמר לא והרי הארי"ל בכתבי המבואר כפיהקדושים
 ז"ל אליהו אליו שנראה העיד אחד חסיד וז"ל בספר כתוב ונמצא מאוד. בזה לזהרצריך
 בקריאת בתפלתם להזהר ירעו שלא בשביל לו והשיב פעמיו אחרו טרוע ושאלובסערה
 עלי ואשפכה אזכרה אלה נפשי וידידי השם אהובי ובני אחיי עכ"ל. והנקודותהאותיות
 תקוני יסוד עי הבנוי' עולם של ברומו העוטרות תפלה זו שיחה בשח אעכור כינפשי

 גדול תקון קולטת תיבה שכל הודעת כזאת וטראש הנעלסים הקדושים העליוניםעולמות
 קלקלתו תקנתו ונמצא הדבקים בין להפריד להזהר ידע לא והאדם העליוניםבעולמות

 היום כראוי לה' הלולים קרש פרי טעשות ימיש לא ותועלתם הרבים אח לזכותוע"כ
 ניכר רשוטו שיהא כדי לתיבה תיבה בין בפסיק אמת דברי יושר רשום ככתבבאתי
 הטלות דקדוק כדי י"ח בתפלת עכ"פ כיניהם להפריד שיש תיבות פרידות שתיבין

 ואחלי בזה. להזהר האדם בעיני תמיד לזכרון שיהי' בכדי הג' כשער לעילשבארתי
 ערכי. חין י"ח טתפילת אתחיל ובעזרו ידריכי צדק במעגלי ומלכי מגואלי דרכייכונו
 האל יעקב ואלהי יצחק אלהי אברהם אלהי אבותינו ואלהי אלהינו ה' אתהכרוך
 גודל על עצומה שטחה וישמח גבורותיך ימלל סי בזה"ל במחשבתו יחשוב הגבורהגדול
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חמשיתפלת-י'חיצער

 עליק אל הנבראים* כל על מאוד יראוי ית",ש שאתה יחשוב והמרא ית"טאלהותז
 בזה"ל יחשוב טובים חמדים גומל מרומים. בשטי נעלם שאתה עצוטה בשטחהיחשוב
 שלימה באמונה מאמין אני בזה"ל יחשוב הכל וקונה בריותיך. כל עם הסד גומלשאתה
 יהא שלא הסטך ידגיש חמרי וזוכר העולמות. כל של והבורא היוצר שאתהואמתית
 ?8לה. ולא ?08?ה שמו לסן ולא לשן בניהם. לבני גואל וטביא בזיין חודי אומרונראה
 גואל מביא אבות זכות תמה ואם לגאלם לבניהם אבות הסדי וזוכר קי"ג סי' הטורז"ל

 עכ"ל. לעולם קיים שהוא שמו לטען בניהםלבני
 עולטות תקון על ותיבה תיבה כי סורה הסוד ע"ד וטגן. ומושיע עוזרמלך
 כל על ונוראים גרולים כוונת יראה האריז"ל בכתבי שיעיין ומי הקדושיםהעליונים
 וכאוד מאוד האדם יזהר לכן הברכות, בכי וכמעם אבות של זו וברכה ותיבהתיבה
 שאינו מי העונש גודל ובתקוני' בזה"ק מפורש כי ורחימו בדחילו שיו התיבותשיצאו
 לא אם כקרבנין דאתחשיבו וצלותין התקוני' וז"ל ורחיטו כדהילו מפיו התיבותפוציא
 ההוא. באיש וקנאתי ה' אף יעשן אז כי בי' כתיב מה ורחימו בדחילו ב"נ לוןסליק
 האדם מרגיש ואם ע"ש, הערה נטילת כדי בהם ויש טזה"ק מאמרים למעלה באוכבר
 אך חוץ מחשבי בלא אף ורחיטו דחילו בלא בתפלה פפיו תיבה איזה שיצאבעצמו
 כתקנה, שנית שוב לאוטר' התיבה על יחזור דלבא מעומקא יצאהשלא

 תחילה הגוף זקיפת ה' הראש. כריעת אתה הגוף. כריעת ברוך ה'. אתהברוך
 הראש. זקיפתואח"כ

 שעשה הנסים טענין ה' גבורות ה' גבורות פעמים כסה ויחשוב אברהםמגן
 כדרלעומר עם לו שהי' בטלחמה וביחוד נמים. ושארי כשדים מאור כהצלתולאברהם
 אנכי זה לשון לאברהם הקב"ה שאמר לפי אברהם. טגן ולשון טהגמרא, כידועוחבריו
 להכריח האדם צריך ואיך האבות. בה שנזכרו לפי אבות ברכת זו ברכה ונקראת לךמנן
 התפלה ברכו' בכל שכיון אע"פ כה כיון לא שאם זו בברכה הכוונה גודל אלעצמו
 זו, בהערה ודי ל"ד דף דברכות נם' ע"פ ק"א מי' בש"ע כמבואר לראש לחזורצריך

 טגן שהוא ית"ש להבורא להודות שיש אטת לכוין האדם צריך זו בברכה כוונתהאמן
 היא ועיקר טהמברך יותר אמן העונה וגדול לאברהם. טגן ושהיה העולם לכלומושיע
 בעזה"ש. לקטן שאבאר כפי לבד התיבה עניית ולא שבמחשבתוהכונה

 אלה שכל נכורה ל' זו ברכה בתחלת ואטר האבודרה"ם וז"ל גבורות, שניהברכה
 אתה. טחים מתי' אדני לעולם גבור אתה עכ"ל. כו' בנכורה הם זו בברכהשטזכיר
 )בחורף להושיט רב ית"ש, אלקותו גודל על שמ"ע וישמח בזה ה' גבורות גכו"היחשוב
 מהגבורות הם הגשמים ירידת כי בזה ב"ה פעמים כמה יחשוב הגשם( וטוריד הרוחמשיב
 טוריר הגשם וטורים בטקום בקיץ שאומרים המפרדים טנהנ ולפי בגם'. כדאי'הבוי"ת
 ג"ה בזה ג"כ ויכוין ראוי בכ"מ, בזה"ק ג"כ וטבואר מ"ג קי"ד מי' בש"ע כנז'המל

 במחשבתו ג"כ יכוין רבים. ברחמים מתים מחיה לעולם. נפסק שאינו הטלבירידת
 ואצפה בזה"ל במחשבתו אדם יכוין הפשוט פי' לבד נופלים, סוטך כנ"ל. ע"ז ה'גבורת
 ש"ץ וישטח ישראל עונות בשביי עתה שנופלת הקדושה להשכינה שתממך עתבכל

 שם אך ובכהאריז"ל בזה"ק היא זו וכונה מנפילתה, אוהה יסמוך שבוראי ע.זבטחשבתו
 וראוי שכתבתי הזה בלשון לכוין כערכי לאנוש די אך מאד פנימית יותר היאהכונה
 בודאי חולים ורופא בזה. ודי ממיכתה יקרב בזה ויכוין נפש מסירת ע"ע לקבלג"כ
 ושבח הודאה אלו בתיבות שיתן ונתרפא ביתו בתוך חולי _לאדם היה שאם וישרראוי
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 העבודה 1ש1רשיסודפח

 אסורים וטתיר החולי. לאותו רפואה ששלח ע"ז להבו'ית במחשבתו עצומה .בכונה
 ורבים שם על עפר לישיני אמונתו וטקיים אבודרה'ם ז"ל עפר, לישני אמונתווטקיים
 כך אותם ומרפא ההיים עם אטונתו שטקיים כשם כלוטר יקיצו עפר אדטתטישיני
 טי עצוטה בשטחה בזה"ל יחשוב גבורות בעל כמוך סי עכ"ל. הסתים עם לקייםעתיר
 כ.א ונורא גדול סלך אתה עצוטה בשמחה בזה"ל כמחשבתו יכוין מלך גכורתיך.יפלל
 טיך כלל יאמר לא בודאי אחרות תיבות אהרי' לוסר מיד יחטוף  אלא  ואת יכויןלא
 ישועה ומצמיח כנ"ל. ג"ה בסחשכתו נ'כ יכוין וטחי', סטית בזה. ודי והודאה שבחלשם
 בזה'ל כמהשבתו יכוין מתים, להחיות אתה ונאטן ית"ש. סאתו באים הישועו' שכליכוין
 א"י ברוך מתים. להחיות עתיד שאתה בזה ואמתית שליטה באסונה טאטין אניבשש
 בזה נ*ה ה' נבורת פעמים כמה מאד עד בש"ע במחשבתו האדם יכוין המתיםטתי'
 אלף טכסה נרקבו כבר והגופים הזמן אותו ועד אדה"ר טיטזת שטתו הטתים כלשיהין
 אלו עם אלו קצמותיהם שנתערבו טספר אין ער גופים ורבבות אלפים וכמהשנים

 וגוף גוף כל ש? עצטו אל עצם ויחבר יכיר הנפלאה בחכמתו ויתעלה e~nsוהבורא
 פ' בזה"ק וז"ל בזה, ג"ה ימלל סי שלו לגוף השייך ונשמה נשטה נשסתם בהםויתן
 יתעבד והיך טתייא לאחייא קב"ה זמין דלא דאמרין דאנון רוחם תפח ע"א דכ"חוארא
 בידי' טניה, רחיקין טאורייתא רחיקין חייביא טפשין אנון ויחסון ייתון חדתא ברי'סניי'
 ונופא ברוחא טשני' כרי' לי' אהדר שעתא לפום וקב"ה יבישא אעא הוטרא הוהראהרן
 כנ"ל, ה' נבורת במחשבתו יכוין רק זו ברכה חתימת אדם יחפוף אל לכן עכ"ל,כו'

 השטחה היא והשבח ההוראה עיקר כי ויתעלה יתיש אלקותו גודל על טאד ש"עוישמח
 לעתיד הפתים שיחי' אטת בענייתה יכוין זו ברכה של אמן ובמחשבתו. שבלבווהחדוה
 ש"ע. ית"ש באלקותו וישמח ע"ז לית'ש להודות וישרוראוי

 גודל על טאד ש"ע האדם ישמח זו בברכה קדוש, ושסך קרוש אתה ג'ברכה
 כ*פ קדושי' שנקראים צדיקים אלו וקרושים ויתעלה. יתיש ובוראנו יוצרנו שלקדושתו

 כנ"ל, ש"ע ישטח הקדוש. האל בא"י העליונים. מלאכים על ג"כ לכוין וראויאבודרה"ם,
 האדם יתבונן ומזה ע"א ל"ה דף כז"ח מבואר אלו ברכות ג' של התיבות ותשכוןומכום
 וישסמ קדושתו להשיג ואין קדוש שהוא אמת יכוין זו ברכה של אמן מעלתם.גודל
 כנ"ל. עצומהשמחה

 רביעיפרק
 בשטחה האדם יחשוב אלו בתיבות בינה, לאנוש ומלמד לדעת חונן אתה ד'ברכה

 הנפלאה וחכמתו ויתעלה ית"ש גבורותיו על ג"ה ה' גבורת פעמים כמה מאדעצוטה
 בשער בארוכה בא כאשר העליון מעולם לאדם שניתן השכלי אור קטן הניצוץבזה

 בכונת בסתשבתו יתפלל אלו בתיבות והשכל, בינה דעה סאתך חננו ע"ש.הראשון
 לעבוד שאוכל ובעבודתיך הקדושה בתורתך ובינה דעה לי תן בזה"ל מאד עדעצומה
 רמ"א דף פקודי פ' בזה"ק מבואר זו בברכה האדם על זו כונה וחיוב נדול, בשכלאותך
 שם היינו קדוש ושטך אמאי כו' ק' אתה דאטר כיון קדוש ושמך קדוש אתה וז'לע"ב
 וברכאן דכקותא הכא עד כו' הקדוש האל בא"י וחיינו. כו' תנינן הא אלא אתההיינו

 לטשאל ב"נ דבעי שירותא ובעותין שאילתין קיימין ולהלאה טכאן באכהן כחדאוקדושא
 שכונת )פי' טני' אתפרש ולא לגבי דתאובתי' למחזי כגין דם~ריה במילין לטנדעעמקוי
 וזהו ובקבורתו בתורתו והשכל בינה דעה ית"ש הבורא לו שיתן האדם שיתפלל היא זוברכה
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 ש .חפשי ה " י ת ל פת ר עש

 ובוראו מוצרו תשוקתו נודל האדם טראה זו ברכה תפלת ובכתנת דמאר" במימן לטנרע 1מ'
 לאשתתפא ב"נ רבעי בנין טמע אתפרש ולא לנב" רתאובתיה למחזי בגץ חש"ה התעלהיתיש

 שאיל וכד טני' ב"נ אתפרש ולא דמארי' בקדושה לאתקשרא בעי ובג"כ כו'בקרושה
 וישאף זעיר זעיר יתפרש זלהלאה מכאן לרכיה רתאזבת" יאחזאה דשאילתיןשירותא

 יצריק ולא טארי' לקמי' ובעותין בתחנונים יהון שאלתו וכל לשאלא דאצטריךמה
 חזי כדקא טישר בארח לטהך דא סידורא לסדרא דידע מאן מולק" זכאה מני'גרטי'
 חונן בא"י טאד. בזה האדם ויזהר עכ"ל, ראתי ובעלמא עלמא בהאי חולקי' זכאהכו'

 הבורא בעבודת ודעת בינה איזה לאדם בא ואם הברכה, בתחלת כנ-ל יכווןהדעת.
 ח"ו יהי' ולא ית"ש להבורא זו בכרכה והודאה שבח ע"ז יתן הקדושה בתורתו אויתיש
 ית' לו להודות שראוי אמת יכוין זו ברכה על בענייתו אמן בזה. ודי בטובהכופר
 הי"נ בכל אסן של הכונת היא וכן באמת לעבודתו ודעת בינה לנו שיתן והלואיע"ז

 הברכה בחתימת שנזכר ית' שבחו על הודאה שיתן העבודה וברכת אמצעיותברכות
 הודאה של כרכות אך ותפלות בקשות שהם לפי הכרכה של הכקשה שיקייםויתפלל
 רק שייך אין וכיוצא מזדים של ההודאה זברכת ראשונזת ברכזת ג' כגזן לבדושנח
 שלא בכדי כללא בהאי לבך ושים ע"ז, לית"ש להודות וראוי כן שהוא אטת אחתכונה

