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השביעי הבכורותשער ר עש
 ואת ערכותיו את מונע להיות בשיערו עליו חייב אדם כלהיות

 ומחלבהן צאנו מבכורות נרולה מנה לתת מפיומפרפרותיו
 בדברי בם לדבר השולחן על ביתו ובני בניו עם יטפישה,5עניים
--Wirמשפט לו זו ולסיבה הככורה משפת ולה האלפרם.קרומה 

 הבכורות שער להחבירה. לו יקראו אשר שסו זההבחירה,
 המערכה סדר וכל האכילה כוונת קיצור מבוארוצו

 המזון כרכת וכוונת אסורות ומאכלות השולחףמערכת
 וערבית מנחה תפלת והא היום סדר כל גם הנהנין, ברכותוכל

 המפה. שעל שמעקריאת

 אפרק
 האכילהכוונת

 מפמוק מעיו בחוד שרוי קדוש כאלו האדם ישער לעוים מרז"ל זאתמודעת
 אכסנאי הדין עם חסד לטגטל איזיל הזקן הלל אסר הענוה רוב ולפי וגו' קדושהקרבך
 לפי איש סמנו לקטו ה' צוה אשר הדבר זה הלא כי ידעת נא והנה כו' ביתי בגוראי'
 עושה רוה נחת זה והלא ססש ית"ש הבורא עבודת שהיא טכרעת בדעת אומראכלו

 הטקובלים, במפרי טבואר הוא וביחוד הקודש עבודת כשאר ויתעלה שמו יתברךלהבורא
 ניחוח לריח עולה הארם אכילת להיות נחשבו זר כסו הלא כי ביאור צריך זהודבר
 טטפר נטרץ היותר בקיצור קטנה אחת הצעה נקדים השכל אל אלה כל לקרבוכדי

 ונפלו טעורבים ורע טוב נשארו אדה"ר שחטא כיון וז"ל הנכתב. שני חלקהגיגולים

 ונם חיינו ימי כל עושים אנחנו אשר המצות כל והנה הקליפות בתוך הקדושההניצוצי
 הקרבן עיקר היה ק"מ הטקדש שבית בזטן ולפיכך הבירורים לצורך הוא הכלהטיתה
 הקרבן בטקזם היא התפלה קיים בהם"ק שאין ועכשיו ולבררם הניצוצותלעלות
 וזה משיח יבא אז הבירור כל שיושלם ואחר מתברר הוא האכילה ידי עלוגם
 לאותם כח נתן מי לעיין ויש צמהים להוציא וגורם מלמעלה היורד המטרענין

 כח נותנים בתוכן הטעורבין הקדושים הניצוצות אלא הזה. העכור העפר מןהצמחים
 דתהוסא בעוטקא הקרושים הנצוצות שנפלו שכיון הוא הבירור וענין כו'. לחוץשיוצאים

 אותם ואוכלים הצוטח שהם העשבים ועולים דצח"ם יסודות בד' ועויים חוזריםרבא
 וקליפה וטתברר האדם בתוך מתעלה והב"ח האדם אותם ואוכל חוזר ואח"כ ומתעליםהכ"ח
 הקליפות שבכל האחרונה הקליפה וזהו תועלת בה שאין צואה נעשית בה שישנמה
 מתקן . וכזה ממש בה שאין לחוץ אותה וטשליך לו תאמר צא נאמר שכה צואהשהיא
 זה על בזה"ק כמ"ש האכילה קודם עצמו לנקות צריך ולכן שבעשיה העשיהקליפת
 עיקר והנה ר"ל גלולים עבודת כעובד הוא לנקבים משוקץ בגוף שהאוכל גדולהאזהרה
 הקדושה של הניצוץ בנשטתו טדבק כשאוכל כי הבירור לצורך היא הארםאכילת

 והצדיק לברר יודע שאינו ספני בשר לאכול ע"ה אסור וע.כ לחוץ אותה דוחהוהפסולת
 צריך ולכן טנרר הוא ישיש אכילתו 1בכ11נת המאכל עי בכוונה שמברךבברכותיו
 כוונה היא וזאת שבתוכו. הקדושה נצוצות כל טברר שהוא אכילתו בעת זכויןהאדם
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 ה ד ו ב הע ושורש ד ו סייב

 בהינה מאחה ולזה כו' ה"ה ז"ל הרב ,טל האכילה כתנת מלבד מבאכילההעיקרית
 כיון בבהמה שכא והגלגול בחינה שבאותו הנצוץ מברר הוא בכוונה אדםשיאכל

 בחי' באותה לתקן לה שהי' טה כל והשלימה כשירה שחיטה ונשחטה זטנהשהשלימה
 ובאכילתו המצות במעשה הוא בחיים עושה שאדם הבירור כל והנה למדבר מכ"חועולה
 שאוכל מה כל ויתקן לברר וגיכ נשמתו ולתקן לברר צריך והאדם כו' במותואבל

 תתברר הקדושה שכל עד נזה תלוי' הבאזלה סוד כי הנצוצות אותן כלולהקלות
 הגלגולים מפר עכ"ל שלימה. גאולה תהיה אז למעלה יעלו הניצוצות כלוכשיובררו
 נמרץ.בקיצור

 בכוונת ה' ירא גבר יבורך כן כי לו יטעם אוכל וחיך תבהין מלין אוזןהנה
 ~קרש אותם תאכלו ואכול ההוא בבחינה הקדושה נצוצי הוא דאפרת אוכלאהאכילה
 הגלגולים. מפר בשם למעלה כמבואר בתפלה טשרים כדובר צדקפועל

 שניפרק
 הקדושה נצוצי מהותביאור

 להסביר באתי עתה הקדושה ניצוצי בירורי מענין הקודם בפרק שדברנואחרי
 בענין הקדושה נצוצי מהות נשקף האשנבים בעד החרכים מן כמציץ כערכילאנוש
 הקרושה ניצוצי ענין מהות יבארך הוא שכלו עין טוב יקח ויוסיף חכם וישמע.אחד
 ה' לו נתן אשר איש כל יודה בודאי הוא זה כי המאכל בענין ונדבר הדברים,בכל
 הוא אשר כהמאכל מרגיש שאדם והתענוג המורגש שהטעם בכינה לו וחלקחכמה
 טעם בהם מרגיש אינו וכיוצא כעפר עבה שגשמיותו בדבר כי גשטיות אינואוכל
 מזעיר מעט רק קדושה נצוצות בהם שאין מפני לזה והסיבה אותם כשלועם כללותענוג
 נצוצות בהם ירדו בצומח אכל בו. מורגש הניצוץ אור אין גשמיותו עביות ולרובכידוע
 הם ההוא והתענוג והטעם ותענוג טעם כאכילתי בהם אדם מרגיש הרבהקדושה

 בודאי כי שכהם קדושה נצוצות בענין שוין הצטתים כל לא אך קדושה.הנצוצות
 באכילתם מרגיש אדם אין לכן כ"כ קדושה נצוצות בהם אין צמחים שהם אףבעשבים

 שיש וכיוצא ושעורים ושיפון חיטין כגון זרעים מיני באכילת כמו ותענוג טעםטוב
 תבלין ג"כ ותבשיל בלחם נותנים אם וכ"ש מבעשבים ויותר יותר רבות נצוצוחבהם
 ויש ויותר יותר באכילתו תענוג טעם האדם מרגיש תבלין סיני ושאר כרכוםכגון
 ואף מהתבלין. קרושה נצוצות בו ג"כ שנתוסף ספני זה ותבשיל בפת עצוםשבח
 מורגש חיים בעלי אכילה של ותענוג שהטעם הדבר אמתת וראה עיניך פקחע"ז
 לרוב והוא מתובלין אפילו וזרעונים הצמחים של ותענוג טעם מהרגשה ויותריותר
 זאת ישכילו חכמה מזה נמצא מכצטחים ויותר יותר הקדושה נצוצות בהםירידה
 ניתן זנשפה רוחניות הם אך גשטיות אינם המאכלים כל של והתענוג שהטעםיבינו
 טקולמות שירדו הקדושות הנצוצות הם והם הקדושים העליונים מעולמות המאכלאל

 בגוף שניתן הנשמה כמו לטינהו וא' א' כל מדריגת לפי הצמחים כל אלהעליונים
 הגלגולים טם' בהקדטה הנ"ל בכוונה המאכל אוכל כשארם והנה העכור.האדם
 שהם ההוא שבטאכל הקדושה הנצוצות אז ההוא שבטאכל הקרושה נצוצות לכררוהיינו

 מצא כי העליונים טעולמות היא שגם בנשמתו מתדבקין הקדושים העליוניםטעולטות
 ולתארהו כערכי לאנוש להמביר נשמיע התואר וקוי דודים עת הגיע ועתה מינו. אתסין
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קטשבקיהבכורותשיער

 לא כח ואץ רעב נם האדם יאכל בטרם כי זה והוא הבירור איכות השכלבמחוגת
 מנצוצות כ"א זה אין ירבה עצמה אוני' ולאין כח ליעף נותן והאכילה ויעוף מיםשתה

 והפאכל כחו עוצם מקו' בלי צואה קיא הם המאכל גוף כי במאכל שהיוהקדושות
 שנתדבקו הקדושות מהנצוצות הם הכח ועיקר האכילה של שעות כמה אחר לחוץעוברת
 להם עינים הלא כי באמת יוכיח אזניו ולמשמע ישפוט עיניו ולמראה כנ"לבנשמתו

 מזעיר מעם רק הקדושה נצוצות בהם שאין מדברים האדם כשיאכל בחוש יראוולו
 נצוצות בהם שיש אכילות בשאר כמו כ"כ ההיא האכילה בכח ילך לא עשבים כגוןשם

 באה עוז ויתר שאת ביתר אונו וראשית כחו כי בחוש רואים אנו וא"כ הרבהקדושה
 פיו יפצה הבל טעלה כשהאדם והנה שבמאכל הקדושות הנצוצות מפאת לאדםלו

 מהנצוצות בו שנתומף ההיא האכילה בכח שילך או בתפילה או הקדושהבתורה
 הקדושים בעולטות לטעלה ההם הקדושים הנצוצות טעלה מעשיות מצות לעשותהקרושים
 למעלה כטבואר שעשה והמצוה , והתפלה התורה בדברי ועולים מקודם שנפלוטמקום
 לאתר ועאלת רקיעין בוקעין ותפלה מתורה האדם דברי וכל בזה"ק מקוטותבכסה
 נצוצות גם ועולים למעלה עולים הכל האדם יעשה אשר המצות כל גם למעלהדעאלת
 פטירתו אחר שורשה אל למעלה העולה היא הצדיק נשמת כמו לשורשםהנ"ל

 ואיכות הקדושות הנצוצות מהות סוך לדעת הראיתי עתה הגופני. מגשמיותוהתפשמיותו
 מעצמו ימצא דבר על והמשכיל הפשוט דרך על נמרץ בקיצור המאכל כעניןבירורה
 נפלאות ויראנו ותבונה דעת טפיו חכטה יתן וחי הדברים פרמי בכל מעםשוב

 אמן. הקדושהטתורתו
 אנו צריכין מענינו הלמד בדבר עולה ביאור די צרכינו מפוק הודעיואחר

 שהעיקר הגלגולים בם' הכתוב תנאו לפי הכל כי לו הנאות ותנאי המועיל אופןלמודעי
 בכוונתיו מברר הוא או השולחן על התורה לימוד הוא באכילתו ניצוצותלבירור

 אף אכילתו בעת התורה למוד וזולת כנ"ל יאכל אשר המאכל מכל הקדושיםהנצוצות
 טהטאכל הקדושות הנצוצות להוציא מועיל אינו אכילתו כעת עצומות כוונותשיכוין
 תראה קצהו ואפס שולחנו על התורה לטור על תקומות בהרבה הזה"ק מזהירלכן

 בעז"ה. הכאים בפרקים מזה"קמאמרים
 אכילת טעלת גודל טומדות ותבינו תשכילו וטסנו ימעיה לפניך בא זכרונוהנה

 באופן האדם את לברוא ויתעלה ית"ש ביכלתו היי בודאי כי הנ"ל הכוונה עלהאדם
 כוונת אך גופים להם שברא אף ושתיה באכילה תלוי וקיומו חיותו סיבת היותלבלתי
 חיותו אופן תלוי ושתיה האכילה קוטב על דוקא האדם בבריאת ויתעלה ית"שהבורא
 מתוך הקדושות ניצוצות להוציא ועצום גדול תקון בזה האדם שיתקן בכדיוקיומו

 ענין ועל והתפלה. התורה ולימוד מעשיות מצות בשאר זה תקון שמתקן כטוהקליפות
 כוונתו היתה לא עושה שהי' גשמיות בדבר שאף תסיד לנגדי ה' שויתי דהע"ה אמרזה
 הקדושים. העליונים מעולמות שהם שבהם הקדושות הנצוצות להוציארק

 לו יהי' ובודאי ישתה או כשיאכל בזה האדם יזהר נפשי אהובי ורעיי אחיילכן
 יאכל אשר המאכל בכל רגע בכל לבו יעורר השתיה או האכילה מאותו ותענוגהנאה
 טועם שאני והתענוג ההנאה זה מה ויאסר בלבבו יתמה ישתה אשר המשקה מכלאו