 הברכות, בשארי כאן הרשום את להגידאצטרך
 שנקרא ע"ז בלבו עצומה שמחה יכניס אבינו כשיאמר אבינו. השיבנו ה'ברכה

 והשיבנו בנים על אב כרחם רחטנו בזה"ל במחשבתו ויחשוב בניו נקראים ואנחנואבינו
 לפניך שליטה בתשובה והחזירנו הקדושה. בחורתיך גדולה השגה לנו שתתןלחורתיך
 בתשובה אותנו שיחזיר ישראל כלליות בעד מאד לב בשברון בטחשבתו יתפללבתחלה
 שיודע לבבו נגעי את יודע אשר איש ע"ע פרטית תפלה יתפלל ואח*כ לפניושלימה
 ומה טחן לחזור בלבו שיתן מאד נשבר בלב זיתפלל כראוי בהם נזהר שאינובעצמו
 במחשבתו עצומה הודאה ויחשוב בחשוכה, הרוצה בא"י 1ffp. עיניו תרד סים פלני כימוב

 ג"כ ויכוין הרשעים בתשובת רוצה שאתה הגדול חסדך על ית"ש לך אני מודהבזה"ל
 ישובו אולי הרשעים עם אפו להאריך ית"ש טנבורותיו א' הוא זה כי בזה ה'גבורת
 ,. ודם. כשר סדתמשא"כ

 בזה"ל ויחשוב כנ"ל עצוטה שטחה בלבו נ*כ יכניס אבינו. לנו סלח ו'ברכה
 טחטאים לבבו נגעי כל ג"כ ויחשוב ופשעינו חטאתינו על לנו וסלח ירצח בן אתכאב

 ישוב לבל הגמורה וההרסה פשעיו עזיבת בסחשכתו ע"ע ויקבל בעצמו שיודעופשעים
 ולא עונותיו ומתודה מליחה המבקש גברא האי תציף כסה כי עולם ער עודלכסלח
 בעז"ה לפנינו שיבאו בפרקים טזה"ק טאמר בזה נעריך כאשר והחרטה העזיבה בלבונטר
 ג"כ יתן למלוח. המרבה חנון בא"י אתה. ומולח סותר כי מאד. בזה האדם יזהרוע"כ
 אחר זה וגם ב.ו כמדת לא לסלוח שמרבה הגדול חסדו על בטחשבתו עצומההודאה

 כנ"ל. יתישטגבורותיו
 האריז"ל עפ"כ כי נא תיבת ידלג שלא מאד יזהר בענינו. נא ראה ז'ברכה

 התפלות בכל א' כלל לידע לאדם ראוי שסך. לטען טהרה וגאלינו עיקר. נאתיבת
 בזה'ל עצוטה בכונה בטחשבתו ויחשוב הקדושה השכינה על סרסז שסך תיבתשנזכר
 אתה. חזק גואל כי שמך. שנקראת כביכול הקדושה השכינה צער בשביל אותנונאל
 ישראל. גואלנא'י

 בטחשבתו יכוין סכותינו לכל שלימה רפואה והעלה כו' ונרפא הי רפאינו ח'ברכה
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 העבודה ושורשיסודלצ

 שלא ואף ר"ל בעיר שיש לו הגורעים אחרים חולאים על או ר"ל ביתו בבני חולהאיזה יה" אם הן ר"ל החולה על יתפלל זו ובכרכה הגוף, מרפואת יותר הנפט רפואתעל
 ויתפלל כמוך לרעך ואהבת התורה מן מ"ע בזה ויקיים עליו רחטים שיבקש מטנובקשו
 הטתפלל כל הקרושה בגמרא כראי' ב"ב של התולי על ואחיכ אחרים חולים עלתחלה
 רופא בא"י אתה. ורחמן נאמן רופא מלך אל כי כו'. דבר לאותו צריך והוא תבירועל
 בחתיטת והוראה שבח יתן אחרים של או ב"ב של החולי נתרפא ואם ישראל. עמוחולי

 כנ"ל. מ"ע אל ג"כ בזה ויכויןהברכה
 וסקירות לב בשברון ג"כ אדם יתפלל זו ברכה אלהינו. ה' עלינו ברך ט'ברכה

 והאביונים לעניים ריוח שיהא בכדי לטובה תבואתה הזאת השנה שיהא הומהלבו
 לכוין ג"כ צריך גדול עושר הוא אם גם ת"ב ועל עייו כונתו ג"כ ויהי'האומללים

 ומתה רעב נפוחה והיתה אוצרות גנזי לה שהי' בייחום כת דסרתא ממעשה כידועבזה
 )ובחורף ע"ז, רחמים ויבקש עיניו לנגד האלה הדברים האדם ישים וע"כ טיחה.באותה
 ומטר. טל ותן תיבות של הלע"ז פי' לבו מקירות במחשבתו האדם וישים ומטר( טלותן
 אותו מחזירין בחורף השנים בברכת סטר שאל ולא שכח באם רנטרא סרינא ירועכי
 ובקשה לשאלה כלל לבו את כיון ולא כשפתיו רק ממר אדם שאל אם ורעי אחייהנה
 בושה לאותה ואוי ולב כליות בוחן לפני ולתפלה לשאלה כלל נחשב אינו בוראיזו
 ויתעלה ית"ש ונפלאותיו גבורותיו דעתו על האדם יתן השנים. מברך בא"י בזה.ודי

 לכוין ראוי לכן הראשון בשער כמ"ש בזה הנפלאה והחכמה מהארץ הזרעיםבצמיחת
 גודל על עצומה בשמחה במחשבתו פעמים כמה ג"ח ה' גבורת זו כרכהבחתימת
 ויתעלה. ית"ש הנפלאה וחכמתוגבורותיו

 כי גדול בשופר תקע ול' ישראל. נדחי לקבץ האדם יתפלל כו' תקע י'ברכה
 ובאו גדול בשופר יתקע ההוא ביום כמש"ח שופר תקיעת ע"י יהי' גייוחקיבוץ

 וכאן גו'. תראו הרים נם כנשוא כמש.ה גליותינו יקבץ נם ושא לשון גו'.האובדים
 הארין. כנפות מארבע יחד וקבצנו פכהאריז"ל. והוא קרי עון על תפלה כסידוריםנדפסו
 שבודאי ע"ז והודאה שבח ית"ש לך נותן אני בזה"ל יכוין ישראל. עמו נדהי מקבץבא"י
 מהרה. שתקבצינו וחמריך רחטיך אני ממקש אך תקמץ. ישראלנרחי

 לארם פוכ מה כו' אתה עלינו ומלוך כו' כבראשונה שופטינו השיכה יאכרכה
 כדי במשפט צדקינו בזה"ל יכוין במשפט וצדקנו זו. בתפלה לחיו על דמעות יורידכי

 זמשפט. צדקה אוהב מלך בא"י עלינו. שתרחם ראוי'שנהי'
 וכל לכוין. ראוי וכן הקליפות על שקאי ז"ל האר"י ככתבי ולמלשינים י"בכרכה

 הסינים ברכת נקראת זו כרכה כי האמיתית, הנושחא הוא כן יאבדו, כרגעהמינים
 הנומחא אציג ע"כ תיבות כ"מ יש זו שבברכה הטור שכתב ולפי ביבנה,שחקנוה
 אויבי וכל יאבדו כרגע המינים וכל תקוה תהי אל ולמלשינים תזוע, לא וטינההנכונה
 בימינו במהרה ותכניעם ותסגד ותשבר העקר טהרה מך?"ה ומלכות יכרתו מהרהעמך
 כי מאד לב בשברון זו ברכה אדם ויתפלץ זדים, ומכניע אויבים שובר ה' אתהברוך

 כביכול. הקרושה לשכינה וביחוד תקומה לנו יהיהכשבירתם
 המינים, קללות אחר ותקנוה בטור, ג"כ והונא הגמרה ז"ל הצדיקים על י"גכרכה

 תרוממנה אגדע רשעים קרני וכל דכתיב הצדיקים קרנות מתרוססת הסינים שכלושכיון
 מתפילים אנו בה זו ברכה כללות ונמצא כו', הצדיקים עם גרים וכולל צדיק,קרנות

 ראוי ובודאי דבזוזי בזוזי ונבזים שפיים כגלות שהם והחסידים הצדיקים קרןשיתרוטם
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צאחמישי. י"חתפלתשער

 כו' החסידים ועל הצדיקים על הנופהא הוא וכן מאד לב בשברון זו ברכהלהתפלל
 ומבטח טשן( )ולא משען בא"י כו'. נכוש לא ולעולם כו' אלקינו ה' רתטיך נאיהמו
 עליך רק וסכטחי משענתי ג"כ ואני  כמחשבתו בזה"ל ויכוין לצדיקים, וספתה()ולא
יה"ש,

 יהי' מתי עד מאד לב בשברון יתפלל תשוב, ברחטים עירך ולירושלים י"רברכה
 ע"ז דמעות להוריר יכול אם טוב וטה חורבה האלקי' והר תנין נאות מרברירושלים
 ה'. מפיק לתוכה האריז"ל, כתבי עבדך תיבת לומר ויזהר כו' טהרה עכרך דודוכסא
 אחר ולא תבנה יתיש אתה בודאי כי בזה"י לב בשברון יכוין ירושלים, בונהבא"י
 הגויים. בין עוד יתהלל שלא הגדול שמך למען במהרה אותהבנה

 ככהאריז"ל כתוב היום כל קוינו לישועתך כי כו', עבדך דוד צמח את ט"וברכה
 צפית אותו כששואלין הרין ליום להשיב שיוכל כדי לישועה לצפות יכוין אלובתיבות
 בחוריהון סתיטין דטיכין תתאין ע"א ד' דף בראשית בהקדמות הזה"ק וז"ל ע"כ.לישועה
 הכא ייתון לא ער לטתקא מרירו וטעטן לנהורא מהפכין חשוכא די מנכון מאןאתערו
 )פי' לאילתא פקיד דטלכא בשעתא דנהיר לנהורא יומא בכל דמחכאי מנכוןסאן

 יומא בכל דא מצפה דלא מאן דעלמא מלכין מכל מלכא ואתקרי הקדושה(לשכינה
 אני בזה'ל טאד עד לבו מקירות יכוין לכן עכ"ל, הכא חולמא לי' לית עלסאבההוא
 משיחך בביאת ג"כ אותנו ותגאל הקרושה השכינה לישועת יום בכל ומצפהטחכה
 אדם כי של והקוי החכוי רואה הוא וכליות לבו' הנוחן ובודאי דוד קרןותצמיח
 שלא בכדי מאד עד ועצומה גדולה בתשוקה לו חכה לכן בלבו היא תשוקהבאיזה
 טצסיח בא"י זו. בהערה ודי לישועה, צפית אותו כשישאלו הדין ליום יכלם ולאיבוש
 אחר ולא האמיתית הישועה שתצמיח ית"ש הוא אתה שבודאי בזה"ל יכוין ישועה,קרן
 הגדול. שמך למען במהרה זהועשה

 ברכה כי שומע, אל כי כו' עלינו ורחם חוס אלקינו ה' קולינו שמע מ"זכרכה
 מאר, עד ועצומה גדולה בכונה לאומרה ונכון ראוי ובוראי אטצעית ברכות סוף היאזו

 זו שבברכה ככהאדיז"ל וכתב בהגה"ה, ומ"ג ס"ו סי' א"ת בש"ע עי' מעלתהומגודל
 פ' זה"ק וז"ל יתעלה מהשם מזונותיו ג"כ וישאל עונותיו על להתודות האדם עלחיוב
 מזונייהו לשאלא ויוסא יוטא בכל בעאן מהיטנותא בני אינון כל ע"א מ"ב דףבשלח
 טזוני' על קכדה לגבי' צלותי' דטצלי סאן רכל כגין ס"ט עליך צלותהון ולצלאהטקב"ה
 יום ה' ברוך דטלה ומעמא בי'. לכלא רטזון אילנא ההוא ע"י יומא כל ריחברךגרים
 יומא כל מזונא עי צלותא ולצלאה קב"ה קמי לטשאך בעי קסי' דאשתכח ואע"ניום
 טלא קב"ה אשתכח וכדין כו' לעילא ויומא יומא כל ברכאן עמיה דישתכחיןבנין

 יומא בכל מזונא דשאיל ומאן כו' ונוי ידיך את פותח בחיב וכדין ווטא בכלברכאן
 וככר עכ"ל, כו' לעילא ברכאן טשתכחין דבגיני' ברא מהימנא ברא אקרי ההואויומא
 לבו נשבר להיות צריך הוירוי אך במירורים מזונותיו על והתפלה הוירוי נוסחנרפסה
 בנפשו שיודע לבבו נגעי כל בפיו ויפרום זו בכרכה ויתודה גמורה ובחרמהבקרבו
 אתה כי לבבו. נגעי כל א"ב נוסח סדר על באריכות יתודה י"ח תפלת ואחרבקצור,
 אתה, רחמן כי תפלתינו תשמע לכן בזה"ל ויכוין תפלה שוסע י' א' כ' כו',שומע

 זו תפלה כי מאד לב בשברון לאוסרה ראוי ובודאי ענינו. זו ככרכה אומרובתענית
 תענית תפלת ונקראת תענית עליו שקבל מי תפלה בשומע להתפלל רגמרא סרינאהיא
 ע"ב. י"ג דף דתעניהבגם'
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asהעבודה קורשיסוד 

 חמישיפרק
 עכורה וברכת אחרונות ברכות ג' של א' ברכה היא אלהינו ה' רצה י"זברכה

 העטרה שיוחזר צבאות ה' הטלך פני את מבקשים אנו זו בברכה כי נקראת,היא
 מאד. לב בשברון לאומרה ראוי ובודאי לבהם"ק, הקרבנות עבודת שיוחזרליושנה
 בתשוקה יחשוב ברחמים לציון כשופך( יאמר שלא )ידקדק כשובך עינינוזתחזינה
 אם טוב וטה לציון, שתשוב זה נזכה מתי ומצפה מחכה אני בזה"ל מאד עדעצומה
 האדם יתן לציון, שכינתו המחזיר בא"י זו. תשוקה על דטעות להוריד האדםיכול

 ידעתי כי נדולה הודאה ית"ש לך נותן אני בזה"ל במחשבתו ועצומה גדולההודאה
 שתקרב לפניך מתפלל אני אך הקרש עיר לציון הקדושה שכינתך תחזירשבודאי
 ביטינו. במהרה הרכים ברחמיךההחזרה

 האחרונות. ברכות ג' של ב' ברכה התחלת שהיא לך אנחנו טורים י"חברכה
 הודאה, לשון שהיא לשמך יודו צדיקים אך מלשון לך אנחנו טורים אבודרה"םוז"ל

 ובכריעת עכ"ל. למלכא ומודינא המלך אל ואשתחוה כדטתרגטינן משתחוים. פי'והירחי
 ומלכותו אדנוחו זו בכריעה בטחשבתו ע"ע שיקבל האדם ויזהר ביתר, וגופו ראשומודים
 קב"ה ז"ל ע"א ק' דף משפטים פרשת ובזה"ק לאדונו. הכורע כעבד ית.ש הבוראשל
 בהו הוה ולא דילי' מהימנותא מנו דנפקו אנון בר רברא בריין רשום אגרא מקפחלא
 דלא בגין אחרנין בריין ,טניי' עכיד קב"ה הני במודים כרעי דלא מאנון ובר לעלמיןמב

 שכל בר כל יודה ע"ז ובודאי עכ"ל. לעלטין יקום ולא דב"נ דיוקנא גומא ההואיתבני
 הערה ודי בושה, לאותה ואוי כלל כרע שלא לזה הוא קרוב ולב לב בלא שכורעמי
 א"ע זוקף בעודו דהיינו איקינו ה' שאומר בשעה בשם ג"כ כאן יהי' והזקיפהבזה.
 אדם ובודאי אלקינו הי תיבת יאטר לגמרי וכשיזקוף הוא שאתה תיבות השנייאסר

 ע"ע לקבל ראוי לעד זכרו ויתעלה ית"ש ובוראנו יוצרנו כאהבת עצומהשתשוקתו
 ואלקי אלקינו ה' הוא שאתה תיבות אמירתו בעת מיתה ציור באיזה נפשמסירת
 לעולם ויתעלה ית"ש אלקותו על שכלבו והשמחה החדוה מגורל ועד לעולםאבותינו
 הוא כן ודור. לדור הוא אתה ישענו סנן חיינו צור בזה. ודי עלינו, עולמיםולעולמי
 ובקר ערב עת שבכל כו' תהלתיך ונספר לך נורה האבודרה"ם. פי' לפי המלותהמשך
 לא כי המוב הוא אתה יתעלה השם לנוכח יכוין אלא זו תיבה יחטוף אל הטובכו'.
 חמדיךי תטו לא כי המרחם הוא ואתה רחמיךכלו

 בתטידות עפנו עושה שאתה והנפלאות הטובות כל על פי' כו' יתברך כולםועל
 כו'. שמך ויתרומם שיתברך מתפלליםאנחנו

 סלה וידוך אלקותך הם גם יכירו גלולים העוברי כל פי' מלה יודוך החייםוכל
 ועזרתינו ישועתיגו האל ית"ום. אהבתו מגודל ע"ז עצוטה תשוקה כלבו ויכניס כו'ויהללו
 בלבו עצומה גדולה שמחה אדם יכניס בכאן להודות, נאה ויך שטך הטוב בא"ימלה.
 זכרו ויתעלה ית"ש לבדו לו אלא להודות נאה שאין ויתעלה ית"ש אלהותו נודלעל
לעד.

 פרס טקבל שכהם האחרונות ברכות מג' ג' ברכה הוא שלום שים י"סברכה
 כוי קמך ישראל כל ועל עצוטה. בכונה לאומרה ראוי ובודאי לו והולך שמשבחומרבו
 ישראל עמך את לברך בעיניך וטוב ו28ת(. )ולא חסד ואהבת כו'. אלקינו ה' לנונתת
 עטך את לברך בעיניך טוב ויהי כלומר אבודרה"ם ז"ל בשלומיך. שעה ובכל עתבכל
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צגחמחטי י"חתפלתצוער

 וביחוד זו בברכה לכהן ראוי ואיך כשלום. ישראל עמו את הסכרך בא"י עת.בכל
 בברכת רק ישראי עטו את לברך התע' ית"ש הבורא טצא שלא החתימה שלבהוראה
 השלום אלא לישראל כרכה מחדק כלי הקב"ה מצא לא הקדושה בגמרא כמח"לטעום
 הקדושים העליונים כעולמות שיש לידע לאדם ראוי ובודאי וגו'. יתן לעמו עוז ה'שנאמר
 התחתונים לעולמות ההשפעות כל באים זה שמעולם שלום שנקרא מאד קדוש אחדעולם
 רז"ל רטזו ולזה הזה הקרוש העליון לעולם טרטז שלום הקדושה כתורה שנזכרוכ"מ
 מעלת נודל להתבונן לאדם וראוי שלם. ה' לו ויקרא טפסוק שלום הקכ"ה שלששמו
 אברהם את הקכ"ה בישר ולא בשלום, אלא חותטת אינה כהנים שברכת שיום שלברכה
 אבינו יעקב ביקש ולא, גו', בשלום אבותיך אל תבוא ואתה כמ"ש בשלום אלאאבינו

 את הקכ"ה שבח ולא וגו', אכי בית אל בשלום ושכתי שנאמר השלום אלאטהקכ"ה
 פנחס עם כרית כרת ולא והשלום החייט אתו היתה בריתי שנאפר בשלום איאאהרן
 בשלום אלא בהם"ק נתחנך ולא שלום בריתי את לו נותן הנני כם"ש בשלוםאלא
 ורעי אחי למען כם"ש בשלום אלא ישראל נתבשרו ולא גו' בחילך שלום יהיכם"ש
 כם"ש בשלום אלא לעה"ב הטוב בחלקם הצדיקים נתכשרו ולא בך שלום נאאדברה
 הנקרא העליון עולם על מרמז הנ"ל כל כי שלום, רוב על והתענגו ארץ ירשווענוים
 בקש שנאמר השלום כסו אחרי' לרדוף אדם יחויב אשר הפצות בכל אין לכןשלום
 ועש"ט טרע מור כללי בדרך רם מהמצות מצוה שום פה פרט לא הנה ורדפהו,שלום
 הרדיפה בו ויחויב בפ"ע פרטו השלום מעלת לגודל אך הרדיפה חיוב נאסר לאנם
 הקדוש העליון עולם בזה טעורר התחתון בעה"ז שלום אחר רודף כשהאדם כיג"כ

 ר"ל גיולים עכורת אפי' לכ"ז שגורם בשביל לכן העולמות בכל להשפיע שלוםהנקרא
 מוחלין גלולים עובדי ישראל כל שאפי' השלום גדול הקדושה בגמרא כסרז"ל לוטוחלין
 זו, ברכה מעלת נדוי האדם יתכונן טכ"ז לו, הנח עצבים אפרים חכור שנאמרלהם
 איחו הכא כו' היכלא שלום שים של ברכה בענין ע"א רס"ב דף פקודי פ' הזה"קוז"ל
 בפמליא שלום דלעילא כפמליא שלום מטרין לכל שלום לתתא שלום לעילא שלוםשלום
 נהורין אנון ככל היכלין אנון בכל שלום דאיהו דא שם טלא שם לאשתלמא כו'דלתתא
 מפליא האריז"ל בכתבי גם עכ"ל. כו' וברכה סובה שלום שים חד כלהו למהויעלאין
 הודאה ייתן מאד האדם יזהר ולכן זו ברכה בחתיטת ונוראות עצוטות בכונותלעשות
 זו. ברכה בחתיטת עצוסה בכונהעצומה

 ה' ובתיבות כה"ג, אנשי וסדרו שתקנו י"ח חפלת טעיקר נ"נ הוא כי מאד זהבפסוק לכויי וראוי נצור אלקי קורם גו' פי אמרי לרצון יהיו פסוק שי"ל בש"עכתב
 ויתעלה. ית"ש אלקותו על טאד ש"ע ישמח וגאליצורי

 הללו דברים ד' לוסר הזריז שטואל אמר בהגדה אתמר והכי וז"ל במוראיתא
 קדושתיך לטען עשה חורתיך למען עשה ימינך למען עשה השכינה פני ומקבלזוכה
 כו' שסך לטען עשה נזמת לומר האריו"ל בכתבי איתא וכן כקיצור. הטור עכ"לכו'
 לרצון יהיו קורם לומר ג"כ ומוסיף נוראות כונות כתב ידיריך יחלצון למען פסוקועל
 על כונות נ"כ וכתב ל"ה סי' בתהלים והוא דוחה ה' ומלאך רוח לפני כמוץ יהיופסוק
 של טעלתם גודל בודאי ורעי אתי אך הנומת, כל כסדורים הוא טצוי וכבר זהפסוק
 שמך למען בעשה רהיינו לבר וכשפתיו בפיו אסירתם ולא שבהם הכוונה היא הנ"לכל
 ג"כ יכוין ימינך למען ובעשה הקדוש שמז חילול על מאוד נשבר בלב אדםיכוין

 וסודותיה התורה רזי שנמסרו על יכוין חורתיך למען ובעשה בעוה"ר יטינו אחורשהשיב
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 ה ד 1 ב הע ושורש ד ו סי-צד

 כנ"ל. ג"כ יכוץ קדושתיך לטען ובעשה עץ. מאוי בלבו גדול צער תכניםלחצותם.
 מאוד עצומה בכונה זה פסוק לוטר ויזהר שנית פעם לרצון יהיו פסוק יאמראח.כ
 התפלה אחר במדורים וגם זה. בפסוק נוראות כוונות מביא האריז"ל בכתבי כיכנ"ל
 בזה. הערה ודי ועיי"ש, זה פמוק מעלת גודלהובא

 והובא דגמרא דינא והוא לאחוריו פסיעות ג' יפסיע לרצון יהיו אמירתואחר
 פסיעות ג' שיפסיע צריך המתפלל ארישכ"ל נ"נ ד' דיומא הגטרא וז"ל כטורג"כ

 שלא לו ראוי רש"י ופי' התפלל לא כאלו כן עשה לא ואם שלום יתן ואח"כלאחוריו
 ע"ד אלו פסיעות לג' וטעם רש"י. עכ"ל כלל, התפלל לא אם לו הי' נח כלוטרהתפלל
 אלו פסיעות ג' שלתקון והנורא הגדול הסוד לבד טרחו הנפטר כעבד שהואהפשט

 אחיי עתה האריז.ל. בכתבי להמעיין ה' בסוד להבאים הקדושים העליוניםבעולמות
 מי כי אטת ויאסרו ויצדקו עיריהם יתנו שכל בעל כל יודה ע"ז נפשי אהוביורעיי
 שהוא הפשט ע"ד אפי' כלל כונה בלא מלומדה אנשים כמצות אלו פסיעות נ'שפוסע
 לא שזה ההרגל צד על דרכם אורחות ילפתו ייכו יא רגליהם רק מאדונו הנפטרכעבד
 לא כאלו הוא והרי דגטרא מדינא שמחויב חובתו ידי לצאת כלל לעכורה לויחשב
 ואוי התפלל לא כאלו הוא הרי כן עשה לא ואם מבואר הנ"ל בגם' כנזכרהתפלל
 נהשכין היו שלא שנים כמה של תפלות שכמל כלימה לאותו ואוי בושהלאותו
 כלימה אותו על יה ענו ואבוי ואוי כראוי בכונה התפלות התפלל אם אף כלללתפלות
 ג"כ ועבר הדם על ושתה ואכל וכלל כלל שנים כמה התפלל לא כאלו הואשהרי
 ראב"י משום חנינא בר יוסי א"ר ד"י דברכות בפ"ק כראיי הדם על תאכלו דלאאל"ת
 בטול וזולת עכ"ל. דמכם על שתתפללו עד תאכלו לא הדם על תאכלו לא רכתיבמאי

 התפלל כלא שהוא בזה די לא כדרז"ל לבבכם בכל ולעבדו מפסוק שטצווההתפלה
 פמיעות בלא שהמתפלל עתה נמצא הנ"ל כפרש"י כלל התפלל לא אם לו הי' נחאיא

 לכן הבושה לאותו ואוי כלל מתפלל הי' טשלא יותר כפול ענשו תפלתו אחרלאחוריו
 כי טטש הקדושה השכינה טכנגד לאחריו פומע שהוא כמהשכתו לצייר הארםיזהר
 השכינה שבודאי לעיל שהעתקתי בטאמר כזוה"ק מבואר גם ככורו, הארץ כלמלא
 טמש גדולה והכנעה בבושה פמיעות הג' ויעשה ועיי"ש. מתפלל שהוא בשעהכנגדו
 כד ב.נ האי וברכה שלום שים ע"א רם"ב ד' פקודי פ' זה"ק וז"ל מאדונו הנפטרכעבד

 כמאן נרמי' ישוי פמיעות( בג' )פי' לבר לנפקא דא מהיכלא כשנפטר( )פי'אשתאיל
 קדטאה דהא גרמי' יחדי אבל קמי' גרמי' וימאך היכלי' ומגז דמלכא מחברותאדנפיק
 מהיכל' דאיהו בר איהו דא דמארי' מיחודא דנגדין דברכאן רמשיכו עטרה לנטלאאיהו

 ואמר רלעילא לפמלי' קארי קב"ה כו' מלכא טקטי נפיק דקא שעת' כהאי רהאדמלכא
 ואתרשים לי' אכתיבו כדין כו' שמו חושבי דאקרון מאינון פלני' ב"נ להאי כתיבולין

 קשיר ולא אשלים דלא ומאן ותתא לעילא איהו ואשתלים ואתרשים לעילאואשתמודע
 דמארי' יקרא על הייש ולא צלותי' וצלא טארי' קמי' קריב כד כדקאסדן דמארי'קשרא
 ודא בימיו יצלח לא גבר ערירי הזה האיש את כתבו אמר וקב"ה אברי דלא לי'סב
 כל שיעשה ויזהר זו. בהערה ודי עכ"ל. כו' כלא אשתלים הכא ואמו אביו גוזלאיהו
 והובא בגטרא מבואר זה דין קכ"3 סי' וכש"ע בטור כמבואר א' בכריעה פסיעותהג'
 בכריעה פסיעות ג' להו דפמעי ורבא לאביי לחו חזינא הונא דרב ברי' חייא א"רבב"י
 יאמר בכריעתו בעודו פסיעות ג' שפסע ואחר בזה. מאוד יזהר לכן הגמרא, עכ"לא'

 השכינה כנגד מטש שמשתחוה במחשבתו ויחשוב לשמאלו וישתחוה בטרומיו שלוםעושה
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צהחמישי י"חתפלת"וער