 הקדושים עליונים מעולטות הקדושים הנצוצות הם אם כי זה אין זו ושתי' זובאכילה
 תענוג לי הגיע הגשפיים המשק' או המאכל שבאותו קדוש א' קטן מנצוץ אםויתשוכ
 טזיו להנות שאזכה פטירתי, אחר ותענוג הנאה לי יגיע איך הדברים ק"ו כזהוהנאה
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 הנצוץ לוקח וטטהם בעצטם התענוגים עולמות ,דהם העליונים הקדושים העולטותכבוד
 השפל בעה"ז אף טתדבק הייתי אם זה בטשקה או בטאכל הניתן הזה הקטןקדוש
 ושבחים ובהודאות הקדושה התורה ובלטוד התפלה בכוונת דהיינו טמש הרוחניםבדברים
 הגשמיים בדברים להתדבק לי ולמה מצות ובשאר ויתרומם יתעלה להשםבתטידות
 בעת יחשוב אם בודאי אז קדושה של קטן אחד נצוץ רק בהם שאין ושתי'באכילה
 המטונף גופו תאוות על כלל ישגימ ולא ושתי' באכילה הגופני תאוות יבזה נזהאכילתו
 ויבזה ירחיק עה"ז בעניני לבו תאות הרהור יבא אם וכודאי דתויא ממשכא צרעתשהוא

 ימשוך שלא ובמה ותאוותיו. היצה"ר על היצ"ט ירגיז לעולם כנ"ל במחשבתוהתאווה
 ובר בזה"ק כמ"ש הקליפות מאוד יכניע בזה אותם ויבזה במחשבתו אף תאוותיואתר
 וז"ל ע"א קל"א דף חרוטה פ' ובזה*ק אתרא. לסטרא ולבי' רעותי' אמשיך דלאלנב

 שלטא לא תקיפא קליפה דההיא הנאין בתר עלמא כהאי אהמשכו דלא דצדיקיאגופיהם
 דגופא וכטה עלמא כהאי כלום אבתרי' אשתתפו לא דהא כלל מסאבו רותעלייהו
 אסתאב הכי לי'. ומתקנין דילי' וענוגין והנאין קליפה ההיא בתר עלמא בהאיאתמשך
 רמצוה מתענוגי אלא עלמא בהאי מתענגי דלא דצדקיא גופין טני', נשסתי' דנפקתבתר

 לא דהא עלייהו לשלטאה יכיל לא ססאבא רוח ההוא וזמנין וחגין שכחיןומעודתי
 איהו זכאה כלל עליהון רשו יי' לית טדילי' נמלו ולא והואיל כיום טדילי'אתעננו
 מחשבתו תסיד וידבק כנ"ל לבו אליו ישים אם ובודאי עכ"ל. מדילי'. אתהני דלאסאן

 כדי לבד גופו קיום מכדי יותר ישתה ולא יאכל לא בודאי ויתעלה ית"שבהכורא
 שלא שיזהר הוא טהגשמיות עצמו אדם שיפריד לזה והתקנה מהגשמיות. עצטולהפריד
 כי כמחשכתו אף כלל בהם יחשוב ולא צרכו בעת אם כי כלל עה"ז בענינייסתכל

 ליצלן רחמנא אחרים בדברים וכ"ש ומשקה טאכל בדבר ואף העה"ז בעניניבהמתכלותו
 בעצמו יודע אם מאוד האדם ויגיל וישטח א"ע. טנשם הוא במחשבתו רק שיחשובאף

 אוכל האדם יאמר ואל ויתעלה ית"ש הבורא לכבוד תאוותיו להכניע זו לטדרגהשזכה
 ולהעלותם מהם קדושה נצוצות להוציא כדי שהיא הנזכר הכוונה על הרכהואשתה
 בזה כי ית"ש להבורא ויותר יותר תמה עבודה עובד הוא תאוותיו בהכנעתאדרבה
 מפליג לכן ויותר יומר הקדושה נצוצות טהם ומוציא אחרא וסטרא הקליפותמכניע
 הבורא לפני יותר חשוב שהוא אדם של תעניתו מעלת גודל מקומות בהרבהבזה"ק
 ולהעלותם הקדושות נצוצות להוציא כדי היתה הקרבנות כוונת וכל הקרבנות מכליתיש
 עטא זכאה וז"ל ע"ב קי"ט ד' משפטים פ' הקרוש ובזוהר הגלגולים. מס' בהקדמהכנ"ל
 נחשבנו דאתמר כמה קמי' קרבנין גרסייהו למקרב דקב"ה עאנא דאתקריאוקדישא
 יתיר תשיב איהו דתעניתא ודמא חלבא דבמעוט בתעניתא כעאנין גרמייהו וקרביןכצאן

 כל דמתאכלין ופדרין אסורין אינון וכל וחלבא דטא מתמעט דהוה דבעירןמקרבנא
 עכ"ל.ליליא.

 ורוצה צמא או רעב כשהוא דהיינו ושתיי לאכילה אדם הצורך בעת אףלכן
 ושתייתו אכילתו אחר זה בכח וב"ש ב"ה ובוראו יוצרו לעבוד לש"ש ולשתותלאכול
 שלא ובשתייתו באכילתו שטועם בתענוגים האהבה אחר ילך שלא מאוד יזהרעכ"ז
 ית"ש הבורא בעבודת ההוא בתענוג ועצמיותו נפשו אליו ישים אך ההוא התענוניגשם
 התענוג הלא לאמר בלבבך דבר ודבר ית"ש ה' לקדוש עונג לסיבת וקראתיויתעלה
 זה באוכל להתדבק לי ולמה הקדוש העייון התענוג מעולם הקדושים נצוצות הםהזה

 התענוג בעולם להתדבק יוחר לי טוב העליון מעולם אליה שבא תענוג במיעוטהגשמי
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קי"שכיעיהבכורותשער
 היוצר עשה אשר ונפלאותיו רוטומותו בגדלותו לחשוב ויתחיל עצמו הקדושעליון

 לאין קדושים קליונים עולסות הנפלאה בחכטתו שברא לעד זכרו ויתעלה ית"שוהבורא
 בו יש זה להמאכל העליון מעולם שבא קדוש קטן אחד שמנצוץ ותכלית וסוףקץ

 העליונים העויסות של התענוג ולהשיג לשער יוכל סי כזה נפלא וטעם והנאהתענוג
 ויתעלה ית"ש כאלהותו ועצום גדול דביקות לאדם יבא זו ובמחשבה עצטןהקדושים
 והנשגכה הנפלאה בחכטתו שברא ית"ש ונוראו כיוצרו עצומה שמתה וישמתויגיל

 השפל בעוה"ז כאן שולתנו על יושב אדם כזו ובטחשבה כזה קדושים עליוניםעולמות
 ישיבתו בעת לחשוב א'ע אדם וירגיל הקדוש העליון התענוג בעולם ואוכלוהעכור
 או המאכל באותו שיש זו מחשבה לשתות המשקה בידו שיקח בעת או המאכללאכול
 ואז ובשתיתו כאכילתו וההנאה התענוג יטעום ומהם רוחנים הקדושים נצוצותהמשקה
 הקדושות הנצוצזה שהם התענוג יגשם לא ושתייתו אכילתו קודם בזה כשיחשובבודאי

 הפסוק יקיים הנ"ל הכוונה על האדם כשיאכל ובוודאי ושרשם סקורם אלולהעלותם
 שיש אף זו. בהערה ודי ארחותיך יישר והוא דעהו ררכיך ובבל תמיד לנגדי ה'שויתי
 והלואי כוונתו עמקי לכוון מובל טוחא כל יאו טהאריז"ל האכילה בכוונת טהורשכיל
 הדבש כיערת שכלו בטטע לנע עיניו שיאורו עד הנ"ל הכללית הכוונה האדםשיכוין

טהאריז"ל.

 שלישיפרק
 האכילה איכותביאור

 עתה הקודם בפרק האכילה כוונת קטבי אופני על דבר ורבר חפציךממצוא
 קיץ ארץ עלי אנוש וצבא הזטן השתנות כפי האכילה איכות ומשפט חוק דבראתאר
 הלא כי לפנינו. יבוא כאשר ית"ש הנורא מעבדות עי"ז ישבתו לא ולילה יוםוחורף
 בין להבדיל השמים ברקיע טאורות עשה אשר הגדול ה' טעשה כל את הרואותעיניכם
 היום הוד זה של כזטנו לא זה של זמנו וזמנים לסועדים יאותות והיו הלילה וביןהיום
 האכילה סדר סומדות תבינו הלא ורעיי אחיי והנה החורף, מימות הקיץ בימותגדול

 ביטוח כי הקיץ כביטי החורף בימי האכילה מירח להשוות הראוי מן אינושבווראי
 כי בלילה ולא היום בחצות והיינו דוקא ביום סעודתו קביעות לאכול לאדם ראויהקיץ
 קצת שבסקיו הסזון יתעכל הטנתה תפלת להתפלל לה' לעשות לעת גדול היוםבעוד
 ויתנהג ונסה מרובה מאכילה יזהר אך נקי בגוף מצוא לעת המנחה תפלת יתפללועי"ז

 דקיץ יילות בסעודות אבל וע"ש, הפרישות בשער חו"ה בעל החמיר שכתבבתחבולת
 לבד תבשיל איזה רק לאכול נקים וטה טוב ומה דאפשר מה כל באכילה למעטראוי
 בלילה ללמוד שיכול ונם נקי. בגוף שהרית תפלת להתפלל שיוכל בכרי כלל לתםבלא
 ללטוד נעור הבוקר עד הלילה כל להיות יטל וגם האכילה, מרוב השינה יחטפנושיא
 סעודת הזו הקצרה בלילה יאכל אם טשא'כ ירצה אם לבד תבשיל איזה אכילתאחר
 אפשרי ובלחי הנטנע מן הוא ללמוד הלילה כל נעור להיות לבו על יעלה אם אףקבע
 ושכב תשינה ומשיחטפנו השינה ויתטפנו עליו כבדים האיברים נעשו האכילה סרובכי

 קבדי כל על גדול חיוב שהוא חצות התקון לומר לילה בעוד יקום שלא שנתווערבה
 גדול כי עטי בת ועל.שבר בהם.ק החורבן על ולקונן לאונן בלילות ה' בבית לעמודה'
 לטעם האדם צריך וע"כ .יהי' וחורף בקיץ פניו על דמעות זולף וכתנין שברםכים
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 העבודה 1ש1רשיסודקלו

 היפך באכילתו האדם יתנהג החורף ובימות מעיניו, שנתו ותדר ובזה בלילהאכילתו
 לאכול שלא טוב ומה האפשר מה כל בסעודה ממעט היום שבסעודת בקיץהתנהגותו

 בחצות יאכל אם אף הקצרים ביטים הסעודה קביעת כי תבשיל איזה רק כללפת
 בכוונה להתפלל יוכל ולא ומעריב מנחה תפלת בעת כבדים איבריו עליו יהיו בודאיהיום
 הארוכים בלילות כי בלילה יהי' סעודתו קביעות אך הגוף נקיות בלתי גסישרה
 לעשות הלילה בחצות לקום ואח"כ אכילתו אתר שעות כטה לישן אדם יכולדחורף
 בעה"ז ימיך יאריכון למען ימיו כל בריא אדם שיתנהג ראוי הזה ובמדר וללטודהתיקון
 הערה. כדי בזה ודי לעוה"ב ייטיבולמען

 רביעיפרק
 האכילה מהותביאור

 היד בחזקת ותחק עופל בסו ישר על לכתנה עת האכייה איכות לבאר עבריסדי
 לזהר האדם צריך וע"כ לצלן רחטנא אמורות מאכלות האוכל על הגדול והעונשהחזקה
 השורע בשרץ וביחוד שלהם מחשש אפילו הריחוק בתכלית מרחוק ויעמוד מאודבהם

 נמלה בנטרא הנזכר הנטלה דמיון שהיא בלע"ז מילכין הנקראים והם במאכליםהפצוים
 גדול חיוב ובודאי לאוין. חמש עלי' שעוברין כנמלה הארץ שרץ היא שגם חמשלוקה
 ביותר שמצוי החמה ביפות וביחוד השנה ימות בכל זה על היטיב לתקור האדםעל
 במרתף מונח שהיה בלחם גם מהם מלאים כלים כמה החורף באטצע גם ראוועיני

 שאינו מי הדין את ליחן עתיר ובודאי הנ"י הנטלים בהם ג"כ מצאתי החורףבאמצע
 בכל הקיץ בימות וביחוד מגעת שידו מקום עד ולבדוק לחקור היטיב בזהנזהר

 והמשקה המאכל בהם שנעשו הכלים ובכל ושותה שאוכל המשקים ובכלהמאכלים
 מילבי"ן בהם יש בודאי קמח כלי גם לשבת משבת רק בהם שמבשלים חרם כלידהיינו
 בהם נמצא כודאי שכוע~ת כ' או שבוע על כעה"כ עושה או שאופה ובנרופי"ן כלתםגם

 הכלים גם הישנות בנכינות וביחוד עשיה או האפי' אחר ימים וה' בד' הנ"למילבי"ן
 טילבי"ן. טלאים שהם בקיץ וטכ"ש בחורף אף בעיני ראיתי וחמאה גבינות בהםשטונחים
 רצין טילבי"ן היו יין עליה שססננין בטשפך החורף בימות אף בעיני ראיתיגם
 נפה ע"י בישול קורם תחלה שיבדוק ועדשים בקטניות מאד האדם יזהר גם בה.ושבין
 ימצא וכודאי יברוק הדף או השולתן על מהנפה שיפלו וכפמולת הנפה על לרקדןדהיינו
 דעתי מאומר ולא בעיני ראיתי הכל ואת הפסולת בתוך גדושים רוחשים מילביןבהם
 לכם. אומר אני השמועה מפי לאוגם

 נופלים היטב בכיסוי סכוסין שאינם משקה או במאכל בודאי זבוכי' בשרץגם
 בשעת הזבובים מהן לברר ברירה לי' לית ובודאי עב בתבשיל וביחוד הזבוביםבהם