 זו כתנה ג"כ תכוץ לימננו וטטחחוה מעט תקוף ואח"כ כבור בזה לה וטחןהקדושה
 בר"מ ע"א רכ"ט ר' פנחס פ' טזה"ק טכואר הוא וכן עלינו שלום יעשה והואויאמר
 כריעה ד'. בטרומיו שלום בעושה כר"ם דז"ל ויימין לשמאל וזקיפה כריעהשצריך
 לשמאל וימינו לשמאלו שלום נותן איהו והאי לימיני'. וזקיפא וכריעה לשסאלאוזקיפא
 כוונה ג"כ ויכוין נדולה השתחוא' לפניו וישתחוה יזקוף ואח"כ עכ"ל. רבו ויימיןרבו
 יה"ר ואח"כ בזה. ורי אמן. ואמרו ישראל כל ועל ויאמר גדולת ובהכנעה בבושההנ"ל
 ג"כ. בש"ע שהובא כסוכו'

 והוא בש"ע הנזכר שיעור במקומו יעמוד אלא תיכף למקוטו יחזור שלאויזהר
 פסיעות ג' שפסע כיון מרדכי דרכ משמיי אתטר וזיל בטור והובא דגטראטרינא
 יכלב דוטה מיד חוזר שאם מרבו שנפטר לתלסיר משל למיקם לי' מבעי התםלאחוריו
 כיון מרבו לפטור כדי לאחוריו פסע שלא תחילתו על הוכיח שמופו קיאו עלששב
 בזה. ודי עכ"ל סיר. אליושחוזר

 ששיפרק
 טאוד ויזהר הש"ע בהחזרת התפיה לשסוע עצמו האדם יכין כלחש התפלהאחר

 בהם ויכוין הש"ץ חיבות לשסוע רק לצלן רחמנא במלים מהרהורים טחשכתולשמור
 וכענית שג" שוב עוד התפלל כאלו לו ויחשב בעצמו כמתפלל אלו ממש התפלהכוונת
 הצבור עם שהמתפלץ האבודרה"ם וכ"כ לתפלה ג"כ לו יחשב הש"ץ ברכ' עלאסן
 אמן ענית ושכר טש"ע שמיעתן ושכר כלחש תפלה שכר תפלות שלש על שכרנוטל
 כי אסן בעניית ומאוד מאוד האדם ויזהר עכ"ל המברך מן יותר אמן העונה גדולכי

 שאינו למי לצלן רחמנא ענשה גודל כן אטן ענייתו על שכרו נודל גמילות נטלאלפום
 תיבת הוציא רק הברכה כפי לה הראוי כוונה מתכוון בלא שעונה או בענייתהנזהר
 ארבעה כי אטן כוונת שינוי כך הכרכות שינוי לפי כי מלוטדה אנשים כמצותאמן
 השבה וברכות הנהנין. וברכות המצות. וברכות חתפלות ברכות ברכות חלוקיהם

 ככונת ממש בה זיכוין שצריך אמן עניית בכוונת אדם של בידו יהיה זה וכללוההודאה
 ברכת של המברך כוונות בעז"ה שביארתי כפי שיהי' ברכה באיזה הברכההמברך
 ברכות שאר כוונת בעז"ה לפנינו באורו שיבוא וכפי י"ה תפלת של וברכותהשחר
 המברך. ככוונת מטש לכוין אמן העונה האדםוטהר

 ברכה איזה שמברך כמו כי נאמנה תדעו נפשי ואהובי השם אהובי ורעיאחיי
 בפרקים פעמים כטה לפנינו לטובה זכרונו בא כאשר מאד עצומה בכונה לכרךצריך

 המתשני הנוף אחר ברכה של גופו שרי כי המחשבי הנוף אחר הולך שהכלהקורמים
 ענייתן עם המחשכה הוא העיקר אמן כעניית כן כמו המהשכה הוא בברכהוהעיקר
 טהטברך יותר אמן העונה ושכר מעלות לפי כי ויותר יותר אמן בעניית לכוין צריךוע"כ
 לשטר דומה המברך כי האבודרה"ם וז"ל המברך. סן עצומה יותר כוונתה ג"כ צריךכן

 להוסיף אין עליו ומקויים מאושר שהוא ואחר להכחישו אדם ויכול בב"ר נתקייםשלא
 ט"ד אר"זל קכ"ד סי' הטור וז"ל עכ"ל. הברכות חותם קיום אמן כך לגרוע איןוממנו
 עונים והם מתים מחית ש"ץ אוטר באסונה אמן שאומרים אלו ה' נוצר אמוניםשומר
 ברוך ש"ץ אוסר מתים. שטחיה בהקב"ה ומאמיני' המתים תחיית ראו לא ועדייןאמן
 אומר לגאלם. הקב"ה שעתיר וטאמינים נגאלו לא ועדיין אמן עונים והן ישראלגאל
 אטן ועונין לבנותה שעתיד בהקב"ה וטאטינים בחורבנה היא ועדיין ירושלים בונהש.ץ
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 העבודה ושורשיסודט

 שערי לו פזתחין כונתו בכל פירם כחו בכל אסן העונה כל אר"ש ה/ נוצר אוסרהוי
 אלו אמנים אלא אמונים א"ת אמונים שומר צדיק גוי ויבא שערים פחתו שנאסרג'ע

 אמן קניית שעיקר הטור שמביא חז"ל מלשון אבואר הרי הטור. עכ"ל אפן.שאוברים
 בסי' הטור וכ"כ בלבר. התיבה עניית ולא בסחשכתו שאחשב שכה הכוונה היאהיא
 הברכה היא אמת בלבו שיכוין ובכוונה כו' וכרכה ברכה כל אחר אטן ויענו וז"להנ"ל
 פ' ובזה"ק עכ"ל. דברים. האסנת לשון הוא אטן כי בזה מאמין ואני המברךשבירך
 אתכוין ולא לטארי' יאוקיר ידע דיא מאן יקלו ובזזי יהודה א"ר ז"ל ע"א רפיה ד'וילך
 דתנינןכאסן

 לאתבא משמרין לתתא ישראל וכד כו' המכרך טן יותר אטן העונה גדול.
 כסה לעילא לי' פתיתן רברבין דברכאן פתהין כטה דאצטרך כסה לכייהו ולכוונאאמן

 האי, דגרטין לישראל להו אגר מאי בכלא. חדו כמה עלמין בכלהו משתכחיןמבאין
 ומצלין לישראל להו דאעקין בשעתא דין בעלמא ראתי וכעלטא דין בעלמא להואגר

 שוטר צדיק גוי ויבא שערים פתחו עלמין בכלהו מכרזי קלא מאריהון קמיצלותא
 רברבן הרעין להו פתחון דישראל כמה שערים פתחו אמנים. אלא אמונים א"תאמונים
 בעלמא דין. בעלמא האי להו. דעאקן מאנון צלותהון ותתקבל שערים פתחו השתאכך

 שומר מאי אסן לאתבא שוטר דהוה עלמא מהאי ב"נ יפוק דכד אנרייהו. מאידאתי
 נשמתי' דאצטרך. כטה אמן לאתבא וכחכה דמברך ההוא דאמר ברכה ההוא נצירכלו'
 הוה כר יומא כל תרעין פתח הוה ראיהו כמה קסי' שערים פתחו קמי' ומכרזימלקא
 עלי' באסן אתכוין ולא דמברך הההוא ברכה דשסע מאן כל תאנא כז'. אטזניםשוטר
 ברכאן פתח דלא כסה עונשי' מאי שטי. בוזי הכהנים לכם כד"א יקיו ובוזינאמר
 סרוקו ואמרי קטי' מכרזי עלמא מהאי נפיק כד אלא עוד ולא לי' פתחין לא כךלעילא
 כלהו דניהנם חייבין תאנא לנשמתי'. ווי לי' תקבלון ולא ליעול ולא דפלניי קמי'גלי
 מדורא הוי סדורא וההוא דכולהו, תתאה בתראה טדורא אית כו' ידיען כמדוריןסלקי
 סדורא הוא תחתית חד מהורא הוא שאול תחתית שאול אקרי וההוא כו' סרוראעל

 וכלהו ואבדון שאול כתיב וע"ד אבדון, ואקרי תחתית עיפתה ארץ אקרי ובג"כתתאה
 תחתי' ראקרי' לאבדון הנחית מאן ותאנא מהאי. בר עייפין לא וכלהו אכפלו לאטרורין

 לההוא ותאנא עלטין. מכלהו ואתאביד דאשתצי גבר אקרי וההוא לעלטין שליקלא
 דיא טניה דאתאכידו שניאין אמן ועל אמן. לאתבא דמבזי גברי להנהו נהתיןאתר
 פתחא בה דלית תתאה טדורא בההוא ליה ונחתין בגיהנם ליה דיינין להותשיב

 יעלה. לא שאול יורד כן וילך ענן כלה כתיב וע"ד לעלמין. מינה סליק ולאואתעביד
 וטה והאיך הנ"ל במאמר שם ולבך דעתך תן ורעי אחי עכ"ל. כו' כתיב והאולא

 עניית שמרו לא על עיניו תרד מים ופלגי עברו וכן שנגוזו שנים כמה חי אדםיתאונן
 אשר עיניו ומפראה יפחד אשר לבבו טפחר ינוח לא ולילה ישכב לא יומם כראויאסן
 בעניית הזה"ק כוונת ועיקר בזח"ק כניי אור יראה לא ולנצח תחתית כשאול יירהיראה
 דלא מאן יקלו ובוזי הקדוש כלשונו כ0כואר כלבד התיכה אמירת ולא כוונת' היאאסן
 לאתבא סשסרין לתתא ישראל וכד מלשונו גם באמן אתכוין ולא למארי' לאוקירידע
 ובוזי טאי ז"ל ע"א קע"ת ד' תרומה ובפרשת כו'. דאצמריך כמה לכייהו ולכוונהאמן
 ולאמשכא דטהימנותא קשרא ולקשרא קדישא שמא לאחדא ידע דלא מאן הוא דאיקלו
 אתכוין דלא סאן וכ"ש אתכרי דלא ליי טב ד0ארי' שמא ולאוקיר דיצטריךלאתר
 לבד, התינה עניית זלא שבה הכזונה הוא אטן עניית שעיקר טבואר הרי עכ"יבאסן
 יתיש אלהותו גודל על כממשכתו והחדוה השמתה היא אטן עניית של הכוונהוקיקר
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טחם"י ח " י ת ל פת ר עש

 עוצרם המברך מפי יצא אשן בשום כחבת שאעה אמיתית והודאה שבחששסע
 ליוצרו החברך פפי שיצא ההודאה אפח כמחשכתו ופכוין אפן ועונה יתישובוראנו
 המברך מפי הברכה לשמוע ולהתאמץ להשתדל האדם לב יתלהב הנ"ל ממאחר גםית"ש
 מאי הנ"ל במאפר כמבואר וב"ש ב.ה ליוצרו רוח נחת בזה לתת אטן אחרי' יענותכדי
 כמה אטן לאתבא לי' ומחכה דטברך ההוא דאמר ברכה ההיא נפיר כלומרשומר

 קכ"ד סי' ובש"ע בטור כנזכר יתומה ובאמן חטופה באמן מאוד ויזהר כו'דאצשרך
 בכל ליחן האדם שיזהר טקומות בכמה ובתקונים בזה"ק והובא זו. בהערה ודיוע"ש
 ד' תשמרי תקונא התיקונים וז"ל הצדקה תיבת של נומריקן היינו לנשמתו צדקהיום
 חומשי הסשה ה' ברכות ק' קדושות ד' אמנים צ' תפלה אלא צדקה אין ע"אמ"א
 לשונו כאן ער כוי צדקה לו ויחשבה לאברהם נאמר ועליו גוי תרומם צדקה וזהותורה

 וכשמהת עצומה בנזונה הברכות קל שמו וברזך הוא כרזך יענזת יזהר גםבקיצור,
 טקומות יש אך ועיי"ש קכ"ד סי' במור ומובא ויתעלה שמו יתכרך באלהותוהלב

 בס"א. ועיין וב"ש ב"ה בהם לענות שאין בתפלההידועים
 בהתלהבות הצבור עם קדושה לענות א"ע ויזמין יכין לקדושה הש"ץובהניע

 ק"ב ע' ד' ובז"ח טקוטות בכמה בזה"ק הובא מעלתה וגודל מאוד עצומה ובשטחהגדול
 אנון כי קייטין ובי' ציורן כמה נווניז בכסה מרקמה היכלא חד אית ותמן בקצורז"ל

 המבורך ה' ברוך ואמרין לי' דקברכין לבתר יומא בכל באסירה דמאריהון שטאדמקדשי
 היכל כד"א משלש אקרי היכלא וההוא משולשת בקדושה לבתר לי' ומקדשין ועדלעולם

 שיכוין האריז"ל וכתב עכ"ל. משולש, איהו היכלא וההוא המה ה' היכל ה' היכלה'
 בני בתוך ונקדשתי של מ"ע לקיים ויכוין יתעלה להשם זו בקדושה לקדשבמחשבתו
 נפש מסירת קליו יקבל בעולם שמך את נקדש וכשיאמר כאחד רגליו ויכויןישראל
 אתה יכוין ראשון בקדוש בשל"ה, שהובא כוונה היא קדושה של הפשוטה וכוונהע"כ,
 ג' ובקדוש התחתוני' בעולמות קדוש אתה יכוין ב' ובקדוש העליוניי בעויטותקדוש

 קדוש של שהתרגום התרגום פי' היא זו וכוונה עולמים ולעולמי לעולם קדוש אתהיכוין
 ארעא על קדיש הב' קדוש ושל שכינתי'. בית עלאה טרוסא בשמי קדיש הואראשון
 הארץ כי מלא ובתיבות עלמיא. ולקלמי לעלם קדיש הג' קדוש ושל גכורתיה.עובד
 לעבודת עלי קדושה מטשיך הריני במחשבתו ויכוין מלמעלה קדושה עליו ימשיךכבודו
 שטך את נקדש של תיבות ויאסר צ"ג. ד' אמור פ' בזה"ק היא זו וכוונה ית"שבוראי
 אסירת בעת לפרום למעלה עיניו וישא האריז"ל, רם בקול קדוש קדוש קדוש וג'בעולם

 עיניהם נותנין וצרפת אשכנז ובני הקדושה, במדר קכ"ה במימן הטור וז"להקדושה
 שמים לה' אתם ברוכים היכלות מספר למנהגם וסטך טעלה כלפי גופם ונושאיןלטעלה
 קדוש ואומרים שמקדשין בשעה עושה שאני מה לבני ותגירו תאמרו אם מרכבה,ויורדי
 עצטן ונושאין תפלתם לבית למרום נשואין עיניהם שיהיו אותם ולמדו קדושקדוש
 בעיניהם ועיני כעיני נשואות שעיניהם שעה כאותה כעולם הנאה לי אין כילמעלה
 ממקום פי' טמקומו פשושה כוונה האדם יכוין טטקומו ה' כבוד ובכרוך הטורועכ"ל
 מקום איה זל"ז שואלים לכן ית"ש כבודו מקום משיגים אינם הטלאכים שאפ"שהוא
 אלוה לו שיש על ויותר יותר עוד בלבו עצוטה שמחה האדם יכנים ובימלוךככודו.