 ניכרין שאינן לילה בסעודת וביחוד עליהם. לעמוד א"א כי לחזק ולהשליכםאכילה
 אף ולפעמים בקיץ זר ולא ראו ועיני היטב. ע"ז לחקור האדם קל וחיוב כ"כבקערה
 שתים או שעה לאחר מצאתי דבש או שעורים שכר בו שותים שהיו בצלוחיתבתורף
 טאוד יזהר לכן בצלוחית. הנדבק הדבש או השכר מלחלוחית שנתהוו קטניםזבובים
 שטיפה למריקה תיכף הוא גדול ותקון בה שתייתו קודם מזבובים הצלוחית לבדוקבזה

 הן בחום,ן להזהר לזרז צריך וביותר היטיב. במים ושטף מורק השכר שתיתשאחר
 על וחיוב קטנים זבובים טלאה היא החומץ בה שמעמידין כלי כי בחורף הןבקיץ
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קטשביש ת ו ר ו כ בה ר עטו

 לתוך שלא,פרחרהזבוכים מאד יזהר המינון בעת ואף טפות. ור ב' על החופץ לסנןהאדם
 יזהר בה. שהחומץ לכלי במסוך עומדים שהן אחר ומשקה פאכל על או הממונןהחומץ
 רק משקים שאר ואף שכר ישתה שלא החורף יטי בתהילת גם בקיץ מאודהאדם

 מכלי טשקה שום ישתה ולא הקטנים הזבובים אף נראים יהיו ובה זכה לבנהמזכוכית
 סוף ועד מתחלה אותם כסו לא אם הזבובים בהם נפלו שבודאי חרם מכלי אועץ

 כימו טרם בכלי יפלו שלא להזהר א"א כראוי במכסה אותם כמו אם ואף כראויבכסוי
 שקורין הרתיחה שתשקע עד מלשתות ימתין לבנה מזכוכית ששותה זאת גם ואףאותה
 צריך וביותר המפה. דרך ששיתים זיראים שלטים וכן רבים וראיתי ביע"זשוי"ם
 בקדירה זבובים נפלו שבודאי כלע"ז )באטווינע( שקורין ירקות בתבשיל מזכוכיםלהזהר
 לחוץ. להשליכם האכילה בשעת כקערה עין בטביעת כ"כ ניכר ואינו מגולה שהיתהבעת
 קרוי"ט היפ"טלך שקורים בכרוב וביחור הירקות ובכך בבצלים הטצוי בתולעיםגם

 שרוב חכי יהגה אמת והן פרעושים דמיון לעלה עלה בין קטנים תולעים שםמצוים
 ירחיק נפש ובעל בבר א' עלה כל טגעת שירם מקום עד ובודקין בזה נזהריםהעולם

 אחריו ולבדוק לחפש ישראל טאישי איש כל על גדול שחיוב דבר של כללומאכילתם
 בהם תמצא לא אם בהם שמונחים ובכלים ובטשקים בטאכלים החקירות בכלולתקור
 שאיסור לצלן רחמנא אכילתם מאיסור להנצל שיוכל בכדי ומילבין ותולעיםזבובים
 כנ"ל. לאוין בכמה מוזהר ועליהם אחד לאו חזיר אכילת שעל חזיר מאיסור חמורשלהם
 וכל החקירה אומצי בכל בשמרם בהם נזהר וגם שמים ירא הארם שיהא זאת גםואף
 אלו מאיסורים וכל סכל שנצול בודאי בטוח לבו נכון יהי' לא עכ"ז לבדוק המרבההיד

 לעשות הארם על גדול חיוב אך בתטירות. בקיץ במאכלים שמצויין מטילביןוביחוד
 יהי' עכ"פ ואז טגעת שידו טקום עד לחקור עשה לעשות בכחך אשר ואת עליוהמופל
 שאינו מי אך און. כל לצדיק יאונה ולא מלכר ויצלך בכמלך יהי' ית"ש וה'שוגג
 על מוכיח תחלתו טתחילתו גדולה וחקירה בדיקה בלי ושותה ואוכל כלל ע"זחושש
 כזה"ק מפליג מאוד וטה לצלן רתטנא ערול ועונשו מזיד נקרא המפק על ואףמ131
 דישראל באלהא חולקא לי! ולית בעיקר כופר כאלו הוא שהרי אלו איסוריםעונשי
 בזה. הזריזות אל האדם לב לעורר כדי טזה"ק אחד טאטר לפניך ואעתיק לצלןרחמנא
 אתדבק דאמירי מאכלי מאינון דאכל מאן כל ת"ח ע"ב דם"א שמיני פ' הזה"קוז"ל

 לי' דלית גרסיה ואחזי עלי'. שריא טסאבא ורוח וגרמיה נפשיה וגעיל אתראבסטרא
 עלמא טהאי הכי יפזק ואי בי/ אתדבק זלא מסיטרי' אתי ולא עלאה באלהאחזיקא
 דאיהו נש כבר לי' ודיינין לי' וססאבין רמסאכא במטר דאחידן אנון כל ביאחידן
 דמריגעלא

 ארצה קומתו מלא לפוי לאדם ראוי אין וכי ורעי אחיי נפשי שאהובי ליהגידה
 קולע אם ינוח לא ולילה ישקזם לא יומם עיניו תרך מים ופלגי פיהו בעפרוליחן
 אשר אסורות מטאכיות חיותו כחיים בעודו היטיב נזהר הי' שלא בעצמו לשערהשערה
 שבתורה עבירות כל שעל הנ"ל הזה"ק לפי שבעולם עבירות מכל חמור עונשםאומץ
 כפי עונשים ובשאר בגיהנם עונשו שמכל לאחר מ"מ מב"ר בהם שחייב אותם עלאף

 אכל ית"ש. בקב"ה חלק לו ויש לעה"ב חלק לו יש עכ"פ העליון בעולם עליושנגזר
 חלק יו שאיז הנ"ל הזה"ק בטאטר טבזאר האסורות ססאכלות וגופו עצטו שטימאזה

 לא תולעתם כי כתיב עלייהו כנ"ל דרין לררי ונידון בעה"ב ולא ישראל באלהיכלל
 בעור די האין אדם כני לב על ולדבר לזעק עוד לי ומה וגו' תכבה לא ואשםתסות

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



ל העבודה 1ש1רשיסגדקלח  

 ילך הלוך האלה הדברים כל ובזכרו הנ"ל הזה"ק "סד אנוש לבב ולהתלהב לבערעולה
 מעשה אנשי כטה קל ושמעתי כנ"ל. ישער אם טזלו רוע על יחשה לא תסידובכה

 בכל וטוחנין ססילבי"ן הרחים בית כלי אף לנקות הרחים בית אל בעצמםשהולכים
 שנזהרים ומכ"ש יום בכל וכן בלבד אחד יום לצורך לחם ואופין תבואה מעטיום

 חלקם ואשרי בקש שרפה ע"י מילבי'ן ממפק יום בכי אותם לנקות שבכיתםככלים
 שיאכלו השזלתן מנקים אכילתם שקודם מעשה אנשי כטה על שמעתי גם ובכא.בזה
 האכילה בעת השולחן על ספר שום מונח יהי' שלא ונזהרים מילבי"ן טמפק היטיבעליו

 הלחם. ועל המפה על מהמפרים ירחשו שלא וחוששין מילבי"ן ג"כ טצוין במפריםכי

 העונש בחוסר הנ"ל סזה"ק לו נודעת יתירה בינה אשר האיש זה מי ורעייאחיי
 זהיהות פיני בכל להזהר דרכם אורחות וילפת ויחרד לבו על ישים ולא ר"ל זה עוןשל
 א~ במאני להיות שיכול שאפשר בדעתו ישער אם מפיקא בספק אף זה הפרטעון

 טלאכלן נטנע ואתה הימנו טשוכות ידך אזי זבובים או טילבי"ן זו בכלי אובמשקה
 השפל בעה"ז קלה שעה תאותו עת לכבשם קצסו שיממור לאדם לו נח כי לשתותןאו

 עד. לעולסי ארוך שכולו בעה"ב וחלקו ח"ו ישראל מאלהי חלקו אורות מלאבדוהבזוי
 כלו הכלל על אלא יצא עצמו על ההשגתי בזהירות בלבד עצטו את להפקיע דיואין
 שהמכשלה להאופים ישראל עם מדרך מכשול להרים ובימור ג"כ אחרים את להזהיריצא
 במה בהם תלוי הרבים וחמא בעו"ה חללים רכים ונפלו כשלו והמה ידם תחתהזאת

 כלי כל כי בקש שריפה ע"י יום בכל בהם שמשתטשין כלים יהבהב נזהריםשאין
 החורף. בימות אף ר"ל טילבי"ן מלאים בתיהם כתלי כל זאת גם ואף שלהםאפיה

 ולחקור שלו פנאי את ליחן בזה איש להיות עצמו את שמשתדל מי חלקוואשרי
 בו תלוי הרבים וזכות הרבים את בזה לזכות הזה הדבר אודות על בתמידותולדרוש

 בזה.ודי
 מאוד זהיר הוי כ"כ ~מתוקנים אינם שמעשיו שוחט באיזה ברור במדעךגם
 העברתו דרך תעשה ובתחבולות ע"ז לאחרים גם להזהיר זאת גם ואף משחיטתו.מלאכול
 הרודים הארץ טומרי האיתנים סדינה גאוני אל וישר ראוי הוא מאוד ומה עוד.מלשחוט
 אשר הזכת זובחי כל על מצודות שטוח להם וישטחו הפרצה על ולעמוד להקהלבעם
 ה' שכתות טלבד המשכר משקה שום ישתו לא החול ימות שבכל מביב גבולםבכל

 כח לשותיו יומר המשכר במשקה ידם תחת הזאת הטכשלה גדלה בעו"ה כיוי"ט
 ירום לבל בארור רבא נודא להטיל וביחוד המכין. בפגיטת יבין לא ולבוהרגשותיו.

 והן ופוסקים, גמרא ללמוד שיודע מי אם כי לשחוט המאכלת את ליקה ידו אתאיש
 ואינו דשמעתתא צורתא מכיר אינו אם אף שוחטים והכל עומקים, כשהיטה עתהרכים
 ליטול ידו הפושט וכל חסיד ע"ה לא כי כלל שמים ירא ואינו רכנן דקאמרי טאייודע
 ובודאי רואות שכך לעינים אוי בשחיטתו לרבים מומחה נעשה גברא בכח פיפיותחרב
 המכשוי ולהרים לתקן בידם שיש מה בכל המדינה גאוני הדור גדולי על טוטל זהדבר
 חלוקי בה שיש משאלה גם זו. בהערה ודי בהם. תלוי הרבים וזכות קרוש עםמדרך
 בעל אם להכשיר בקדושה שלא הוראתו מרוכה ~הפסד הדחק ובשעת בפוסקיםדיעזת
 בה שהורה מבשר תאכלו לו זה את אך זו. משאלה תאכל שלא זהיר הוי אתהנפש

 ביניתא כמשחל פשוט והוא כש"ע מפורש והדין בפומקים כלל חלוקה דין בו ואיןזקן
 בהטה מבשר האדם יזהר גם עליו לשאוי שצריך אף כלל שאלה נקרא זה איןמחלבא
 תקון התיקונים וז"ל מרכא, בהשיש

 עשריי
 איהו הורה ספר ואם ע"ב ע"ה דף וחמשא

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



קא יעי כשהבכורותשער

 או יתיר או תסיר חד אות או דחמר באתר מלא או דטלא באתרחסר

 חלי-

 פסוע ס"ת
 דחמשה כגוונא ריאה כנפי המש אינון רא כגוונא הלעילא רם"ת כדיוקנא איהולאו

 או יתיר או חמיר אוני אי ישרים, ספר דאיהו ספר רזה כגוונא ורדא תורה,חמשא
 דילה חמשי וחמשה אור"תא על אעבר כאלו עליהו דעבר ומאן פסול חמרא איהוחליף,
 עליי' דעבר מאן אינון מרכות סרי תמני מרכות בה יהא רלא צריך ריאה כנפיכו'

 זו. בהערה ודי כו'. עלמין חי דאיהו ברית אעברכאלו
 במקום להזהר צריך וביותר לאכול שלא טזהיר האריז"ל בהמה של אחורייםבשר

 בהם הניקור במוב ובקי פרבים ה' את ירא הוא אם להמנקר ומכירו יודעשאין
 ק*ע דף וישלח פ' כטבואר רח"ל הנשה גיד איסור של המכשלה גדלה כיובשמותיהם

 הם כי ועוף וחי' בהטה של לב שום לאכול שלא האריז"ל אזהרת גם ועי"ש.ע"ב
 בתחלת זה אפילו בשר בו שאכל ביום גבינה יאכל ולא מאוד, לנפשו המזיקיםמדברים
 בכוונה ויאכל אסור פת ספק אפילו אדם יאכל שלא אזהרתו גם היום, בסוף וזההלילה
 וכלר כלל אימור שום זה במאכל שאין ספק שום בלתי לו שנתברר המותריםדברים
 מהנצוצות הנברר הוא ומעוטה החיצונים לחלק הולכת רובה דחול והאכילה האריז"לוז"ל

 בו המתגלגל חוטא נשמת איזה עם הנאכל במאכל ונכנסו בקליפות שנפלוהקדושה
 דבר הטאכל יהי' לא אם ודוקא ההוא המאכל האוכל האדם ע"י הכל שנתקןכעונותיו
 כי בנפשו ניזוק האוכלה ולפיכך לתקון ראוי' שכו הקדושה אין שאז ח"ואיסור
 עכ"ל לחטוא מסיתו בה הגוברתהקליפה