 על והחדוה השמחה וביחור לנצח יכזב ולא עולטים ולעולמי דורים לדורשאלהותו
 ראוי מאוד ומה ציון. אלהיך ישראי איהי זנקרא עיינו ויתעלה ית"ש אלהזתווסכנה
 בהערה ודי ע"ז, טאוד ער עצוטה שטחה בלבו ולהכניס הישראלי איש לב אזלהתלהב
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 העבודה ושורשיסודמ

 דרבנן דטורים זה נוסה כי עצומה בכתנה דרבנן מודים יאמר לטורים 'ט"ץ וכהגיעזה
 בנמרא.מפורש

 בשם לחתום נוהג שהי' ז"ל הרא"ש אביו בשם מביא ובטור ההודאות. אלברוך
 האבודרה"ם. הביא וכן טהירושלמי והוא ההודאות אל ה' אתהברוך

 מ' ד' הז"ח וז"ל עצומה בכוונה לאומרה מאוד טאוד הש"צ יזהר כהניםברכת
 לכונה וודאי אצטרך דכהנא ברכתא לברכא ואחא צלותיי עביר דש"צ כיון ת"חע"ג

 דיחודא קשורא קשיר ובמלולא דבעובדא קדישא לעמא ליי לברכא דלבאברעות'
 ווי כו' ה' יברכך למיסר ש"צ לי' בעי וכדין וחתאין עלאין מתברכין ידי' דעלוישתכח

 ויפתוהו כד"א שלימתא ברעותא ולא רחיקא כלבא לפארי' למפתי דאתי למאןלי'
 ואתפגים כו' דצבורא שליחא הוא ודא עמו נכון לא ולכם לו יכזבו וכלשונםבפיהם
 כי כתיב עלי' דמארי' פולהנא צלותא הפגים ב"נ לההוא ווי ותתא לעילא ב"נההוא
 בכוונה אלו פסוקים הש"ץ שיאמר הזה"ק אזהרת מגודל הנה עכ"ל, כו' לראותתבאו
 כהנים כרכת לכרכא ואחא צלותי' עכיד דש"צ כיון הקדוש בלשונו כמ"שעצומה
 ראתי למאן יי' זזי כז' קדישא לעטא לי' יברכא דלבא ברעזתא לכוונא ודאיאצטרך
 שיזהרו דצכורא שלוחי של לבותם לעורר ראוי בזה כו' רחיקא בלבא למארי'למפתי
 לשם פמוקים ג' אלו לומר מתחלה לבם יכינו כהנים לברכת כשיגיעו ומאוד מאודביה

 פסוקים יקראו ולא קדישא לעמא לי' לברכא הנ"ל בזה"ק כט"ש ישראל עם לברךברכה
 בלב ישראל עם לברך לבם יכינו הפסוקים אמירת בשעת וביחוד כתורה כקוראאלו
 קדישא. לעמא לי' לברכא דלבא ברעותא לכוונא הנ"ל בזה"ק כם"ש ומאוד טאודשלם
 טלייהו דזוטרן ואיידי כ'. בשער לעיל כם"ש היטיב התיבות ברקרוק מאוד יזהרגם
 שצריכה חיכה כל בין פסיק ואעשה כהנים כרכת של ברכות גי כל לפניך שםהנני
 תחזינה כאשר טישרים לדבר לשזנם שירגילו הרבים את לזכות בכדי הדבקים ביןפירוד
 תשמרם כי נעים כי והפוכו בדבר לפניך אציכם כאשר תשפוט עיניך ולמראהעיניכם

 ן ישא ויחונך. אליך ן פניו ה' ן יאר ן כשמרף ה' ן יברכך ת"ו, והאשם תכשלפן
 הדבקים בין בפירוד התיבות לדבר לכו שם לא ואשר שלום לך וישם אייך ן פניוה'

 אדני אשא ויחונך. וליף 9נ רדני ןא ואשתרך ףד4י ?479 יקרא הטבטא מהירחטפאת
 כלי כהנים כרכת אוטר הש"ץ אם וראו נא דעו ורעיי אחיי שלום. לך וישם וליףף4

 כתובים שאינם תיבות יביטו לנוכח עיניך כאשר התיבות ומעוות הדבקים ביןפירוד
 נאמר בזה כיוצא ועל ויתעלה ית"ש הבורא לפני לרצון יעלה איך הקדושה בתורהכלל

 בו ויקוים ה' מאת ברכה וישא מאוד בזה ליזהר צריך ע"כ וגו' מידכם זאת כקשמי
 זו. בהערה ודי וגו' ה' עבדי נחלתזאת

 שביעיפרק
 חמא אשר והתודה שנאמר חטאיו על גבר כל להתודות התורה מן עשהמצות

 האריז"ל מכתבי ידידות שיעיר בשעורו עלי' חייב אדם כל י"ח תפלת אחר והוידויוגו'
 שחרית של י"ת תפלת אחר הוידוי של והחיוב התועלת גודל בזה"ק שמבוארממח
 י"ח תפלת אחר וירוי אומרים שאין כמנין יתפלל אם שאף לבו א5 יתן והחיומנחה
 תיכף הוידוי חיוב אך בתמידות. לאדם גדול תועלת הוא הוידוי כי ביחידות הוידוייאמר
 על ואודי צלותא דמסיים יבתר ע"א ל"ה דף ז"ח וז"ל בזה"ק 0בואד י"ח תפלתאחר
 ולהלאה סכאן חובו על ואודי צלותי' דצלי דכיון בגין ט"ב כו' אפים נפילתחובי'
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צם"0'2י י"חתפלת

 הנ"ל מזה"ק מגולה נטצא בקיצור. עכ"ל כו' ברחימו לסארי נפעמי דממר גרם"אחא
 רל'ח דף פנחס פ' טבואר לאדם הוידוי של התועלת ונודל יתודה. י"ח תפלתשאחר
 חטאוי דמפרש דטאן בגין דאיהו כטה וחד חד כל חובוי לפרשא לב*נ אצטרך וז"לק"א
 בי וכל כו' לסב איהו לי' דדאין וסאן בלחודוי קב"ה דטלכא בירא אלא דיני' אתמסרלא
 דעביד מה וכל ושייפא שייפא רכל חובין לפרש' לון אצטרך וע"ד מיני' בדיליןדינא
 התקון וגודל עכ"ל סלה חטאתי עון נשאת ואתה לכתר וגו' אודיעך חטאתי הח"דבפרס
 דמכסי נש בר כל וז"ל ע"א כ' דף ויקרא בפרש' מבואר העליון בעולם הוידוישל

 לטפתח לי' יהבין לא רחמי עלייתי ויתבע קדישא מלכא קמי לון מפרש ולאחטאוי
 עלי' חיים קב"ה קב"ה קמי לון פריש איהו ואי טני' אכסיף דאיהו בגין דתשובהפתחא

 ואתקבל פתח איהו סתימין פתהין כל דהא בכי איהו אי וכיש דינא על רחמיויתנול-ון
 זובח כתיב וע"ר דינא על רחמי לאגברא דמלכא הוא יקרא דחטאוי פרישו וע"דצלותי'
 דין בעלמא חד לתתא וחד לעילא חד אינון כבורין תרין יככרנני מהו יכבדנניתורה
 האדם שעושה העליונים בעולמות התיקון גודל מבואר הרי עכ"ל. דאתי בעלמאוחד

 ית"ש להבורא גדול כבוד עושה ובזה הדין על הרחטים התגברות שגורם חטאיובוידוי
 זו. בהערה ודי הוידוי. בזה לקצמו שעושה תועלתו לבד הנ"ל בזה"ק כטבוארויתעלה

 לבבו טנגעי בעצטו שיודע מה הוא הוידוי עיקר כי ורעיי אחיי נא דעואך
 נגעי וכל דעביד טה וכל ושייפא שייפא דכל חובין לפרשא הנ"ל פינחס בזהרכמבואר
 שלא בעצמו יודע אם למשל א"ב סדר על אשמנו בנוסח יתודע אליו בטלאהלבבו
 לבדוק נזהר היה שלא דהיינו אסורות מטאכלות בלילה אתטול של באכילה נזהרהוה
 אכילה שאכל בנפשי' אינש ידע או וכיוצא מילבי"ן שקורין מנמלים המאכלהיטיב
 תורה בטול לידי זה בשביל ובא מכשיעורו יותר ישן היה זה ומחמת וגסהמרובה
 של א"ב מנוסח א' באות ע"ז יתודה הצבור עם תפלה בטול לידי לפעמים גםהקדושה

 מרובה אכילה אכלתי אמורות מאכלות אכלתי אשמנו. אוסרו יהיה וכך אשמנושל
 ברכות ברכתי בגדנו. יאמר ב' ובאות לידי. ותפלה תורה ביטול אחא זה ובעבורוגסה
 בזה שפשע בעצמו יזרע אם המזון ברכת וביחוד השחר ברכת או בכוונה שלאהנהנין
 דבר כל על וכן ב' באות שמתחילין לבבו נגעי ושאר דאורייתא עשה מצותשהיא
 אות בכל היינו כנ"ל יתודה עמו אתו ימצא אשר ברעה ותטורה קלה וחטאהפשע

 האדם שיתחרט החטא ועזיבת החרטה הוא הוידוי שעיקר לטודעי וזאת כנ"ל.טאשטנו
 וסייגים גדרים לעשות להבא על בלבו ויקבל העכר על וחלוטה נטורה הרמהבלבו

 בממכת הקדושה בגפרא מבזאר זזה זה. עין לידי לבא עוד יכמיה יעזב לץ,שבוודאי
 למה בו חוזר ואינו ומתוודה עכירה בו שיש אדם אהבה בר אדא א"ר י.ז דףתענית
 לו עלתה לא שבעולם מיטות בכל שטובל שאע"פ בידו שרץ שתופם לאדם דומההוא

 ועוזב וסודה שנאסר טבילה לו עלתה מאה בארבעים שסכל כיון סידו זרקוטבילה
 לאשתעי נש בר קל איהו חוכא ע"א ס"א רף בא פרשת הזה'ק וז"ל הגמרא. עכ"לירוחם
 וכל מלקין סיין דאינזן בגין כו' דעכד נימין אנון בכל נימא ולפרסמי קב"ה קמיתדיר
 עילא עלייהו יקרא ואסתלק לקב"ה כולהו אודאן לון ותמאן מתכנמין דלעילאפמליא
 אצטרך למאי תימא אי דעבד מה כל על חטאיו ומפרש ראשתעי מאן דא כגוונאותתא
 עליהון ולמתבע נשא בני חובי לאשתעי בגין קב"ה קמיה תדיר קאים מקטרגאאלא
 לההוא דפומא פפרא אשאיר לא וחד הד כל חטאוי ומפרש ב"נ דאקדים כיוןדינא

 טשתעי ויבתר בקדטיתא דינא תבע תדיר דהא דינא עייהון לטתבע יכיל ויאטקמרגא
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 העבודה ושורשיסודק

 רטקטרגא כיון חטאוי ולפרש לאקדמא נש לבר לי' אצטרך ועיד כך עבד פלוניוטקטרג

 בתיובתא חב אי וכל סכל מניה אתפרש וכדין עלי' דפוטא סטרא ליה לית דאחמי
 )פי' דאפין בתוקפא לקמך דאתא פלוני ואמר עלי' אשתכח טקטרנא הא לאו ואייאות
 הרי עכ"ל. כו'. וכך כך חובוי במארי' ' בעיט עונותיו( שפירש בזה ר"ל פניםבעזות
 החרטה עמה ויצורף וחד חד כל חטאיו לפרש הוידוי מעלת גודל שעיקר מבוארלפניך
 כד יאות תיובתא תכ אי הנ"ל כזה.ק כסכואר תשובה עשיית וכיהוד החטאועזיבת
 שוידוי זה על יודה כקדקדו מוח לו שיש מי שכל להכתב הם ראוים נכתבו לאואלטלא
 וק"ו גדול ועזות חוצפא הוא תשובה בלא כנגדו שחטא ודם כשר לפני אפילוומחילה

 הוידוי סדר לומר וראוי ויתעלה, ית"ש הבורא לפני שטים כלפי חוצפא היא ק"ו שלב"כ
 עצמו וצער כו' בכי איהו שם דכתב הנ"ל ויקרא פ' בזה"ק כמבואר שלישכדמעות
 ובאיזה הקב"ה מ"ח במלך ולמרוד להרשיע לעשות שהגדיי על ערך לאין גדולצער
 ע"ז בכה הרבה ויבכה לנפשו ואוי לו אוי מעה"ז פמירתו אחר ית"ש לפניו יבאפנים
 בשברון בקרבו לבו יתטרמר עכ"פ דמעות להוריד כטבעו קשה הוא אם ואףמאוד
 אל ימתק ואיך פנים אשא ואיך אוי כלבו הוידוי אמירת בשעת הגוף המשברתואנחה

 ולא גדול צער כלבו ויצער הרכים עוונותי ע"י יהרסון השתות כי ושתות אכולחכי
 זו. בהערה ודי זמר. באיזה כמזטר אצלו הוידוייהא

 עשית אמת כי עלינו הבא כל על צדיק ואתה פ' הוידוי אחר תסיד לומרויזהר
 הקב"ה א"ל כפסיקתא אמרו וז"ל ומ"כ לצומה. ובכוונה שולה בהכנעה הרשענוואנחנו
 צרות פעמים כמה בעה"ז טענתים שאני כניי של צדקתם אתכם ואודיעה בואולמה"ש
 עצמם שקוראים בהם בעמו ולא ושעה שעה ובכל ודור דור בכל עליהם הבאיםויסורים
 אמת כי כו' עוינו חטאנו אכל הזה כלשון אומרים והם צריק אותי וקוראיםרשעים
 בכוונה מדות הי"ג בצבור יאמר הוידוי ואחר הפסיקתא. עכ.ל הרשענו. ואנחנועשית
 ז"ל. האר"י כתבי ע"פ התפלה תקוני מסדר גדול הקון הוא זה גם כיעצומה

 שלח בפרשת ז"ל בזוה"ק גם הקדושה. מהגמרא ידוע הוא הזכרתם טעלותוגודל
 דרין כל מהכא למילף לאמר לאמר, דברת כאשר ה' כח נא יגדל ועתה ע"ב קפ"אד'

 בשעתא לדא לטיטר דעקתא בשעתא לדא למיסר לאמר קלמין ולעלטי לעלםבתראין
 נדול במתון ומדה מדה כי ויאמר בקצור. עכ"ל וגו'. אפים ארך ה' הוא ומידרווחא
 ומדה כדה כל בין הפסק ויעשה גדול במתון וסדה מדה כל בין גדול הפסקויעשה
 ארך בין במבטא הכדל ויעשה לעיל כמ"ש היסב המלות בדקדוק בם שיזהרוביחוד
 ניתן נזהר יהא גם ךרף יאמר שלא ורב במלת ירקרק גם עשקם אדף יאסר שלאלאפים
 שמו הנגינה טעם מנעימי כן כי ה' ן ה' מדות י"ג התחלת של הויות ב' כיןהפסק
 לוטר ג"כ ויזהר מדות. י"ג לומר אין ביחידות אך כתורה. שמות ב' אלו ביןפסיק
 מי כיש ולא ויקרא פניו על ה' ויעבורפסוק

 שנוהגיי
 אפים נפילת ה'. ה' להתחיל

 וכתכי זה"ק ע"פ אפים נפילת ועיקר מיושב, ודוקא מדות וי"ג הוידוי אחרתיכף
 הכזמור סוף עד אשא נפשי ה' אליך לדוד כ"ה מזטור באסירת דוקא הוא ז"להאר"י
 על בכהשבה עצמו יבסור זה אפים כנפילת ז"ל האר"י וכתכי זה"ק ע"פ התקוןועיקר
 צלותא דצלי דכיון ע"א ל"ה ד' בז"ה וז"ל אשא נפשי ה' אליך כפסוק המזמור כזהק"ה

 ה' אליך לדוד ברחימו למארי' נפשי' דכמר גרטי' אחזי ולהלאה טכאן חובוי עלואודי

 השיב זקביה ברחיכו נפשי' לי' דמפי יקביה נרמי' ישוי דלבא ברעותא כו' אשאנפשי
 נפילת דייטר בשעתא ככת בארעא למנפל צריך וע"ר מיני' נשסתי' נטיל כאלועלוי'
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קאחטחשי י"חתפלתשוער

 העץ יכופר אם כדכתיב בסותא אלא טתכפרץ דלא ב'נ דעביד חובץ ראית בנץאנסע
 וההיא ברעותי' לה יהיב ואיהו נשמתי' קב"ה דנטיל לי' דאתתשיב והשתא וגויהזה

 גודל כלפי אך כקצור. עכ"ל כו'. סטרין לכל ואשלים חובי על לכפרא קיימושעתא
 העונש גודל הוא כן כראוי נפש ממירת זה כפסוק המכוין הארם של והשברהתקון
 כיון ת"ח ע"ב ק"כ ד' במדבר פ' הזה"ק וז"ל כראוי מכוין שאינו למי ליצלןרחטנא
 ירי' רעל אשתכח דיתודא קשורא וקשיר ובטלולא בעוכרא צוותא עביר נשדבר

 דעמידה צלותא דמיים בתר גרמי' לאחזאה לב.נ לי' בעי כדין ותתאין עילאיןמתברכין
 כו' לאתכנשא בעי השתא עלייהו וצלי חטאוי אודי רהא כו' עלמא מן אתפטרכאלו

 עלמא טן פטור כאלו גרסי' ב"נ ויחזי כו' אשא נפשי ה' אליך לגבי' ולימאולסנדל
 זכאה לחוכיי לי' ומכפר עלוי מרחם קב"ה וכדין דלבא בכוונה בעי רא ותקונאכו'
 ראתי לסאן לי' ווי דלבא וככוונה ברעותא לסארי' זםפלח לי' למפתי דירע ב"נהוא

 לו יכזבו ובלשונם בפיהם ויפתוהו כד"א ברעותא ולא רחיקא בלבא למארי'למפתי
 רחיקא בלבא אלא טלוי כל ולאו אשא נפשי ה' אליך אומר הוא עמו נכון לאולבם
 נפשי' לארבקא ב"נ בעי וע"ר כו' יוסוי מטון לא עד טעלמא לאסתלקא לי' גריםהא

 הלב כוונת טניעת של ר"ל העונש חומר בשביל לכן בקיצור, עכ"ל כו'. בטארי'ורעותא
 אל ו' טזמור והוא אפים כנפילת אחר מזמור לומר העם נהגו המזמור של זהבפסוק
 כנהוג אפים נפילת בשעת ו' מזמור שיאמר אף לאדם וישר ראוי אך תוכיחני.באפך
 בץ היד על הראש נטיית אחר לפתך חטאתי וחנון רחום 'טיאטר בעתעכ"פ

 יאמר כן ואחר עצוטה בכותה טיחה אטה בצער נפט ממירת עליו יקפלהברכים
 נפש הטמירת היא אפים נפילת שעיקר לפי עלי רחם רחמים מלא ה' כנהוגהנוסח
 יקכל עכ"ז רחום והוא ,טל תפלה ההדוי אחר תיכף שאומרים וה' ב' ביום ואףשבה,
 ואחר בעי. לבא ורחמנא סעוטד אף מרות וי"ג הוידוי אחר תיכף נפש טמירתעליו

 מזהיר ז"ל האר"י בכתבי אך הצבור עם רחום והוא של התפלה יאמר נפשהמסירת
 ותפלה וה' ב' ביום אף מדות י"ג אחר תיכף תמיד יהי' אפים שנפילתמאוד
 בפני יוהרא בזה קליו יתראה שלא במי ובודאי אפים נפילת אחר יאמר רחום והואשל

 כן. להתנהג עליו טוטלהבריות

 שמיניפרק
 מאוד לב ובשברון ככוונה לאומרה האדם יזהר וה' כב' שאומרים רחוםוהוא

 סי' ובש"ע בב"י ומבואר רחום. והוא אסירת בשעת דמעות להוריד יכול אם טובומה
 השכינה צער על נתקנה זו התפלה וכל דווקא וכעומד רם בקול אותו שאוסריםקל"ד
 כללא האי י"ח בתפלת הודעתיך וככר ג"כ, עונותיו על ולבקש ולחנן הבית חרבןועל

 השכינה על רומז וכיוצא שמך לטען והושיענו שטך למען עשה שמך לשון שנזכרבכ"מ
 אדם יחשוב זו בתפלה שמך תיבת יזכור אשי בכ"ם שבכללות להב הוא לכןהקדושה,
 אחיי ובודאי עונינו בשביל בצער שהיא הקדושה שכינתך למען עשה בזה"לבמחשבתו

 כשיבכה אך השכינה צער על ויותר יותר ולהתאונן לבכות לאדם ראוי נפשי אהוביורעי
 מגולה ותוכחה גדול פוסר בלבו יכניס הגדול שסו חלול ועל השכינה צער עלויתאונן
 הרבים עונותי טומאות בשביל כניזקין גרם אני דגרמי דינא בעצמו וירין עונותיועלי
 שעה ובאותו לנפשי ואוי לי אוי כביכול דשכינתא דצער גרסא ודין מחוללשמו

 יתעלה להשם במחשבתו אדם יתפלל נא הושיעה ה' אנא ובתיבות בטעש.ו.יפשפש
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 העבודה 1ש1רשיסודקב

 לעשות עצמו על טקבל אדם אם אף לפעמים כי התשובה בדרכי אותו ויצליחשיושיע
 האומר כמרז'ל לגמור השסים מן לו יספיקו לא התשובה בדרכי התחיל אם גםתשובה
 בשעה נטור רשע אפילו כודאי כי תשובה לעשות בירו מספקין אין ואשובאחטא
 השמים מן בידו הספיקו לא כי ברשעו שימות וסופו אח"כ שאשוב בלבו אוסרשחוטא
 הושיעה וזהו תשובה לעשות בידו שיספקו אלו בתיבות במחשבתו להתפלל ראוילכן
 טמירת ג"כ עליו שיקבל לאדם ראוי זו תפלה שבסוף ישראל שסע ובפסוק בזה. ודינא
 דק"ש. בפסוק כמונפש

 של מקלות וגודל הנוסחאות ב' לומר שיש ז"ל אבודרה"ם כתב אפים ארךאל
 סי' בש"ע גם במפרים טעמים כטה הובא ותחנונים בתפלות בהם שסרבים וה' ב'יום

 בהמצאו ה' דרשו במדרש ואוטר ז"ל כתב ואבודרה"ם צדיקים. תענית שהם מבוארתק"פ
 תדרשוהו אם אליכם קרוב להיות אותו מוצאין ובחמישי בשני כלוטר טצאו ה'ב'

עכ"ל.
 עצוטה בכוונה ס"ת הוצאת בשעת לאוסרו טאוד נזהר האדם יהא שמיה.בריך

 ר-ל קרי על גדול תקון היא בכוונה אמירתה תועלת וגם בזה"ק הוכא זו תפלה נוסחכי
 לוטר להפסיק ראוי רחום והוא תפלת באמצע עומד אדם אם אף לכן במפריםכסובא
 הצבור. עם שמיהבריך

 כנזכר ע"ה רבינו משה טתקוני והוא גדול חיוב הוא וה' בב' אף התורהקריאת
 )ר"ל דא ביומא קדשא עמא למדרא סדורא ע"א ר"ו ד' ויקהל פ' בזה"ק וז"לבגמרא
 ויתקנא לסדרא בעי בס"ת( שקורין הימים בכל )ר"ל דם"ת יומין ובשאר השבת(ביום
 סליק כד לכלא ליה ולאחזאה ס"ת עיי' לשואה כו' תיבה דאקרי כרסייא בחדתקונא
 כלא בזיע ברתת בדחילו באימת' גרמייהו לסדרא עמא כל בעאן כדין לחטן לקמןס"ת
 צייתין ויהון אוריתא לקבלא דמיני מורא על קיימין דהשתא כטה לבייהו ולכוונאלתתא
 בטלה וכ"ש באוריתא פומי' למפתח לאתרא ולא לעמא רשו ולית אודנייהווירכין
 כל עמדו ובפתחו דכתיב אוקמו' והא פומא לי' דלית כמאן באימתא כלהו אלאאתרא
 מתפתחי בי' לסקרי בצבורא מ"ת מפקין כד אר"ש התורה מפר אל העם כל ואזניהעם
 בריך הכי למיסר לב"נ לי' ואבעי לעילא האהבה את ומעוררין דרחמין שמיאתרעי
 חד בר דאוריתא בספרא לסקרי ואמיר ולשלם ולחיין למב כו' עלמא דמארישמיא

 שעתא ההיא לה קבילו כאלו מפומי' מלין דישמעון בגין ושתקין צייתין וכלאבלחודוי
 דבור אלא ישתמע דיא ושתיק עלי' קאים חד להוי אוריתא דאקרי ומאן דמינימטורא

 סשתכחין תרין ואי תרין. ולא הוא וחד חד קדוש לשון דבורין תרין לא בלחודויתר
 וההוא כו' חד מתרגם קלא. חד ובעי בס"ת אשתכח דמהימנותא דרזא גריעותאבס"ת
 דהני בסדורא דמארי' שלוחא איחו וכי מלין לאנין ורעותי' לבי' ישוי באוריתאדקארי
 למקרי דמליק מאן כך בגין עלאה. כדוגמא קאים איהו דהא עטא לכל למשמעטלין

 עכ"ל. כו' מנ"ל באוריתא יקרא לא לאו ואי בכיתי' כקדמיתא מלין אנון ימדרבאוריתא
 שהרי וה' בב' אף הקורא מפי הפרשה לשמוע גדול שחיוב הנ"ל ממאמר לפניךהרי
 עטא כל בעאן כו' תורה דמפר יוטין ובשאר דא ביומא הקדוש בלשונו ופירששנה

 ההשתא כמה לכייהו ולכוונא לתתא כלהו וכזיע ברתת בדחילו באימתא גרמייהולסררא
 ולית הקדוש כלשונו אזהרה בהם הן והדבור כו' אוריתא לקבלא דמיני מורא עלקיימין
 ואלו בפרק הקדושה בגמרא גם אחרא, במלא וכ"ש באוריתא פומא לטפתח כו'רשו

 עטרו וכפתחו שנאמר הלכה בדבר אפילו לספר אמור ס"ת שנפתח ביון אסרונאטרין
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קגחמשי י*חתפלת,טער

 בטלים לדברים גם ומה כליסודים לשסוע אחן נטה אשר האיש ומי עכ"ל. העםכל
 שם אשר התורה לזאת לבו וטת ולא הבאי דברי ספורים הממפר אדם קול אצלודעתו
 למראה הוא כאיו רואות וסכך לעינים ואף שוסעות וכך לאצים אף "קורא מפימשה
 ואף להם אף התורה קריאת בשעת זה עם זה לדבר וימנם פיהם ,גתו רביםעיתנו
 יומם לבכות דמעה סקור ועינם טים ראשם יתן וסי נדולה רעה להם נטלו כילנפשם
 ואינון ע"א רכ.ם ד' פנחס פ' הזה"ק וז"ל טהם, שנאמד השכר גודל העדר עלולילה
 טקבלים כאלו לגבייהו חשיב איהו הקורא מפי נפיק דדבור בזמנא למ"תדחשות
 לון וסני דחיון בדיוקנייהו אינון לם"ת דחשות אנין ואלין כו' דמיני בפוראאוריתא
 כחה גדול כך רצונו לעושי ואם עכ"ל. לה בית אש דמראה בחרר לון לאעלאקב"ה
 לא אלטלא זה ודבר השכר גודל לפי העונש עוצם גדול ומינה טינה ודון השכרשל

 סי לפני הקריאה בעת זה עם זה לדבר ישגו ישראל עדת אס להכתב ראוי'נכתבה
 לאותו או בושה לאותו אוי ובהמ"ד בה"כ כותלי לפני האם הפרשה הקורא יקראהוא