 על וביחוד בגמרא כנזכר ביתו בתוך יתירה אימה יטיל שלא מאוד האדםויזהר
 יארע אם אף הכית מבעל שעלי' יתירה אימה שמתוך תבשילין בבישול שעומקתהאמה
 ואינה הדבר מסתרת לשונה תחת וחלב. בבשר דהיינו בבישולה איסור איזהלפעמים
 יראה כי מאומה יודעים בכית שם הכית מאנשי איש ואין הבית לאנשי כללמגדת
 פ' כזה"ק מבואר וחלב בשר איסור של הפגם וגודל הבית מבעל לה שישמאימה
 להזהיר ראוי ואדרבה כזה מאוד האדם יזהר לכן ועיי*ש. ע"א קכ"ה רףמשפטים
 איזה לפעמים יארע אם תבשילין בבישול שעוסקת לזו וביחור ביתו לאנשיבתמידות
 תפצא ובזה הדבר ותמחיר תכחד שכל טריפות דבר בשאר או וחלב בשר באיסורשאלה
 יזהר גם בזה. ודי בתמידות ביתו אנשי כל על ידבר משכיי לכל ראוי כן בעיניוחן

 בחלב. בשר בשול של הנאה מאיסור מאודהאדם

 חמישיפרק
 צריך אם האכילה קודם עצמו את לפנות בזה להזהר האדם צריך מאוד מההנה

 לאשתכחא אצמרך נש דבר שלחן וז"ל ע"ב. קנ"ד דף תרומה פ' בזה"ק כטבוארלזה
 אצטרך וע"ד דגרמי' בנקיותא אלא דילי' מזונא למיכל יתקרב דלא דנופאבנקיותא

 מזונא דההוא דכיא דשולחנא מזונא ייכול לא עד בקדמותא גרטי' לפנאהב"נ
 דאיהו צואה קיא שלחן ההוא על יתקרב דלא כגין קכ"ה אתרעי כי' לי,דאתקין
 ובגין כו' כלום דא דשלחן מזונא מההוא יקבל לא אחרא וסטרא אחרא דמטראטרזא
 וכ"ש בטעוי וכ"ש צואה קיא לההוא פתוריה דע"ג מזונא יהיב דלא נש בר אצטרךכך

 עכ"ל, ברכיו 'בי למיכל איחו שלמן וע"ר דגופא ותקונא ובריאו נש לבר סבדאיהו
 של שמזונותיו אף ע"ב קצ"ם דף מקץ פ' בזה'ק כמ"ש להתנהג לאדם ראוי איךגם
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 העבודה 1ש1רשיסגדקם

 מן לאכול לפניו להביא סעד לסעוד הוא מוכן כירה ועכר לו ומוכנים קצוביםאדם
 מזונותיו. על ויתרומם יתעלה השם לפני אכילתו קודם יתפלץ עכ"זהמוכן

 נש בר הוא דא ברכות רב אמונת איש אכתרי' קרא ואסר פתח בזה"ק שםוז"ל
 למיכל יוסא דההוא מיכלא לי' דהוה דאע"ג מבא יימא ר' כגון בי' דקכ"הדמהימנותא

 ושאיל צלותיה דצלי לבתר קדישא מלכא קמי מזונא דשאיל עד לי' מתקן הוהלא
 מלכא מבי דינתנון ער נתקין לא תריר אמר והוה מתקין הוה כדין טלכא קמימזוני'
 ש"ע מלכו המלך אל לבוא זו עבודה לקיים יכול האדם כל זה הוא כי ובוודאיעכ"ל.
 רצון יהי בזה"ל. קצרה כתפלה הנטילה קודם מזונותיו על מלפניו ולבקש יולהתחנן
 ישראל כל ומזונות וטזנותי פרנסתי לי שתתן הארונים וארוני העולמים כל רבוןמלפניך
 פותח שכתוב מקרא בי ויקוים באיסור ולא בהיתר חקי לחם והמריפני הרביםברחמיך

 על התפלה זו שיחו את ששפך ואחר כזה. ודי ע"כ רצון. חי לכל ומשביע ידךאת
 שאתה פינות וכל ויד יד כל על במרוגין פעמים שני לאכילה יריו יטול כנ"למזונותיו
 בידו ויריק השפאלית לידו אותה ויתן ימין ביד הכלי ימול תחלה ימין ררךפונה

 זה"ק שניה נטילה וכן השטאלית ידו על ואח"כ תחלה הימנית ידו עלהשמאלית
 פ' בזה"ק מבואר רח"ל העונש גודל ולהיפך למעודה נמ"י של שכר וצדיוהאריז"ל.

 לעילא דאתעניש אע"ג יאות כדקא ידוי נטיל דלא מאן כל וז"ל ע"ב. פ"ז דף לךלך
 הכי כך. דעונשי כטה ממכנותא. לגרמי' לי' רגרם לתתא עונשי' ומאי לתתאאתענש
 על ברכאן דשראן דלעילא ברכאין לגרסי' רגרים יאות כרקא ידוי דנמל מאן זכיהוא
 הנטילה כסו הברכה בעת הידים בהגבהת ויזהר עכ"ל. בעותרא ואתברך יאות כדקאידוי

 התקונא חד, ידיעין טילין י' אית המזון כברכת וז"ל ע"ב ט"ז ד' בז"ח מבואר והואשחרית
 בגין משובח איהו פתורא ויסדר כך כל לי' הוה דלא ומאן מזונא ההיא כפוםפתורא
 כו'. אכילה קורם נט"י חנינא. איהיך. ה' לפני ואכלת דכתיב מלכא קמי למיכלדיתיב

 עלאה כגוונא נש דבר ימינא דהא כו' בשמאלא יטינא דיטוי ידים נמילתתליתאה.
 נטילה לאחר ידיו להגביה רצריך רביעאה. כו'. שטאלא על שבתא לי' למהויהוא

 ידיכם שאו דכתיכ כו' ידיו הגבהת כשעת כאחת זרועתיו שני ויזדווג שסכרךבשעה
 כפיו שיהיו יזהר )אך כו'. עלאי דיוקנא אינון דאצבען בגין ס"ט ה' את וברכוקורש

 לברכא דצריך חמישאה. מזה"ק(. הקדומים בשערים למעלה כמבואר מזה זהפרושות
 שתיתאה. דאצכען. בדיוקנא לעילא ברכאן לאתערא בנין נ"י על ברכת ר"לבכוונה
 דאיהו מיכלא מההוא למיהכ המובחר מן ומצוה כו' למסכנא טיכלא טההואלמיהב
 ברכת לברכה שביעאה. כו'. תאיב דאיהו שפר סכל אכיי דאיהו שפר מכלאכיל

 גרגרן יהא רלא המנאה. כו7 ההמוציא בה"א לרקרק אצטרך כך ובניני כו'המוציא
 דהא תורה דברי פתורי' על למהוי תשיעאה. כו'. מלכא ק0י דאכיל כסאן אלאובלען
 עשיראה. כו'. טחים מזבחי דאכל כסאן הוא הרי תורה דברי בי' דלית שלחןתנינן
 בישא לסטרא חולקא ולפיהכ מיני' בישא זוהסא לאתעכרא חוכא ראנון אחרוניםמים

 אפשרי. היותר בקצור עכ"ל כו' לגבי' טקמרגא ישתכח דלא בגין ידוי דעל זוהמאטההוא
 ברכה סוף כשימיים יארם וראוי עצומה בכוונה המוציא ברכת יברך זהואחר

 כי ה' גבורות ה' גבורות עצומה בשמחה במחשבתו שיכוין הארץ מן לחםהמוציא
 שום שאין בזה הנפלאה וחכמתו ויתעלה ית"ש הבורא של מגבורותיו אחד הואבודאי
 בארנו וכבר הארץ מן נרולו הזרע הוא איך קצהו אפם אף להשיג יכול אנושישכל
 לטעלה כטבואר דהמוציא בה"א לדקדק ויזהר כזה. ודי הא' בשער באריכות לטעלתמזה
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קמאשביעי ת י י י כ ב" ר עש

 במאמר שמבואר התקונים בכל ויזהר ע"ב. ל"א דף י*ז תיקון כתיקונים גם הנ"לכטאסר
 בציקת בענין קם"ז סי' א"ת בש"ע המבוארים הדינים בכל מאד האדם יזהר גם הנ"ל,הזה"ק
 בסי' המבואר בדין מאור האדם יזהר גם זה. בסי' שם המבוארים הדינים ובכךהפת
 על אף עליו לקבוע רגילים שאחרים שיעור בכימנין הבאה מפת אכל שאם ס"וקם"ח
 בעונותינו עתה והן לאחריו. המזון וברכת המוציא עליו סברך ממנו שבע לא שהואפי

 בלי אוכלים דרכים עוברי וביחור בזה נזהרים שאינם עסינו בני רכות כזה נבוכוהרבים
 עד סרובה אכילה וחלב בחמאה שנלושו דהיינו בכיסנין הבאה מפת המוציא ובלאנם"י
 ירא לכן דגמרא. דינא על ועוברים המזון ברכת אחריו מברכים אין וגם שבעיםשהם
 ג"פ במלח המוציא פרומת לטבל ויו"ם בשבת אף האדם ויזהר מאוד. בזה יזהרשמים

 ע"א רמ"ד דף פנתם פ' בזה"ק כמבואר לחם בפרורי לזלזל שלא הארם ויזהרהאריז"ל.
 בקיצור. עכ"ל אבתרי'. רריף עניותא בארעא לי' וזריק בנהמא דמזלזל מאןוז"ל

 ששיפרק
 סההוא למיהב שתיתאה תקונא השלחן מתקוני כזה"ק טאמר למקיה כמובאיודע

 עניים שיהיו להשתדל בתמידות לשקוד לי שומע אדם ואשרי כו' לטסכנאמיכלא
 ע"א, קנ"ה דף תרומה פ' בזה"ק כמבואר בזה חיקו ואשרי שולחנוטאוכיי

 בטאי זז"י
 פתורי' על מעדן דאיהו כטה דילי'. בשלחן עלאה. עדונא בהאי לאתעדנא נש ברזכי

 ונוטר ה' על תתענג אז בתרי' כתיב מה תשביע נענה ונפש הכתיב דטמכנינפשאן
 תדיר ואתטשך הנגיר עלאה קדושא רבות דמשח עדונין אנון בכל לי' רוי קב"הדאוף
 על עניים להיות וטאוד מאור האדם שיזהר האריז"ל כתב וכן עכ"ל. עלאה ככורלההוא
 אף אורחים הכנמת מצות על לאדם להזכיר עוד אזכרנו זכור בו דברי וטדישולחנו.

 הכנסת גדולה שאמרו הקדושה מגמרא לכי דגלזי לישנא בעליי נראה מעלתהשנודי
 הטצוי פרטי ענין על האדם את לעורר באתי ט"מ השכינה פני מקבלת יותראורחים
 שערים דופקי מפורמטים כ"כ שאינם שבתם טטקום נעו וגם נדו כי לוטדים עלבזמנינו
 ברעב לחיותם נפשם על ולעמוד להזכיר ועיר עיר בכל אשר ישראל עזרת העזרהשערי

 ולדרוש לחקור ראוי וכיוצא אלו על לילה ללינת אף הביתה אותם מאסף איןולפעמים
 דבר יקנות מכיסו פרוטה כלה לפעטים כי ולהאכילם לביתך תסיבם והסבאחריהם
 אחרים אצל גם עבורו להשתדל ג"כ גדולה וטצוה הפתחים על להזור כבודו ואיןמאכל

 לרדוף וראוי העושה מן יותר המעשה וגדול שתים או אחת מעודה על לביתםלהכניסם
 הצדקה מעלת וגודל הקצרה. זו בהערה ורי חייו. אחר שרודף כמו זו מצוהאחר

 נחזור וטעתה שחכרתי. בעז"ה הכולל בשער שם הוא זורח אור נראה באורובכללות
 והזה"ק השולחן על בלמוד ומאוד מאוד האדם יזהר השולחן. תקוני כענין הראשונותאל
 דלא שלחן ע"ב קנ"ג דף תרומה פ' זה"ק וז"ל ומאוד. מאוד ע"ז מזהירים האריז"לגם

 מולקא לי' דלית כו' מלאו שולחנות כל כי כתיב עלי' דאורייתא מלי עלי'אתמר
 שולחן איהו דאורייתא מלי עלי' אתטר דלא שולחן כך בגין כלום דקדושהבממרא
 קלאה. דאלהא ברזא חולקא שולחן בההוא לית אתרא רטעוא שולחן איהו צואהדקיא
 עוד ולא לחולקי' לי' ושוי שולחן ההוא נמיל קב"ה עלי' אתטר דאורייתא דסלישולחן
 וכל קכ'ה קמי שולחן דההוא דיוקנא ושוי מלין אנון כל נטיל ממנא רב מורי"אאלא
 קדישא מלכא קטי' ואתעפר שתורא ההוא על מלקין עלי' דאתמרו דאורייתא טליןאנון
 קייטא נש דבר שולחן קב"ה קטי דאתעטר ה' לפני אשר השולחן זה רכתיבמשמע
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 ושורש.,:)ה,עבודה'סוד:,.1:קמב

 טלי פתורי, 'קייסין'.על' ידאיין'תהין סאן -זכאה-,איהר -חובוי מכל ,נשי .לבר לי'לדכאה
 תהין נש .דבל מקמי פתורא ההוא' כד:שלקא שולחן.' :מההוא לסטכנין וחולקאדאורייתא:
 דמלכא שלחן איהו דא 'אמר וחד;טשמאלאיחד מימינא -"ר' חטן אזרמנן קדישיןן.טלאכין
 ומשתא עלאין בברכאן דא פתורא' ;תפיהן יהא וממדר. קסי', ממדר קא, דפלני'קדישא
 ממרר קא דפלני' קדישא דמלכא איהו.'שלחן דא אסר -וחד עלווי' ישרי קב"ה. עלאהורבו
 יומין לעתיק קמי פתורא האי יהא -מסרר לי' יכרכון ותתאי .עלאי די פתורא דאקסי'
 לסזונא יי' וזכי דאתי 'לעלמא ליה זכי נש דבר 'שלחן כו'. ראתי ובעלמא עלמאבהאי

 ורבו חילא לאתוספא לי' וזכי יומין) עתיק קמי למכ , לאשתמודע לי' וזכי עלמאדהאי
 עכ"ל. דאתי ובעלמא דין בעלמא חולקי''"דההוא.'לבר.)נש איהו דאצמרך.'זכאהבאתר
 גדותיו כך על מלאים ובתקונים החדש גם-בזהר זה. מענין ע"ב ]קס"ח בדף ג"כועיי'
 ומאוד מאוד האדם יזהר האריז*ל .כתב זו. בהערה ודי. צריך. אני לקצר אךטוה.
 קנ"ז ד' תרומה פ' מזה"ק והוא הסעודות בכל הבית חורבן על מלדאג עצמו ימנעשיא
 על ולדאגה לאדכרא לי' אית מיכלין 'באנון ומתענג פתורי' על דאתעדן מאן וז"לע"ב

 קא דאיהו עציבו ההוא ובגין אתחרבי. הקא ' רמלכא היכלא ועל קדישא דארעאקדושה
 ביתי' בנה כאלו עלי'- תשיב קב"ה' -דחסן.- ומשתייא חדוה בההוא פתורי' , עלמתעצב
 קודם בחול לזמר נהגו ולכן עכ"ל. :חולקיה. זכאה טקדשא דבי חרבי, אנון כלובנה
 אך ציון. שיבת את ה'. המעלות:.בשוב שירי וי"ט ובשבת בבל נההות על טזמורבהם"ז
 בפיו המזמור ואומר שח בפה 'יךת' יוצא אדם אין שכודאי בינה שאת תוכלו זהאת

 מגור ויקרע החרבן- צער ,וכמחשבתו בלבו שיכניס העיקר אך עמו. בל ולבווכשפתיו
 בזה. ודי אסירת,הסזמור בעת. בהם"ק חורבן על הגדולה והדאגה הגדול מהצערלכו

- שביעיפרק
 מים עשירא' תקונא השולחן בתקוני בז"ה ה' בפרק למעלה לרעת הראיתאתה
 מההוא בישא לסטרא חולקא' ולסיהב מיני' זוהסא;'בישא לאתעברא חובה דאנון.אחרונים
 ידוו:בגין רעלזוהמא

 דלא-

 קנ"ד ד' תרומה פ' ובזה"ק עכ"ל כו,: לגביי מקמרגא ישתכח
 לההוא חולקא..דתמצית לסיהב אצטרך ואתענג נש בר לבתר.,דאכיל ז"ל ג"כ.ע"ב

 חובא חוכא. אנון ודאי ~וע"ר כו' דידין זוהסא ההוא אחרונים מים איהו וסאןסטרא
 בקצור. עכ"ל דא. חולקא לי' למיהב נש בר על תיובא ואיהו שריין דחוכה ובאתראנון

 האדם יזהר לכן להעתיקה, צורך ואין הוא לכל ומסורה וידוע גלוי הגמראואזהרת
 ינטל לא שאם עוד וכתב האריז"ל. כתב כן חריבה. פת אלא אכל לא אפילו טאוךבזה
 איש כל המור. ע"פ מאוד זו- באזהרה ומאריך לנח"ש שלח"ן יתהפך אחרוניםמים
 סי' בש"ע בב"י כמבואר דוקא בכלי אחרונים מים למול בזה להזהר טוב בכיתושורר
 המאכל טשטנונית מלוכלכות ידיו שאם סאוד האדם יזהר נם w*p. ב' מעיףקפ"א
 היטיב נקיים יריו שיהיו ככדי אחרונים מים כנטילת. ידיו מעל היטיב הזוהמאלהעביר
 אחר אחרונים מים שנוטלין אף דרוכא רובא שראיתי כמו ולא המזון: ברכתבעת

 טזוהסת מטונפות .'נשארים וידיהם מים טיפין כמה רק ידיהם על נותנים איןאכילתם
 מים ירחצו מועד אהל אל בבואם ע"א קפ"ז דף' בלק פ' זה"ק .וז"ל כבראשונ'.הטאכל
 בידין מלכא קמי ויתחזל' להאי תייש דלא קרא-דמאן מהאי וגו"ילפינן ימותוולא

 דא כי אי כו' עולם של ברומו יתבין נש דבר דידוי בגין מ"ט מיתה' חייב .מזוהטין
 כד בנקיו למהוי דינא לית בהואית

 מברכיי
 דלהון ובדוגטא דבהו בגין לקב"ה בהו.
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קמגשכ"מהבכורותשער

 דהא אתרא לסטרא ליה סליקו לכלוכא וכל טמפא כל כולה קדחטא שמאטתברך
 עכ"ל אנוף וחוכה חובה אחרונים מים וע"ד אתו ולכלוכא טמפא מהאי אחראסטרא

 זו. בהערה ודיבקיצור.
 כו'. רשע אדם היק זה ויאסר לסמה אצבעותיו ראשי ישפיל הנטייהואחר
 על עומדת זה וטבלעדי הם'א מגרש ובזה עוד וכתב עצומה כוונה בזה כתבוהאריז"ל
 לכן האריז"ל כוונת למסבל מוחא כל תוכל לא זה את אך עכ"ל. כאורח.שולתנו
 בזה עצומה בשמחה כוללת כוונה אחרונים מים נטילת קוים האדם שיכויןמהראוי
 רוח נחת בזה לתת חז"ל שתקנו כמו האכילה אחר ידי לטול ומזומן מוכן הריניהלשון
 בין להפסיק שלא טאד האדם ויזהר כו'. קב"ה יחוד לשם ויתעיה ית"ש ובוראיליוצרי
 לנמילה תיכף שארז"ל טה דעיקר כידוע בד"ת ואפי' דבר בשום המזון לברכתנמילה
 אחרונים טים וכשנטל האריז"ל וז"ל הפזון וברכת האחרונים פיס נטילת על קאיברכה
 שהם תיכף הסזון ברכת לברך בראשו הכובע יניח אלא תורה בלמוד אף יפסיקלא

 בנגינות למנצח יאמר הכרכה וקודם בזה. זריז אינו אם נכאב שהוא כת"ףאותיות
 פגרש הוא ובזה כו' עת בכל ה' את אברכה פסוק והיה"כ כולו יחננו אלהים שירמזמור
 ירא האלהים את נשמע הכל דבר סוף פסוק יאסר ואח"כ השולחן. על העומדתהם*א
 ופ0זק כו'. פי ידבר ה' תהלת פסוק יאסר גם האדם כל זה כי שמור מצותיוואת

 ואח"כ ה' יפני אשר השלהן זה אלי וידבר פסוק יאמר ואח"כ כו'. יה נברךואנחנו
 משמעות אך האריז~ל. עכ"ל רבה. בשטחה אלא כלל דאגה בלי המזון ברכתיאמר
 בזיטון. כשיברך רק יאמר לא השלחן זה אלי וידבר שפסוק שםלשונו

 הם אם כלל. הפסק בלי המזון כרכת תיכף יברך אלו פסוקים אסירתואחר
 רם'ו דף פנתם פ' בזה"ק ג"כ מבואר והוא דוקא. הכום על הזמון ברכת יברךשלשה
 בקצור. עכ"ל כום. צריך לא משלשה פחות כו' אמאי כוס צריך לשלשה וז"לע"א.
 הוא טהם וא' קפ"נ בסי' ברכה של בכום בש"ע הטבוארים הדינים בכל האדםויזהר
 ברעיא ע"ב רע"ג ד' עקב פ' בזה"ק כמבואר כזה, מאוד האדם ויזהר ושמיפההדחה

 הסות סם רזא בארת אלא חובה אקרי אמאי כו' אחרונים מים תםינאה וז"למהיסנא
 טטא. אקרי טהרה בלא עליו דמברכין כום ועל ברכה בהו דעבדי מזוהםין ידוי עלשריא
 נזםומה

 דשותיי
 ידוי כ"ש וטלבר טלגו בהדחה ליה טטהרי דהוו עד לברכה מטא בז

 טמא נקרא היטיב וטשוטף טודחה אינו הכום שאם הקדוש כר"ט טכואר הרי עכ"ל.כו'
 נקי שיהיה ברכה של הכום להכין אחרונים מים נטילת קודם טאוד האדם יזהרלכן

 זה בכל ויכוין לבנה טזכוכית דהיינו יפה כום אחר לחזור ראוי וגם היטבומשוטף
 בכום בש"ע שם הטבוארים הדינים ככל גם ויזהר ויתעלה ית-ש בוראנו טצותלהדור
 כל טכאר בזה"ק טקוטות ובכסה דגטרא דינא הם שם שמבואר טה כי כי ברכהשל

 לכן העליונים בעולמות גדולים ותקונים הסוד ע"ד ברכה של בכום הנאסריםהדברים
 האדם ויזהר הנ"ל סי' בש"ע לפניו והולכת סדורה הכל ויטצא מאוד בהם האדםיזהר
 סיטן רואה אינו שלחנו על פת משייר שאינו סי כל וז"ל מ"ב ק"פ סי' בש"עבמ"ש
 יתרו ובפ' טקומות. בכסה בזה"ק ג"כ ומבואר דמנהדרין. טגטרא והוא לעולםברכה
 משום ט"מ ריקניא פתורא על לברכא נש לבר לי' אסור תנינן ז"ל ע"ב פ"זדף

 האדם ויזהר עכ"ל. כור נש בר בעי ובג"כ ריקניא באתר שריא לא רלעילאדברכתא
 מקומות. 'נכסה וכתקונים בזה"ק מבואר הוא כן אצבעותיו. בין הכום יאחזשלא
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 העבודה ושורשיסודקמד

 שמיתפרק
 היא מלתאהזמנה

 כמבואר הימנית ידו על והניחו ידה בשתי הכום את שקבל אחרהנה
 בענטשין וועלין סיר רבותי ~tep בלי שאומרים הנומת יאמר הנ"ל בסי'בש"ע
 ית"ש לבוראינו וההודאה השבח ובהכנת בהזמנה ובמחשבתו בלבו ישמח ושמחהבחדוה
 קורם לע"ז בלשון אומרים שאנו הזה השבח והכנת הזמנה של החיוב וגודלויתעלה.
 יהודה א"ר וז"ל ע"ב. קפ"ו דף בהינוקא בלק פ' בזה"ק מבואר הזטון ברכתהתחלת

 מלי אמר הוה ינוקא וההוא אכלו הוא. נש בר לאו יינוקא האי לן כרהטי יצחקלר'
 וועלין מיר לע"ז בל' אומרים שאנו זה )פי' ונברך הב אמרו אורייתא. וחדושידאורייתא
 אלא דא בברכה מתברך לא קרישא דשסא בגין אמרתון יאות להו אטרבענטשין(
 ה' את אברכה לוטר דוד חמא מה וכי וגו' עת בכל ה' את אברכה ואסר פתחבהזמנה
 פתורא על יחיב נש דבר דבשעתא בגין אברכה ואמר הזמנה דבעי דור חמאאלא

 סטרא לקב"ה לברכא נש בר אזמין כד תמן קייטא אתרא וסטרא תמן קייטאשכינתא
 לקב"ה לברכא נש בר אזמין לא ואי בכללא. איהו לאו אחרא ומפרא אתכפי'אחרא
 נברך חיטא ואי כו' ברכה בההיא חולקא לי' למיהוי ומכשכשא שסע אחראפארא

 ודאי. הוא הכי ברכה. הוא דא טשלו שאכלנו ברוך הזמנה. הוא דא משלושאכלנו
 טה אל הביטה ורעי אחיי הנה בקיצור. עכ"ל כו'. איחו אחרא הזטנה נברךאבל

 שאנו הוא הזמון ברכת קודם והזטנה הכנה אדם אל החיוב נודל הנ"ל בזה"קשמבואר
 בשמחת זה לזמר בודאי ראוי מאוד טה הנה בענטשין וועלין מיר לע"ז בל'אוסרים
 יוצרו ולהודות לברך עצמו את שהכין על מאור עצומה שסחה בלבו וישמח מאודהלב

 זכרו ויתעלה שמו יתברך באלהותו עצוטה שמחה וישמח ויתעלה שמו יתברךובוראו
 בזה. ודילעד.