 התיקוני' וז"ל תועבה תפלתם גם סאתם הספון הטוב השכר העדר זוית גם כיכלימה
 אוריתא ודא יה' קרבן דטקרב איהו האי וגו' מכם יקריב כי אדם ע"ב דם*ג כ"אתקון
 דאתמר באדם שלים קרבנא בי' לטהוי תורה מפר לטשסע בצלותא חקינו דאובגין
 ואתה עכ"ל. תועבה תפלתו נם תורה משסוע אזנו ממיר דא ובגין אדם התורה זאתביה
 כל אדון טלפני פניך מעל הבושה מסוה סר איך טתנים בשברון האנח דום אדםבן

 טשמע אזן וממיר עניניך חבריך עם בדברך רואה עין כבודו הארץ כל שטלאהארץ
 זו. בהערה ודי בושה לאותו אוי לעד זכרו ויתעלה ית"ש מפיו שיצאתתורה

 התורה בקריאת מצהיל אור זה הלא לתורה עלייתם כוונת וישראל ולויכהן
 כשאומר המברך אחר לענות מאוד האדם ויזהר בעזה"י, משרים תחזינה עיניךדשבת
 ובעמידה עצומה בכוונה ועד לעולם המבורך ה' ברוך ויאסר יענה וכו' ה' אתברכו
 התורה ברכת אחר אמן וביחור וב"ש ב"ה לענות הארם ויזהר ובט"ז, בם"א עייןדוקא
 שפתים דבר בקול והשבתתם רעהו אל איש נדברו עתה רבים וכעו"ה לתורה העוליםשל

 אמרתו הבצע אחרי ויטו ה' מאחרי שסרו עשו רעות ושתים הסברך ברכת אחרמיענות
 אמן אחריהם עונה אינו והוא ודם בשר למלך ברכה מברכין אם וטה וקצף בזיוןוכדי

 מאור. בזה האדם יזהר לכן לכ"ש זכרו ויתעלה ית"ש באלהיו במלכווהתקצף
 ולבטא הנגינות כהעטרת כטחון לקרות נזהר יהא התורה רכרי את קוראכל
 וז"ל וכהלעטה במהירות יקרא ולא אתרת לתיבה תדמה לכל וחיכה תיבה כלכשפתים
 קראן כד צריכין דצבורא שלוחיא אנון כודאי וברי ע"א קם"ב ד' ג' תקוןהתקונים

 עודנו הבש"ר בהון דאתטר רב דערב כנוונא בהלעסה להון יימרון ולא מלין דיחתכוןמ"ת
 טחנין הוו לא ואי נא הלעיטני בי' דאתמר רעשו וכגוונא בהלעטה אכלין והוו שיניהםבין
 טאוד. בזה לזהר צריך וע"כ עכ"ל. כו' הדרא בעם. חרה ה' ואף בהון אתמרלי'

 האריז"ל. מעזטד דוקא התורה קריאת אחר איש"רעניית
 לתיבה עצמו לקרב ישתדל אדם וכל האריז"ל בכתבי כתוב 131'. התורהוזאת

 בזה ויזכה תיבות( כמה )ר"ל משם שכתוב טה לקרות ס"ת הגבהת בעת שיוכלכדי
 עכ"ל. כו' התורה וזאת פסוק ויאמר בו בהסתכלו גדולהלהארה

 תשיעיפרק
 י"ח תפלת אחר שנית שוב שאומרים לדוד תהלה של מזמור הנה ולטנצח.אשרי
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 ה גד ב ע ה ושורו ד ו סיעקד

 ת"ל חמרה פסוקי של ראעענה מאסירה עתה עצוטה ככתנה לאומרה טאור האדםטהר

 תלת יום בכל לדור תהלה ראפר מאן כל תנינן אר"א ע"א רכ"ו ד' פנחס פ'הזה"ק

 תרין עלטא רכל ומזוני פרנסה כגין אי מעמא אתטר והא ראתי עלמא בר איהוזמנין
 הכי אי וגו' בשר בערב לכם ה' בתת דכתיב ובפני' בצפרא יוטא בכל אנוןזסנין
 זמנא תרין אלא איהו הלא אליפני הכי תו כו' תרין אלא יומא בכלן זמנין תלתאמאי
 שקודם לדוד ותהלה י"א תפלת שאחר לדוד תהלה )ר"ל כ"נ על מיובא דאלין יוטאבכל

 חובה בגין לאו דזמרה( שבפסוקי לדוד תהלה )היינו יתיר אטר ואי מנתה( שךש"ע
 הזי לא דפרנמח בגין מ"מ טלכא דרור דזטירות. תשבחן בגו שברא בגין אלאאיהו

 לבתר אלא דמזונא תיובא לית וע"ד כו'. דמארי' ופיוסא צלותא בתר אלאלטשאל
 קשיא דינא אשתכח לא דער בגין ס"ט צלותא קודם דערב דטנחה בצלותאצלותא
 שרי' דדינא דלכתר דמזונא סידורא בהאי לדוד תהלה ייטא נהירין דמלכא דאנפיןבעוד
 שאחר לדוד תהלה שאמירת הנ"ל מזה"ק מבואר זה הרי עכ"ל איהו שעתא לאוכו'

 לאומרה מאוד האדם יזהה ולכן דזמרה שבפסוקי מזה האדם על חיוב יותר "ח.תפלח
 מכוונת מרים רבים ראו שעינינו כמו ולא גדול היותר ובהתלהבות עצומה יותרבכוונה

 התפלה סוף ועד מכאן אך עצומה בכוונה כאן עד שטתפללים אף לציון ובאאשרי
 הכוונה המרון ובשביי כנ"ל התיבות דקדוק ועל הכוונה אל כלל לבם שטיםאינם

 וכנזכר ר"ל הלב בכוונת שלא היינו לבמלה הקדושים שמות כטה ג"כ מפיהםטוציאין
 סזסור שקודם אשרי ג' נם זו. בהערה ודי רואות שכך לעינים אוי הקודמיםבפרקים

 לאוסרם יזהר אלהיו שה' העם אשרי כו' העם אשרי כו' עוד ביתך יושבי אשריזה

 בעולמות עצמו בפני גדול תקון הוא שככאן אשרי כל כי עצומה ובכוונהבמתון
 יכוין ידיך את פותח ובפסוק האריז"ל. בכתבי ה' במור שבא למי הקרושיםהעליונים

 ועל ביתו אנשי מזונות ועל טזונותיו על לית"ש במחשבתו ולהתפלל מאור לבואת
 בלשון כטבואר הקדוש לחלקו באבותם בחר אשר הישראיית אומה כיליתמזונות
 טכואר הרי כו' צלותא בתר אלא למשאל חזי. לא לפרנסה בגין שכתב הנ"להזה*ק
 יכוין מנחה של לדוד בתהלה וכן מזונותיו על האדם ויתפלל וגו' ידיך את פותחבפסוק
 כתוב כבר לו הקודטים אשרי והג' זה טזמור של הפשטיות כוונות וכל זו. כוונהג"כ
 ג"כ הוא זה מזמור וגו'. יענך לדוד טזמור למנצח ע.ש. דזטרה בפסוקי ונערךהוא

 ואעתיק ע"ב רמ"א ד' פנחס פ' באריכות"בזה"ק הוא ומבואר התפלה מתקוני גדולתקון
 בקדמיהא דא כגוונא נש דבר צלותא וז"ל בו הקורא ירוץ למען נטרץ בקיצורלשונו
 כעוכרתא עאקו צרה. ביום ה' יענך הה"ך דלכי' עאקו ב"נ לימא ולהלאה מכאןכו'

 שככה העם אשרי כתיב דא על נש דבר עלי' מניגורין כלהון לאתהפכא בעאקו.דיתכא
 ובמזמור התיבות ובדקדוק עצומה בכוונה לאוסרו טאוד האדם יזהר לכן עכ"ל. וגו'לו
 ומבואר האריז"ל, כתבי צועקת הקדושה שהשכינה קולות ע' כנגד תיבות ע' בו ישהזה

 השכינה על סטש הסזמזר כל יכוין ה' בסוד שבא סי רכן מקומות, בכסהבזה"ק
 מלך שנקראת הקדושה השכינה על ג"כ טרמז משיחו ה' הושיעה תיבות גם כיהקדושה
 לאומרו מאוד ממונל זה טזמור ז"ל האבודרה"ם וכתב בזה. ודי בזה"ק כמבוארהמשיח
 שהאשה חדשים תשעה כנגד פסוקים ט' זה שבמזמור לילד טקשה שאשהבשעה

 עכ"ל. בהםטתעברת
 יאומרז מאזר בו לזהר וצריך קל"ב סי' הטור וז"ל כו'. לציון ובא דסדראקדושה

 ולא קללה בו שאין יום לך אין כה"ק שחרב מיום יהושק ר' משום ב"ג דאר"שבכוונה
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ק"חיקי " " ' ת י פ ת- ר עש
 אקדדפח קאי אטאי עלטא אלא שלפכו טעם קללתה סרובה סם וכל יברכה תפלסו

 פ' ובזה'ק ת"כ. -בש"ע והובא הטור עכ"ל דאנרתא רבא ,נטיה .יהא ואאטןדסדרא
 צלותא בתר איהי כך בנין קדושה תוספת איהי אתרא קדושה ז"ל קיא קל'ג ד'תרוטח
 ויהיר יחיד לכל אתתקן תוספת טההוא עלי' לאטשכא בעי וחד חד דכל ובניןכו'

 לאתקדשא לצבור ההוא קודש לשון קרושת בה אית הא תיסא ואי תרנום.קדושת
 הקורש בלשון לאוסרה רשו לי' לית ריחיד ובנין קרושה תוספת בתהוא בכללכלהו

 וחד חד כל לאתקדשא ביחיד ואיהו תרנום בלשון לה אתקינו יחיראהויאתקרשא
 בקדישה טתקדשי דקא די:2ראל חולקיהם זכאה יתיר קדושה עלי' לאפשכא תוספתבההוא
 היום כולכם חיים אלהיכם בה' הדבקים ואתם דכתיב לעילא רבקין ראנון בניןקלאי
 דגניז נוונא האי כרין דסדרא לקדושה ישראל רטטן בשעתא ז*5 ע"א קכיט ונדףעכ"ל.
 ויסתלק כו' עלאה טלכא על יתיר ישראל טקדשי דקא קדושתא איחו דהאי בניןנפיק
 שחיא זו קרושה טפעלות ראו לכו ורעי אחיי הנה עכ"ל. ותתא עילא דקב'חיקרא
 ולהשלים עלאי קרושה פישרא? ואחד אחר כל על ו?הטשיך העולם לקיום קנחטשקנת
 גדול כהתלהבות לאוסרה בקרבו האדם לב יתלהב לא והאיך ותתא עיל' רקכ"חיקרא

 לזהר ויש בזה. הערה ודי י.ה דתפלת בקדושה הטבואר הכונה ע.ר טסש עצוטחובכוונה
 אדם כא שאם עוד וכתב דוקא. הצבור עם יו קדושה' לומר קל"ב סי' הם'א שכתבנטת

 ,שלא תפלתו קודם אף עמהם יאטרה זו קרושה סדר אוסרים שהצבור בשעהלבח"כ
 עם זו קדושה סדר לוסר כדי אח"כ ולטנצח אשרי לוסר שיכול וסכ'ש עדייןתתפלל
 לכן עכ"ל. בצבור רוקא אלא ביחיד נאסרת קדש לשון של קדושה שאין לפיתצבור
 הצבור שיסיימו ער זו בקדושה מטחין הש"ץ שיהא כנסיות בתי בכל קכ*פ לתקןראוי
 הצבור, עם הקדושה הש"ץ יתחיל ' ואז עולם וער טעתה ה' אסר עד לציון ובאפפוקי
 הצבור עם יאטרה זו לקדושה עדיין הניע שלא אף י*ח תפלת התפלל שכבר היחידוגם

 הקדש לשון קדושת לוטר לו ראוי כיחיד מתפלל ואם שפסק, סטקום יתחילואת'כ
 בנביאים. כקורא בטעמים זושבקדושה

 לאומרה טהראוי בודאי הנפש לתקון מלוקטים שהם הקרושה סרר שאחרהפסוקים
 קצוטה.בכוונת

 החדוה מרוב נפש מסירת עליו יקבל כו'. לכבורו 'שבראנו אלהינו הואברוך
 נרפסת וכבר ולפארו לשבחו ויתעלה ית"ש אותנו וברא שיצר זה לכל שזכינווחתשוקה
 וזהו לשכחו פי' לכבורו שבראנו האכוררה"ם וז"ל לך וינעם ע"ש בזה, הכוונהבמדורים
 הסה הלא בזה הכוונה אודך. לעולם אלהי ה' ירום ולא כנוד יזטרך למען עכ"ל.כבודו

 ע"ש. הטזסור סוף הזא זה פסוק כי לדוד הנית חנוכת שיר נסזסור לטעלחנכתבים
 עצוטה. ובכוונה בטחון לאומרם מאור יזהר אלו פסוקים כו'. הנברברוך

 נהנו שלא בטקום הוא אם ואף לאוטרה מאוד יזהר לדוד תפלה פיוטזסור
 להצינ נטויה ידינו ועוד עצוטה. בכוונה לאומרה טאוד מזהיר ז"ל והאר"י במניןלמוסרח
 זה. במזמור לכוין ,אדם לכל שמהראוי פשמיות כוונותבזח

 מיתה. איזה בציור נפש מסירת קליו לקבל בזה ראוי אשא, נפשי הי אליךכי
 המוכ. בדרך שיורנו יתעלה להשם עצומה בכוונה כטחשבתו יתפלל דרכך, ח'חורני
 להשם במחשבתו עצז0ה הודאה יתן תחתיה. משאול נפשי והצלת קלי גדול חסדךכי

 וישמה בך הטאסינים בחלק שבראתנו ית"ש לך והודאה שבח נותן אני בזה'ל,והקלה
 על יכוין כו/ נפשי בקשו ועריצים עיי קמו זכים אלהים עצוסה. שסחה זובחוראח
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 העבודה 1ש1רשיסודקו

 שלא טפתויים הש"י שיצילנו בטחשבתו ויתפלל ועריצים זדים שנקראו ויצה"רהקליפות
 תנה על.הם. הכל יכוין הטזמור סוף עד הפסוקים כל גם לעכירה. אותו לפתותיוכלו
 עשה עליהם. להתגבר כח בי תן אטתך לבן והושיעה אוחם. גובר שאהי' לעכרך,עוזך
 להושיעני צדקי לימין עומד יה-ש שאתה ויצה"ר הקליפות יכירו לפובה. אותעמי