 משלו שאכלנו נברך המברך שאומר , הוא זמון וברכת זמון ברכת לברךויתחיל
 אכודרה'ם וז"ל חיינו. ובטובו טשלו שאכלנו ברוך והטסוכין המברך שעוניםוהענייה
 ומתועדין זה את זה ומתרין שמזמנין יתברך להבורא וגדולה שבח רבוי הוא הזמוןוענין
 עכ"ל יחדיו. שמו ונרומטה כמ"ש מובתו שפע על ולפארו לשבחו לו להודותיחד

 פעמים כמה לטעלה בקצובים המה הלא ונערך הוא כתוב ככר ורעיי אחייהאכודרה"ם.
 כשלשה זטון בברכת האדם יזהר לכן ובמחשבה בלב היא וההודאה השכחשעיקר
 כהודאה לאוסרה בעז"ה לקמן לפנינו לשונו שנעתיק בטור כמבואר מדאורייתאשהיא
 לפני ושמחת ע"ב קסיח דף תרומה פ' הזה"ק וז"ל במחשבתו. עצופה וכשמחהעצומה

 למחדי אצטרך ברכה של בכום נש בר בריך כד ברכה של בכום איהו דא אלהיךה'
 גביה על קאים קכ.ה ברכה של כום נש בר דנטיל כיון כלל עציבז ולא חדוהזלאחזאה
 שאכלנו נברך תלתא במותב הכום על ולברכא בחדוה רישי' לאעטפא אצטרךואיחו
 הרי עכ"ל. כו' דעתיקין עתיקא לנכי לעילא רעותא אצטרך דא חיינו ובמוכומשלו
 וז"ל בה והשמחה החדוה וחיוב הזמון כרכת מעלת גודל ורעי אחיי זה במאמרמבואר
 לפי מלכות ולא שם לא בה אין התור' מן שהיא שאע"פ הזטון דכרכת קפ"ח סי'הפור
 זו. בהערה ודי הטור. עכ.ל קבועהשאינה
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קמהשביעי"בכורותשער

 תשיעיפרק
 בהם"זכוונת

 ביחיד אפי' הארם על החיוב ובוודאי המזון ברכת לכרך התורה טן עשהמצות
 טוב כתיב ע"א רי"ח דף ויקהל פ' הזה"ק וז"ל עצומה. ובשמחה עצומה בכוונהלברך
 טההיא דהא בחדוה לברכא למגנא איהו ולאו בחדוה טבא בעינא ודאי יברך הואעין

 תקון )רמז ממרין מכל לאתזנא דאצטריך אתר לדל מלחטו נתן תירו ומההואברכתא
 כו' דאורייתא ארחא למנדע לחכימין אלא אתממרו יא אלין מלין כו' הקדוש'(להשכינ'

 כד דלבא ברעותא בחדוה יאות כדקא מזונא ברכת דמברך מאן כל אוליפנאמהכי
 נש בר איהו זכאה קדישין בהיכלין עלאין רזין גו לי' אתתקנא אתר עלמא מהאיסליק
 בזה"ק לעיין לאדם וראוי נמרץ בקיצור עכ"ל דלהון. שבתא וידע דמארי פקודידנמיר
 מזהיר פעמים כטה תדעו ולו וראו נא הבימו נפשי אהובי ורעי אחיי זה.במאמר

 שמוע ושמעו רוקא. הלב ובשמחת בכוונה בהם"ז שיכרך הנ"ל הזה"ק במאסר האדםאת
 בכוונתו בזה שעושה הקדושי' העליוני' בעולמות התקון מגודל אמורה לשונו עלמלתו
 שם. הכל כמבואר ע"ז שכרו גודל גם כברכתו אשר איש איש לבו בשטחתוביתור
 עוד מה אישים וחדל נבזה טדעת עני ואני אנשים אוזן להעיר עוד פה לי מהועתה
 ונפלאה. עצומה הערה הזה"ק מאמר הדין מן לבא די הלא אדם בני פני אתלזעוק
 לברך ואצטרך לתתא והדי לעילא חדי כהם"ז רמברך מאן ע"ב ס"א דף הז"חוז"ל

 זו. הערה ודי בקיצור. עכ"ל כו'. למחדי בגין דלבא וכרעותאבחדוה
 וארבע" שם על לנו. חסר לא תסיד אכודרה"ם. לשון וזה . ן ז ה ת כ ר ב א'ברכה

 לא שם על היא בקשה ועד. לעולם סזון לנו יחסד ואל חסר. לא במדבר בלכתםשנה
 ומפרנס זן אל כי בנוסח א-ל שם תיבת לדלג שלא מאוד האד' ויזהר עכ"ל. לחמויחסר
 ברוך עצומה, כוונה בה ג"כ וכתב כו' זן אל הוא כי העיקרי הנוסח כהאריז"ל ע"פאך
 ההודאה שיפרש עד שני' ברכה להתחיל תיכף אחרי' יחמוף לא הכל, את הזן ה'אתה

 במחשבתו קצומה בשמחה עצומה הודאה ויתן ובחופתיו מפיו שהוציא מהבטחשבתו
 של אסן קניית וגם וברחמיו. בחסדיו העולם כל זמפרנם זן שהוא על ית"שיהכורא
 זו. בכוונה עצומה ובשטחה בהודאה יהיההמסובין

 בטור כן גם והובא ברכות במסכתא הגמרא וז"ל . ץ ר א ה ת כ ר ב שנייהברכה
 לא הארץ בברכת ורחבה טובה חטרה ארץ אמר שלא מי כל רא"א תניא קפ"ובסי'
 אוסרים שאנו טה )והוא ברית בה שיזכור צריך אומר המדי נחום חובתו. ירייצא

 מה )והוא תורה כה שיזכיר צריך אזמר יוסי ר' בבשרנו(. שחתמת בריתך ועלהנוסח
 אוטר אבא ר' להוסיף. אלא לחלוק בא ולא שלטדתנו( תורתך ועל הנוסח אומריםשאנו
 כולם ועל ובסוף ה"א לך נודה בתחלה )פירש"י ופוף תחילה הודאה בה שיזכירצריך
 שחייבו מה הזכיר שלא או המטבע שטשנה מי וכל הטור וז"ל לך(. מודים אנחנוה"א

 כתב וז"ל הטור עוד וכתב בגמרא. שם ג"כ והוא חובתו ירי יצא לא להזכירחכמים
 למצוה אי קאטר לעיכובא אי י"ח יצא לא דאמר בהא מסופקני ז"ל יחיאל ר'אחי
 לראש חוזר הברכה סיים ואם לחזור וצריך קאטר לעכובא דאורייתא דבהם"ז כיוןונ"ל
 כל על לחזור בך שלום נא אדברה ורעי אחי עליון קדושי מגולה עם עתה המור.עכ"ל

 להזכיר ממיני מרשה עד פה אל מפה בקבלתם חז"ל אותנו שחייבו ההוראותפרפי
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 העבודה 1ש1רשישדקמו

 הברכה שבתחלת ההודאה בטור. כנ"ל ולעכובא גמור בחיוב הארץ ברכת של זובברכה
 ורעי אחיי נפשי אהובי הנה אלהינו ה' לך נודה אומרים שאנו בנוסח להזכירשחייבו

 בלבו לשים עמו בל ולבו ח"א לך נודה לבד בשפתיו אלו תיבות האדם יאסראם
 עטו נכון לא ולבו פיו פתחי בפתה י"ח יוצא אדם איך האיו המלות פי' שלההודאה
 קבלה היתה בוראי כי וסוף תחלה הודאה בה שיזכיר הנ"ל בגטרא אותו שחייבובמה
 ההוראה זולת הודאה ליחן האדם צריך הברכה בתחלת שתיכף מרע"ה עד איש מפיאיש

 ממנו רחוק שלבו כיון הודאה נקראת ואיך לך מודים אנחנו כלם ועל הברכהשכסוף
 ורחבה טובה חמדה ארץ אמר שלא סי כל שארשא והוא זו בכרכה להזכירשחייבו השני חיוב על ונחזור כזה, ורי פשוט שכל ע"פ כנ"ל שכלב שטחה היא ההודאהועיקר
 הודאה ליתן עלינו גמור שחיוב ג"כ ר"א כוונת בודאי י"ח, יצא לא הארץבברכת
 לנחלה כזו ורחבה טובה חמרה ארץ אותנו שהנחיל על יתעלה להשם זו בברכהעצומה
 בפיו רק האלו תיכות האדם יאטר ואם ואותנו אבותינו את ה' באהבת עולטיתוירושה
 מצרים מארץ ה"א שהוצאתנו ועל י"ס הזכרת גם י"ח. יוצא איך עטו בל ולבוובשפתיו
 כשתיקן בודאי אך זו הזכרה חיוב בגמרא נזכר שלא אף הנה עבדים. מביתופדיתנו
 י"ם הזכרת תיקן בודאי בגטרא כנזכר הארץ ברכת של זו ברכה ונוסח מטבעיהושע
 ההוראה ועיקר ובשפתיו בלבו ע"ז עצומה הוראה ליתן האדם על חיוב ובוראיג"כ
 בה שיזכיר צריך אוטר המדי נחום בגמרא שנזכר השלישי החיוב על ונחזור בלב.היא
 ברית אות הטילה ברית והוא בכשרינו שחתמת בריתך ועל אוסרים שאנו וזהברית
 ברית עטנו כרת ית"ש שהבורא לאות לנו שהיא לה' קדש חותם בטוחי טבטחקודש
 אבינו לאברהם נתן המילה ברית כריתות וע"י לעם לו נהיה ואנחנו לאלהים לנולהיות
 עתה עד. ולעולמי אחריו ולזרקו לו שיים אח41ת לנחלה לו להיות הקרושה ארץע"ה
 גרול כי לה' משפפ במאזני פלם דרכיך טעגל פלח ישקרו לא בנים זרע ה' ברוכיאחם
 עצומה הודאה נתת האדם את ישאלו אם מעהיז פטירתו אחר למשפט כקרב ה'יום
 בכשרך וחתם הקדוש וגורלו לחלקו אותך שבחר על יתעלה להשם בבהם"ז חייך ימיכל

 ימיו כל אמר אם פניו ישא איך ופטרון וסלך ואדון אלוה ויתעלה ית' והואברית
 אוי הנ"ל כל על ההודאה כלל לבו אל שם ולא כיבד ובשפתיו בפיו רקהתיבות
 כמה ועור קייטא אות לון יהיב רקב"ה ישראל אנון זכאין הזה"ק וז"ל בושה.לאותו
 זה כרית חותם מעלת גורל מבואר הקרושה בגמרא נם צריך. אני לקצר אךמאמרים
 על ונחזור זו. בהערה ודי ויתרוטם יתעלה להשם זו בהודאה הארם לב יתלהב לאואיך
 אוטרים שאנו וזה תורה בה שיזכיר' צריך אומר יוסי ר' בגטרא שנזכר הרביעיהחיוב
 שנה אלפים לעולם שקדמה והתמיסה הקדושה תורתו לנו שנתן שלסדתנו תורתךועל
 שהודעתנו חוקיך ועל באמירתו וגם הצפון. טוב ולכל העה"ב לחיי נזכה שבהבכרי
 באסירתו וגם הצפון. טוב לכל ג"כ נזכה שבהם אותנו שצוה הקדושים הטצותשהם
 יוצא איך כו' אותנו ומפרנס זן שאתה סזון אכילת ועל שחוננתנו וחמד חן חייםועל

 עטו בל ולבו ולחוץ השפה מן התיבות הנ"ל כל אומר אם הודאה חובת ידיהאדם
 שבסוף ההודאה חיוב על ג"כ ונחזור כלימה, לאותו אוי בושה לאותו אוי זו.בהוראה
 שאנו והוא ומוף. תחלה הודאה בה שיזכיר צריך אטר אבא ר' בנטרא שנזכרהברכה
 עד איש מפי איש טקובל כך ובודאי כו' לך פודים אנחנו ה"א הכל ועלאוטרים
 הטוב כל על כלל ררך ג"כ הברכה בסוף שניח הוראה דוקא ליחן שצריךטשרע"ת
 שיתן צריך ובודאי היא. לך נודה הברכה שבתחילת בהודאה לו די ולא טקודםשפרס
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"זשבתיהבכורותשער
 כל על כללטת הודאה ושתר יותר ובלבו במחשבתו עצוטה הודא' העש" זובהוראה
 רעה אשר הדברים לכל לבבכם שיטו נפשי אהובי ורעי אחיי הנה. עד שזכרהמובות
 ההוראות בכל תבונות לבו יהגה וע"כ שפתיו למוצא לבו שם לא אשר אדוניהבעיני
 כהוגן הקדושה בנטרא חז"ל שחייבוהו גברא חובת ידי בזה לצאת זו בברכההנזכר
 בלבו יכניס ה"א לך נורה הברכה שבהתחלת ההודאה האדם כשיאמר היינווכראוי,
 הוא והולך מונה ואח"כ לעד זכרו ויתעלה ית"ש באלהותו זו בהוראה עצומהשמחה
 הטוב של ופרט פרט ככל ויכוין כו' ארץ לאבותינו שהנחלת על עמנו שהימיכהטובות
 שני' הודאה כשיאמר הטובות פרמי כל ואחר פשומ. שכל ע"פ למעלה כמבוארההוא
 ויותר יותר עצומה שסחה בלבו יכנים כו' לך מודים אנחנו ה"א הכל ועלשהיא

 בטה ינעם לנפשך ודעת הנה. עד שזכר הטובות פרטי כל על כלל דרך זובהודאה
 איש העולם הנהגת כדרך ממש היא וסוף תחלה ההודאה זו ברכה בנוסח חז"לשתקנו
 חן חן תשואות שנותן באדם ושכלית חושית ראי' רואות עינינו הלא כי רעהואת

 כלל דרך הודאה לו נותן הרבה טובות על ג4 וטה עמו שעשה טובח איזה עללחבירו
 חפיצה ובנפש שלם בלב לו אוטר והרי עסו שעשה טובותיו שמפרט קודםבתחילה
 קסדי שעשית הפוב על והודאה שבח ורעי אחי לך נותן אני הלשון בזה רבהובשמחה
 הטובות אותם ופורם שמפרש בעת כודאי הנה וכזו. כזו כזו המוטות פרפיופורט
 וטובה טובה כל על לחבירו והשבח ההודאה בוער ובלבו עצומה בשטחה אותםמפרש
 אז לדרכו ולילך סאתו לפרוש ורוצה המוכות כל שפרט ואחר עטו שעשה עצמהבפני
 אחי בזה"ל לו ואוטר ויותר יותר שלם ובלב עצוטה בשטחה כלל דרך הודאה לונותן
 והודאה שבת לך נותן אני עסי שעשית המובות כל על בך שלם נא אדברהורעי

 ופורש קצרות במלות וכוללה הנונה ברכה מאוד עד ושמח שלם בלב אח"ז אותווסברך
 נוסח חז"ל לנו תקנו ממש זו הנהגה ועל היא. כן חקרנוה זאת לדרכו והולךמאתו
 ברכה נותן שניה הודאה ואחר באמצע הטובות ופריטות וסוף תחלה הודאה זוברכה
 זו ברכה לוטר האדם יזהר לכן חי כל בפי שמך יתברך בתיבות היינו יתעלהלהשם
 יתחיל ולא בשפתיו שהוציא הצובה על עצומה בשמחה הודאה בלבו ג"כ להכניסההיא הטוב" לענין ענין בין הבחנה ליחן כדי וטובה טובה כל בין והפסק ריוח ליחןבמתון
 חי כל בפי שסך יתברך בלבו. לשעבר הודאה נותן שהוא עד שני' סובה בפיולפרס
 האוטות בין הטחולל הגדול שטו חלול על בלבו גדול צער יכנים אלו בתיבות ל"ו.תמיד

 מתפללים ואנו מתרה, עליכם יהי ויעזרכם יקוטו בו חסיו צור אלהיטו איהשאומרים
 הוא שאתה רחוקים באיים אפילו תבל דרי כל וידעו יכירו ואז ב"ב משיח ביאתעל
 האנושי טין כל בין היינו חי, כל בפי שטך יתברך וזהו זולתו, אפם ומיוחד יחיד א'ה'
 על ה' אתה ברש הברכה וחתיטת זכז', זאכית ככתוב עוד, הגדול שטך יחוללולא
 ארץ על כאוד בלבו עצוטה בשטחה עצומה בהוראה ג"כ יאמר המזון. ועלהארץ

 עכ"ז סזון דעבדא ארץ שפירושו טפרש שכגמרא אף המזון על וגם לנו שנתןהקדושה
 בזה. ודי השעה. בזה לו שנתן הסזון על ג"כ לכוין לאדםראוי

 ודוד ירושלים בונה שלישית קפ"ח בסי' הטור ז"ל ם י ל ש 1 ר י ה נ 1 ב ג'ברכה
 הבית על תיקן ושלמה עירך ירושלים ועל עמך ישראל על תיקן דוד תקנוםושלמה
 כולהו להן דריש דהא ושלמה דוד שבא עד אותה ברכו שלא לפימרא ולאוהגדול
 בה להזכיר וצריך כו' לישראל סובה שנתוסף טה לפי המטבע תקנו הם אלאמקרא
 הנה בקיצור. הטור עכ"ל טשיחך דוד בית טלכות ועל שאטר וזהו דודמלכות
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 והנוסח המטבע לנו תקנו בנו ושלמה ודוד מדאורייתא נ"כ זו ברכה אם ורעיאח"

 ויב לב בלא בלבד ובשפתיו בפיו זו בקשה ויבקש יאמר אם י"ח אדם יצא לאבודאי
 בלבו גדול צער ויכניס קצת וריוח הפסקה יתן ובקשה בקשח כל כין לכן ר"ל,ידבר
 שהם קדוש עם עד בלבו גדול צער יכנים עמך, ישראל על ח"א נא רחם בתיבותהיינו
 ואומרים האומות בין הגדול שמו מחולל ועי"ז ודחופים וסחופים דווים הזה הסרכגלות
 גדול צער ג"כ יכניס כבודך, משכן ציון ועל עירך ירושלים ועל וכתיבות אלוהיהם,איה
 משיחך. דוד בית מלכות ועל ובתיבות עוד. יבנו מתי עתה חרבים שהם זה עלבלבו
 ועד קדוש עם מאתנו דוד בית מלכות תושבת מתי ער ע"ז בלבו גדול צער ג"כיכנים
 שנקרא והקדוש הגדול הבית ועל ובתיבות אלילים. עובדי הרשעה מלכות תטשךמתי
 לחרבה יהי' ותפארתנו טקדשינו בית מתי עד בלבו גדול צער ג"כ יכנים קליושמך

 רוח נחת טזה שיבא בכדי חובותינו קרבנות את בו להקריב שנוכי יבנהומתי
 על עיניו יורדה ומים דמעות להוריד שיוכל מי ואשרי וב"ש ב"ה ובוראינוליוצרינו

 בש' למעלה כסובא יודע ובקשה בקשה בכל בזה הנזכרים יודבקו יחדיו ושברשבר
 חרבן צער השלחן על עצמו ולצער לדאג החיוב גודל תרומה פ' פזה"ק מאמרהקודם
 ובגין הנ"ל במאמר דמלתא ומיומא ע"ז ביחוד שנתקנה בברכה וביחוד מקדשינובית
 אינון כל ובנה ביתיה כנה כאלו עליה תשיב קב"ה כו' מתעצב קא דאיהו עציבוההוא
 ובנה כשיאמר הברכה בחתימת וביחוד עכ"ל. חולקיה זכאה מקדשא דביחרבי

 עד לב ובשכרון עצומה בכוונה יאמר כו' בא"י בימינו במהרה הקדש עירירושלים
 כוונות שני זה באמן ויכוין עצומה בכוונה עצמו ברכת אחר אמן ג"כ ויענהמאוד
 ית"ש לך להודות וראוי מהרה ירושלים שיבנה הלואי אמן הודאה הב' תפלההא'

 לעתיד. ירושלים הבונה הואשבודאי
 בטור כן גם והובא ברכות במסכתא הגמרא דך והמטיב הטוב ד'ברכה

 ב' צריכה ואסיקנא סלכות צריכה והמטיב המוב טחנן א"ר ארבב"ח ודל קפ"טסי'
 דוד בית מלכות לומר שתקנו דכיון ירושלים בונה בשביל חרא מדידה ברמלכות
 להזכיר רצו שיא אלא עולם של מלכות ג"כ בו להזכיר היה ראוי ירושייםבבונה
 להשוות יחם שאין וז"ל מפורש יותר ב"י ולשון דוד, בית מלכות אצל עולם שלמלכות
 בהטוב  להזכיר תקנו  הלכך הטור ז"ל עוד כ"י. עכ"ל דשמיא ומלכות דארעא מלכותאביחד
 ברכת כנגד להזכיר נמי תקנו כנגדה מלכות להזכיר שתקנו ואגב כנגדה מלכותומסיב
 אמ"ה בא"י נוסחא וזה הטבות וג' גמולות וג' מלכינת ג' בה להזכיר צריך לכךהארץ
 והטמיב הטוב המלך הטבות וג' מלכיות. ג' הרי הטוב המלך כו', מלכנו אבינוהאל
 לנו מטיב הוא לנו הטיב הוא הסדר בזה אומר הי' ז"ל הרא"ש וא"א לנו. ייטיב הואלכל
 רק מדאוריתא שאינה אף זו ברכה כי עתה ראו ורעי אחיי הנ"ל. דברכות מגם'הטור קכ"י יגמלנו. הוא נופלנו הוא גמלנו הוא הגמויות אוטר שהוא כדרך לנו ייטיבהוא

 מלכיות ג' מספר ובמנין במפקד קדשנו ברוח חז"ל שתקנו רואות עינינו הלאמדרבנן
 להשלמת תקנו אחרונות טלכיות וב' יותר ולא פחות לא דוקא גמולות וג' הטבותוג'
 ירושלים ובונה הארץ ברכת והם מדאורייתא שהם המזון ברכת של אחרונות ברכותשני
 חובתו ידי יוצא אדם ואינו כוונה בעי השלמה בודאי והנה מלכות. בהם נזכרשלא
 שיאסר עד תשלומין של המלכיות שני בהשלטת עמו בל ולבו שפתיו על ה' דברבמשא
 וטלכוח שם הצריכה ברכה איזה שאר  רפתיחת טלכות כמו ממש עצומה בכוונהאותם
 ואדנותו טלכותו קצטו על ויתקלח יח"ש אוחו  לקבל  שליטה  שטים הלנוחבקבלת
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קמט11בקי. הבכורות.

 מטש מכוץ ואים ידברו ולב לב בלא אותם מזכיר האדם אם אך עצומה,בשמחה
 אמר אם לי מה בודאי אתה הטוב המלך או אתה מלכנו ויתרומם יתעלה השםלנוכח
 כוונתה מלכנו בתיבת לכך כונתו הי' שלא מאחר חול של אחרת תיבה אוטלכנו

 לבו אל האדם יתן לכן אחרת לתיבה זו תיבה בין כלל חילק אין כנ"להעיקרית
 של אחרונות ברכות שני של מלכיות שני להשלמת גמור כחיוב כאן להזכירםשנתחייב
 זו בברכה זו הודאה חז"ל אותנו שחייבו גמולות וג' הטבות בג' וכן כנ"ל הסזוןברכת
 עצום' הודא' וכמחשבתו בלבו כיון לא אם בהם חובתו ידי יוצא אדם אין בודאידוקא
 שאכלו שלשה כפרק ואמרינן האבודרה"ם וז"ל זו, בהערה ודי גמולות. וג' הסכות ג'בכל

 תקנוה( שביבנה הזקן גמליאל רבן של ב"ר )פי' תקנוה ביבנה והמטיב הטובשברכת
 ואח"כ סישראי רככות אלפים בה והיו לאלהים גדולה עיר שהיתה ביתר הרוגיעל

 ונשארו ישראל קרן לגמרי נגדעה ואז כלם ונהרגו ולכרום עליהם רומי מלכותנכרה
 שישבו ער זה כדבר לישראל גדולה חרפה והיתה רב זמן השמים לעוף מאכלנכלתם
 ואז לקברם רשות להם שנתנה עד אוצרותיו ובזבז בתענית ימים כפה דינו וביתר"ג
 זמן אותו כל המריחו שלא הטוב הזאת. הסוכה רוב על והממיב הטוב ברכתתקן

 בסעודה ותקנוה מובה על סובה דהינו לקבורה שנתנו והממיב האדמה פני עלשנשארו
 הגשמים ועל טזבות שטועות זעי היין שנוי על ג"כ תקנוה ולכן השפחה מקום שהואלפי

 שיבא עד לחזור עתידה ואינה ישראל קרן נגדעה ביתר כשנחרבה בירושלמיואסרינן
 תקנת שעיקר כיון לכן האבודרה"ם. עכ"ל ירושלים בונה אצל ממכוהו ולכן דודבן

 במחשבתו יכוין הטיב הוא כשאומר הטכות בג' לכוין ראוי ביתר הרוגי על זוברכה
 ית"ש לך נותן ואני לקבורה ושנתנו המריחו שלא ביתר להרוגי הטיב הואבזה"ל
 הודאה ג"כ ויתן ישראל לעם טובות בכל עתה מטיב הוא הפוכה. ע"ז עצומההודאה
 סוזנה ג"כ יכוין נסזלות בג' וכן אלהבא תפלה לנו ייטיב הוא ע"ז. במחשבתזעצוטה

 בודאי מ"מ בגמרא הרחמן נוסחות כל נזכרו שלא אף כו'. הוא הרחמן בזה. ודי ממשזו
 ופסוק עצומה. בכוונה אותם לומר ראוי וע"כ מעניני בטור ג"כ והובא מקדמוני'נתקנו
 קודם הזן בברכות זה סמוק נתקן ספרד בנוסח רצון. חי לכל ומשביע ידיך אתפותח

 ומשביע ידיך את פותח כאמור ברא אשר בריותיו לכל מזון ומכין נוסחתה וזההחתימה
 הכל את הזן בא"י רצון חייכל

 למדין אנו וטזה טאד. עצוטה כוונה ע"ז כתב והאריז"י
 ואנו החתימה. קודם ידיך את פותח פסוק להזכיר כן נתקנה הזן ברכת נוסחתשעיקר
 הב"י שטביא הכלבו ממעם הזן ברכת חתימת קודם זה פסוק להזכיר שלא שמנהגינואף
 פסוק לומר שנתקנה למנהגינו עכ"פ ועיי"ש להב"י מברתו נראה שלא ואף קפ"זבסי'
 זה פסוק כי עצומה בכוונה אותה לומר האדם על גדול חיוב המזון ברכת בסוףזה

 דינא הוא כי ביתו ולאנשי לאשתו הכום לשגר ויזהר כנ"ל. הזן ברכת נומחתמעיקר
 מקומות. בהרבה בזה"ק גם ונזכר ברכה של בכום שנאמרה דברים מעשרהדגמרא

 ע"א ק"ד ד' וירא פ' בזה"ק כטבואר ברכה של פכום לשתות יזהרו הממוכים כלגם
 דלעילא ברכה לההיא דיזכי בגין דברכה כסא טההוא למשתי לב"נ לי' בעיוז"ל
 בקיצור.עכ"ל
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 העבודה 1ש1רש,יסגדקנ

 עשיריפרק
 הנהניןכוונת..ברכת

 מחשבות מעלת מגודל ',הקודטים בשערים למעלה פעמים כסה כבר בא זההנה
 עולה הודאה איזה של 'תפלה'הן איזה של הן קדושה טחשבה שכל האדםקדושות.של

 בכל עכ"ז אך העולמות בכל בה מתפאר יתיש והבורא הקליונים בקולמותלמעלה

 לכן טזה.ק למעלה כמבואר . והטהשבה הדבור שניהם צריך . התפלות ובכלההודאות
 ובשעה בעת וביחוד ובתפלות בהודאות במחשבות.)קדושות בתמידות א"ע האדםירגיל
 הנהנין ברכות כגון ובשפתיו בפיו ויתעלה יתיש ובוראו יוצרו של שבחיושטסרר
 וצורך הנהנין ברכת מעלת וגודל ויותר. יותר נמהשכתו הודאה להוסיף 'לו ראויוכיוצא
 לקב"ה לי' לכרכא דא ו"ח פקודא וז"ל ע"ב ר"ע ד' עקב פ' בזה"ק מבואר בהםהכוונה