 בזה. ודי ונחשתני עזרתני ה' עתה כי ויבושו שונאי ויראו ואז ומקטריניםמפתויים
 הנוסח יאמר יום של שיר טזמור אמירת וקודם מעומד, לאמרו ראוי יום של שירטזמור
 אלו פסוקים כי כו' ויאמץ חזק ה' אל קוה הפסוקים. יאפר ואח"כ בסדוריםשנדפס

 עצומה שכחה האדם יכניס וכאסירתם האריז"ל כתבי התפלה תקוני מעיקר ג"כהם
 אלו, פסוקים שטורים כפי לעד זכרו ויתעלה ית"ש אלהותו גודל על טאוד עדבלבו

 גדולה. בכוונה הנ"ל הפסוקים אחר יאסר כולם הבבות כל כאלהינו אין בזה.ודי
 יכונה ישראל ובשם אני לה' ויאמר יקרא בצרק אשר לכל ראוי ורעייאחיי

 בנפש לשבח ועלינו הזה הגדול השבח אמירת בעת מאוד עד בלבו עצוטה שמחהלהכניס
 דהיינו כו' כאלהינו ראין בכות החמשה באלו עצומה בשמחה עצום והשתוקקותכסופה

 אין עלינו ויתעלה ית"ש אלהותו על עצומה שטחה ישטח כאלהינו איןבאסירתו
 עלינו. ויתעלה ית"ש מלכותו על כמלכנו, אין עלינו. ויתעלה ית"ש אדנותו עלכאדונינו

 הוא אתה הבכוח. ככל ועד"ז בתטידות עלינו ויתעלה ית"ש ישועתו על כטושיענו.אין
 אטונתו אמתת להראות טיחה איזה בציור נפש ממירת עליו שיקבל בזה ראויאלהינו.
 בזה יגיל מועד. בא כי לחננה עת כי ציון תרחם תקום אתה כזה. ודי ית"שבאלהותו
 כמחשבתו ויבקש יהודה ערי ויבנה ציון ירחם סוער בביאת שבודאי מאור ישראלוישטח

 קטורת את לפניך אבותינו שהקטירו אלהינו ה' הוא אתה ביטינו, בקרובשיחישנה
 וגוי וערבה פסוק עם הנוסח כל כו' מטים לך קח משה אל ה' ויאמר כו'.הממים
 בכל הקטורת פיטום אסירת מעלה וגודל עצומה ובכוונה במתון במדורים נדפםכאשר
 אמר עור ברים ע"א רכ"ר ד' פנחם פ' וז"ל בזהיק מבואר שחרית תפלת אחריום

 תהלה בתר הקטורת פיטום דיימא סאן כקורבנא איהו צלותא דכתר קדישאבוצינא
 אוהב חיים החפץ האיש ום. עכ"ל. מביתי' טותנא בטיל י"ח( חפלת שאחר )ר"ללדוד
 הדברים הן הן הלב כוונת ואחר כנ"ל קטורת לוטר לשונך נצור טוב לראותימים
 קדיש נקרא זה וקדיש קדיש אח"ז כו' חנינא א"ר אר"א וכו'. אליהו דביתנא
 האריז"ל.יתום

 עשיריפרק
 זה ושבח לארץ ישראל את כשהכנים יהושע שתיקן גדול שבח הוא לשבחעלינו

 יראה זול האר"י בכתבי יראו ולו להם שעינים ומי התפלה תקוני טעיקר ג"כהוא
 הקליפות משברים אנו זה שכח שע"י מבואר כלל ודרך העליונים בעולמות תקונהגודל

 תפלתינו ככח הקדושים העליונים מעולמות היורד כשפע יתאחזו שלא אותםומכניעים
 שבח זה בשבח הזכרותינו ע"י הוא התיקון ועיקר עתה. עד התפלה טהתחלהשהתפללנו

 ונתרוסס ונתקרש נתגדל כזה הקליפות. של ובזיון וגנות לעד זכרו ויתעלה ית"שהאל
 נשכרים והקליפות כולם העולמות בכל ויתעלה ית"ש ובוראנו יוצרנו של הגדולשטו

 כוונת יכוין דא מכיל מוחא כל לאו אך רבה דתהום נקבי עד ומאור מאודונכנעים
 ית"ש ובוראנו ליוצרנו זה שבח שיתן הישראלי איש כל על החיוב ועכ"פ ז"להאר"י
 עולמים ולעולמי לער וקיים חי הוא ברוך הקדוש המלכים מלכי שמלך עלויתעלה

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



קזחמיטי י*חתפלתמער

 יחורו תקדושה מתורתו ולהשיג תמים וכלב באמת לעבדו הקדמיים נטצותיוקדעעו
 ובכל ותכלית ומספר קץ אין עד ונים העל העולטות בבריאת ורוממותו תדויתוואחדותו
 עד ועצומה רכה בשמחה ההוא הטוב כל על שטח בלב יהי' זה והשבת הבריאההנהגת
 שמחה כלבו לשמוח אשה ילוד אדם של הכנע ביכולת שאין השסחה תכליתקצה
 ועד הוסדה היום למן העולם בכל כמוהו שאין הגרולה הטובה רוב על אף יותרעצומה
 בכל ויתעלה ית"ש הגדול שמו ונתקרש נתגלל בודאי עצומה הודאה ע"י ואזיעתה

 אף כשלימות הזה התיקון ועושה התהום ער ונכנעים נשכרים והקליפות כלםהעולמות
 הכל לאדון לשבח עלינו ויתחיל זו. בהערה ודי ז"ל. האר"י כוונת כלל השיגשלא

 וגם הכל, לאדון לשבח וחיזב מוטל עלינו טפש. בזה"ל מאוד עצוטה בשמחהזיחשזב
 שמנו ולא גלולים כעובדי עשנו שלא על בראשית ליוצר גדולה לתת וחיוב מוטלקלינו

 דהיינו הנ"ל תיבות ד' ד' וכל המונם. ככל וגורלנו כחם חלקנו שם ושלאכמשפחותיהם
 הם כ"א בהם. חלקנו שם שלא כטשפחותיהם. שמנו ולא גלולים כעובדי עשנושלא
 בזה. הקליפות ולהשפיל לבזות ויכוין ז"ל האר"י בכתבי להמעיין במ"עתקון

 ג"כ צריך וטורים. ומשתחוים בברכיו. גדולה כריעה צריך כורעיםואנחנו
 באסירת בלבו עצומה שמחה ויכניס הכריעה. מענין ג"כ בסדורים ועיין גדולההשתחויה
 וטאד מאד עצומה בשמחה ג"כ יאמר וכשיזקיף לכ"ז. שזכינו מאוד שמה האלוהתיבות
 מרוב טיחה איזה בציור נפש ממירת תיכף עליו לקבל וראוי הקב"ה. מם"הלפני

 ליוצרנו גדול רוח נחת בזה יעשה וכודאי זו זכי' על כלבו שיבער והחדוההשמחה
 שמחה בטחשבתו יחשוב ארץ. ויוסד שמים נוטה שהוא לעד. זכרו ויתעלה ית"שובוראנו
 וארץ שמים ויא ותכלית קץ לאין עויסות שברא פנימית יותר האטת מאודעצומה
 הוא מאוד, הקדושים העליונים עולמות על פרטז ז"ל האר"י כתבי ע"פ ובאמתבלבד.
 ובכל מאוד עד עצומה בשמחה יאמר זה כל זולתו. אפס מלכנו אטת עוד איןאלהינו
 הוא שרק וחלוטה עצוטה האמנה בלבו ויתאמת למעלה ידים ובפרישות כחועוצם
 השם ידידי ורעי אחיי אתם בזה אני ומובמח אחר. עוד אין אלהינו ויתעלהית"ש
 השמחה תכלית קצה עד למאוד עד עצומה בשמחה זה שבח שאמר כסי נפשיואהובי
 פעטים כמה נפש מסירת עליו יקבל וההתלהבות השמחה טגורל בודאי ההתלהבותוגודל

 הזה. הגדול בשכה ידועיםכשקומות
 קי"ט ד' טשפטים פ' בזה"ק הנומחא הוא כן בוי"ו כו'. ה' לך נקוה כן ועל.
 חלקנו שם שלא למעלה שאמר לטה חוזר הוא לך נקוה כן ועל אבודרה"ם לשוןעוב.
 מהרה לראות לישועתו טקוים אנו ע"כ לעבודתו קרבנו שהשם לפי כלומר כו'כהם

 הצריך עכ"ל ביה"ס. כתפארת ולראות השכינה פני לראות שנזכה כלוטר עוזךכתפארת
 עוזך נתפארת מהרה לראות אלהינו ה' לך נקוה כן ועל התיבות וכשיאמרלענותנו.
 הזאת בעת שומע כאלו מטש הקווי ע"ז מאוד עד עצומה שטחה בלבו להכניסראוי

 האמנה בלבו ויכניס השכינה לראות נזכה הזה שביום שיבשר ז"ל אליהו מפיהבשורה
 הארץ מן גלולים להעביר לו. חכה יתמהמה אם ואף והזטן העת יבא שכודאיאמתית

 בטלכות עולם לתקן ע"ז. בלבו עצוסה שטחה ג"כ יכניס יכרתון כרותוהאלילים
 השכינה תחזור העולם טן הטומאה שתכרות כיון כלוטר כו' יתקן אכודרה"ם ז"לשדי,
 בני וכל עצוסה. שטחה בזה האדם וישמח עכ"ל. מתוקן. העולם יהי' ואז העולםבכל
 יכנים .השכח נוסח כל סוף עד כו', ארץ רשעי כל אליך להפנות בשמך. יקראובשר
 והשמחה החדוה סרוב כח יעצור לא שכטעם עד מאוד עד עצומה שטחה בלבוהאדם
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 השורי)"פעב1דהיסוד =.קח

 העולם בכל חי כל לעשי ,הנדע ישסו יתקדש. שאז עתיר של זה .הקוף על בלבושיבער
 בה' ואטחית ,באםונה=,פליםה האמת ,רעב ,עד:גדולם מקטנם כולם אדם בני כךכי

 יכרעו וכולם טלנדו עוד אין טתחת האנץ ועל טסעל :'בשטים האלהים הואאלהינו
 הנדול לשמו וכבור ונדולה יקר ויתנו ויתעלה ית"ש נאונו הרה מפני לפניוויפולו
 הפסוק וכיחוד ותתא. העולטות.,קילא בכל הגדול שטו ויתקדש יתנרל ואז ויתעלהית"ש
 זה פסוק על טזהיר והאר-ן,,:ז"ל טאוד עד עצוטה בשמחה יאמר כו' יטלך ה'והי'

 נודל בסדורים ;ונהפס :ו"ו' מפחד ת-רא' אל הפסוקים ויאסר נדולה. בכוונהלאוסרו
 לדוד סזטור אלו טזטורים שני תפלה כל אחר לומר שיש ז"ל האר"י בכתבימעלתם,

 אלהים טזמור של )וגודלנסעלת ורם רב ומודם יחננו אלהים, וסזטור אקמר לא רועיה'
 טקוטות ובקצת 'וז"ל ג-כ הובא ובאבודרה"ם) ע"ב. ס"ז ר' יתרו בזוה"ק טכואריחננו

 אותו והקורא הסנורה מזמור שנקרא .יום בכל כו' יחננו אלהים מזטור אותואוסרים
 תמצא כי השכינה פני טקכל וכאלו בניה"טק המהורה הסנורה כמדליק נתשכ יוםבכל
 הנניקים טנין כנדד תיבות וארבעין תשע בו יש וגם הטנורה קני ז' כנגד פסוקים ז'בו

 עכ"ל כו'. כיצד ס"ט לטנין שעולין מנורה קנת שכשבעה והנרות והפרחיםוחכפתורים
 שנדפס כפי התפלה אחר תיכף. בפה וכירות החמשה לוטר לאדם וראויהאבודרה'ם.
 קודם ובוקר ערב אלו. פסוקים האוטר כל, נאסר שם בהיות זאת נם ואףבמרורים
 לאסרם יותר נרסא והזמן בזח נפקותא אין בודאי העוה"ב בן שהוא מובטחתתפלה
 עטלק מלחטת בהזכרת שם ומ"ש. יותר. שהות לאדם יש התפלה אחר כי התפלהאחר
 .עצטו קל שיקבל נפש בכמירת זה שיתקן בזה הרצון בצער הוא שהשכינה לתקןיכוין
 ענל חטא לכונן בטדבר הקצפתם בהזכרת שם מ-ש עוד זו. זכירה אסירת אחרתיכף
 בזח* ודי זולתו. ולא עליו אלהותו קבלת להראות נפש בטמירת ב"כ הוא זאתולתקן
 ינחני במלה כל לברא תפלה. ואני השחר. תפלת נשלם בחר. באבותינו אשרבעזר

 סלה. עוזו ואשירה כולה. כסרר חסונסר על לכרך צדקנמענלי

השש? הניצוץשער - שער.
 יטצא1 שהלא הרפותו עלי מתנוצצת כאש תהיה דבריהלא
 לו ירא אשה שמו זה וץ"כ ניצוצק לכמה פעטיה שללהקלקו
 חיוב ימה טא בם שוה יבשר תט הניצוץשער
 הלטוה וכתנת הלמור וסדר הלמוד וטעלס דהלם

, ראשןפרק  

 לפהק קורם והכלל לטעלתו הדבר חטב להקדים הדבר נכון כי זאתוטודעת

 ב 1 י ח ל ד 1 נ להציג ראשונה יצא זה הנאות בסדר הוא טוב כי ראינו ראווע"כ
 והיפוכה ושכרה ד 1 ם ל ה ת ל ע ם ל ד 1 ג האהבה דגל לרגליהם ידו ועל ד 1 ם לח

 ושאר וכוונתה הלמוד סדר יושר נתיב יאיר ואחריו לצלן רחטנאבכיפולה
 טישרים. תחזינה קיניך כאשרפרטיו

 אך ולילה. יומם לו והגית וגו' ימוש לא בכתוב בא' זה הלא הלסוד חיובנודל
 צדקה ועושה טשא עול עליו נפל כי אמונתו תורתו להיות משנת ידו ואין הוא דלאם
 קבע תורתו לעשזת וא.א בי' תליא וטפלי הקטנים ביתו ובני בניו לפרנס עתנכל
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