 קב"ה לגבי גזלן אקרי בריך לא ואי קלמא בהאי ואתהני ושתי דאכיל טה כלעל
 מלין באנון נש בר אהיק בריאן ואנון כו' תבריא אוקטוה והא ואמו אביו גוזלדכתי'
 עלמין כל על לארקא ואתטליין וטקורין דרגין אנון כי ואתברכן עלאה מקוראסההוא

 כגין דנרכאן ברוא רעותיה לשואה נש בר אצטרך וע"ד כחרא. כלהוואתברכאן
 ברכאן מאנון חולקיה ונטיל אתברך לקב.ה דמכרך 'וסאן כחדא כלא כו'דיתכרכון
 רישיה על ושרא נחית סתמן מתברך דקב'ה דשמא כיון לתתא עלמא דכלבקדמיתא
 עלמא בכל אתפשט מתמן ריש" קל ושרייא את" ברכה דההיא כיון כו' קדסאהחויקא
 הקדושה( לשכינה )רמז קדישין תפוחין. תקל גו מתעטרן נחתין ברכאן דאנוןבשעתא

 דשדר דרונא הוא דא וטכרזי ואטרי .בהו ונחתא בעלמא דטטנן דרנין כמה בהוופגעי

 השני בשער העתקתי כבר המאפר וסיום בקצור. לשונו כאז עד כו' לקב"הפלוני
 ועיי"ש. ז'פרק

 גדלו תוקף כי את נפשי ואהובי השם ידידי ורעי אחיי רואות עיניכםוהנה
 ברכאן ואנון הנ"ל בזה"ק כנז' העולמות בכל שפע גורם שבזה הנהנין ברכת שלוטעלתו
 ואתמליין וטקורין דרגין אנון כל ואתברכון עלאה מקורא מההוא טלין כאנון כ.נאריק
 אוטר הן בי הדברים הן הן הלב כוונת אחר בודאי והנה עלסין. כל עללארקא

 אינו בודאי בכוונה ובמחשבתו בלבו הברכה אפירת של והבין "ולם נשמע בלידברים זהי
 נש בר אצטרך וע"ד הנ"ל הזה"ק בלשון היטב באר כטכואר העולטות בכל השפענורם

 הזה"ק מפי יוצא טפורש לפניך הרי כו' דיתברכון בגין דברכאן ברזא רעותיהלשואה
 לשואה גמה בטדה מדותיו על הפריז שהזה"ק ואף בכרכה. הלב כוונת דווקאשצריך
 ומפירות המדריגה כסתר הברכה בסוד לכוין האדם שצריך רברכאן ברזארעותיה
 דבר בנועם לחזות זוכה אדם. כל לאו אך להלן שם שמפרש כפי העליוניםהעולמות

 כטרוני' בא הקב"ה ואין ונפלאות. עמוקות כוונות לכוין דא סביל מוחא כל ולאוסחר
 אשר כפי התבולן ובפה'שהורשת עשה בכחך לעשות ידך תטצא אשר ואת בריותיועם

 כה"ג. אנשי שכוונו הכוונו' בכל התכוין כאלו לטובה חשבה והאלהים שכלך ידתשיב
 אדם כל ולכן בהם יכוין אדם כל יכול בעז"ה בזה לפנינו שיבואר פשמיות כוונותוהנה
 להם שיגרום העולסות כל היינו מבעליו טוב ימנע שלא כדי בהם לכוין עליוחייבים

 למשכיל  למעלה היים אזרה תהוה אתה זרעי אחי כנ"ייבזה"ק. בברכתו פובשפע
 המאכל לאכול ישיבתו בעת מחשבת לחשב קצפו את האדם שירגיל הזה משערבט"ב

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



קנאשביעי"בכורותשער

 בטשקה או ההוא בטאכל שיש המועלת מחשבה השתיה כום את בידו שיקח בעתאו
 ואז בשתיתו או באכילתו וההנאה התענוג יטעום וטהם רוחנים הקדושים נצוצותההיא

 הנצוצות שהם ההוא התענוג יגשם לא ושתיתו אכילתו קודם בזה כשיחשובבודאי
 ולו יאכל ולו ת"ח בזה קצמו יעשה אדם וכל כדת והשתיה האכילה בעתהקדושים
 סקורם אל ולהעלותם הקדושים נצוצות מהן להוציא הנ"ל הכוונה על טאומרישתה

 טזוני למיני או האדמה לפרי או העץ לפרי לה הראויה ברכה יברך ואח"כושרשם.
 הנפלאה וחכטתו הבריאה בזה ה' גבורות ה' גבורות עצומה בשמחה כמחשכתוויחשוב
 בכל יכוין וכזה לעד. זכרו ויתעלה ית"ש בטאטרו זו תבואה או זו פרי נתהוה איךבזה

 פרי הן הפרי אכילת בשעת נם שהכל. ברכת אחר המים בשתית אף הנהניןברכת
 בלבבו יחשוב וטטעמה מטיתוקה טאוד ונהנה בכסנין הבאה פת או אדמה אואילנות
 הקדושים הנצוצות הם אם כי זה אין צופים כנופת לחכי יערב זה הלא כפ"בכנ"ל

 תענוג כ"כ טורגש ההיא במשקה או שבמאכל קמן מניצוץ ואם העליוניםמעולמות
 קמן הניצוץ לוקח שמהם בעצמם הקרושים העליונים בעולטות גדול ההוא התענוגאיך

 על ויעלה ההוא. התענונ בנועם לחזות ה' עם לבבי.שלם והי' יתן ומי הזההקדוש
 אילן הפרי זו בבריאה ויתקלה יח"ש הבורא של הנפלאה וחכמתו ה' גבורותטחשבתו

 תערוג כאיל מאוד צמא או מאוד רעב שאדם בשעה וביחוד המחזקה. במעמה אדטהאו
 לבד לחם בטשען אף מהמשקה או מהמאכל טאור נהנה בודאי שאז מים אפיקיעל

 הכוונה בזה לתת ויכוין עצומה בשמחה הנ"ל כוונה במחשבתו יחשוב אזי מיםובטשען
 'ברכה כל בכוונות האדם יזהר גם בזה. ודי ויתעלה. ית"ש ובוראו ליוצרו רוחנחת

 הסזון. ברכת כסו מדאורייתא שהיא שיש טעין בברכה וביחוד הנהנין ברכת שלאחרונה
 עצומה בשטחה במחשבתו יכוין העולבים חי ברוך רבות נפשות בורא בברכתוכשימיים
 היו. כלא והיו יהבמלו אהד רגע אפי' קדשך שפע ובהעדר העולמות כל טחיהשאתה

 בה חותם בירושלמי אבל חתימה בה טזכיר אינו דידן בתלטודא וז"ל כתבואבודרה"ם
 הרא"ש. נוהג היה וכן סעדיה רבינו במדר בה חותם וכן העולמים. חי ה' אתהברוך
 ותרגז שמעתי שמוע הנה בשם. זו ברכה ג"כ שחותמין ארץ מגדולי שמעתי וכןעכ"ל.
 אחרונה ברכה לברך נזהרין שאינם אדם בני קצת על אזני תצילנה הקריאה לקולבמני
 ברכות בטמכת פרש"י לפי דנטרא דינא הוא כי בושה לאותה אוי מים שתיהראחר
 לחנך לאדם וראוי חולק. שום בלי ר"ד סי' ובש"ע בטור חיובה והובא ועיי"ש מ"חדף
 ממנה ימור לא יזקין כי גם דרכו ע.פ לנער וחנוך לדבר משיתחילו הקטנים בניובזה

 ידעו ולא תורה בעלי בני וכמה כטה לב על שם איש אין שערוריה ראיתי בעו"הכי
 רב דבי דרדקי והנה שלש טעין ברכה ואצ"ל נפשות בורא ברכת של הנוסח אףכלל
 נחת העדר וגורם לברך יודעים ואין ביום פעמים כמה משקים ושאר מים ישתורבים
 נקיל הבל בנו ושי בברכותיו' לית"ש לבוא המוכן מן שהיה ית"ש ובוראו מיוצרורוח

 טביאיהן שכר שי גודלו כפי כי ע"ז הדין את ליחן האב עתיד ובודאי חטא בושאין
 זה. על טשגיח, שאינו למי לצלן רחטנא ענשו גודל כן ית"ש בוראנו עבודתבחנוך
 היכיל בגין הנעורים בני כן גבור ביר כחיצים ע"ב קפ"ח דף וישב פ' הזה"קוז"ל
 הגבר אשרי כדכתיב ראתי לעלסא סבא אגרא לי' ויהא דקב"ה ארחוי להוימילף
 בההוא יבשו לא בשער אויבים את ידברו כי יבושו לא מהם אשפתו את טלאאשר
 בההוא צבא, אגרא לך דלית עלוי' לקמרגא ייתון דדינא דטאריהון בזמנאעלמא
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שקנב א  :העבודה 1ש1רשןיסודל

 ודי בקיצור. דאורייתא.'עכ"ל דמאריה.:באהחוי, .דהילו לבריה ליהעלםא.,בההוא;'דאוליף
 האדם ההודאה.'מחשבת כערכל_)בענין לאנוש' ללטד הכתב ג"כ:על: 'להעלות וראוין

 הברכה כולם ועי משקון שתה' ואח-כ טאכלים) כמה אדם אכלי 'שאם הנהנין.בברכת
 האכילות כי, רבות')וכוונתך)הי':לפטור נפשות' בורא ברכת באחרונה הבא, לך היאאחת

 להחיות ונברא מה כל,. על בתיבות ראוי'לכ41ן אז' כאחת :בברכה באחרונהוהשתיות
 שיפרט היינו ששתה :ושתיה מיני כל ועל שאכי אכילה מיני .כל על' חי כל נפשבהם

 זו אכילה על הודאה ית"ש לך נותן אני הלשון בזה עצומה בשמחה ההודאהבטחשבתו
 אותם ברא ית-ש הבורא שאתה- ששתיתי, וזו זו שתיה .'ועל ונהניתי שאכלתי וזווזו

 כן ואחר הקדושה לעבודתך בהם נפשי' .את החייתי אני וגם חי כל נפש בהםלהחנות
 טעם הישראיי איש לכל ראוי וכנראי ככוונה. עצומה. נשממה העולמים הי ברוךיסיים
 בפ"ע והנאה הנאה לכל לער(על ויתעלה:זכרו ית"ש ובוראנו ליוצרנו הודאה ליחןקדוש
 בברכה עצמו יפטור' ולא , בעולם ית"ש' "בורא וברא שיצר והבריאה מהיצירהשנהנה
 יברך שלא מאוד האדם ויזהר; זו. בהערה ודי שנהנה הנאות כמה עד במחשבתוכללית
 מובא וככר ח"ו לכלוך שום בהם יהא שלא לגמרו נקיים ידיו שיהיו עד ברכהשום

 ידיו ע"א רע"ג ד' עקב פ' ג"כ זו"ל ביק. פ' מזה"ק טאמר אחרונים מים בעניןלמעלה
 אינון הארץ רעמי כוי ה' יד חטן רשריה יד לדכאה מים ואנון לברכה פסולותמזוהמות
 דברכאן בגזי דבידיהון בגזי בידהון בישא שפחה והשרץ טבילה לון מועיל מאןשרץ
 עכ"ל זיהמא איחו ומאי ברכה איהי טאי ידעי ולא לברכא ידעי דלא לקב"הדגזלין
 . י .הנהנין. ברכת כוונת וקיצור הפרק נשלם ובזה בזה. וריכקיצור

. . עשר אחדפרק

 ;י
 מנחהתפלת-.

 היום מן עשירית שכשעה מפני מנחה התפיה זאת ונקראת האבודרה"םז"ל
 הטור וז"י עכ"ל. יומא לטנח ומתרגמיגן היום לרוח שכתב וזהו חמא אדה"ר בושנברא

 לעולם הונא א"ר חלבו דא"ר בה לזהר צריך ומאור יתפלל המנחה תפלת זמןוכשיגיע
 וגם עכ"ל. כו' המנחה בתפלת אלא נענה לא אליהו שהרי המנחה בתפלת אדםיזהר
 כמבואר וערבית שחרית מבתפלת יותר עצומה בכוונה אותה להתפלל מאוד 'טזהירהזירק

 צללי 'מאן ערב צללי ינסו כי היום פנה .כי לנו אוי כתיב וז"ל ע"א. ר"ל ר' ויחיפ'
 נש בר דבעי תנינן 'וע"ד שעתא בההיא דזמינין דרינן ורוגזי דעלמא מקטרגי אינוןערב

 צלותא וכהאי דעתי' לכוונא ב"ל בעי צלותא בכלהו רטנחה. בצלותה דעתאלכוונא
 והא לה תקין יצחק דטנחה צלותא זמן וע"ד בעלמא שריא דרינא בגין מכלהויתיר

 להזהר צריך הריני' שליטת זמן הוא שעתה מפני וז"ל ג"כ כתב והאריז"ל עכ"ל.אוקטוה
 זו. בהערה ודי לשונו כאן .עדן כו' החיצונים בו יתאחזו שלא טכשחרית יותר מאודבו

 שכרו ביופו לו ישלם יום שכיר' אתו אין אם חוקר היה הטנחה תפלת קויםהאריז"ל

 יבואר בעז"ה שעולו".שכיר הלנת של עון לעלות,לםעלה.יוגודל תפלתו' קי"ז יתעכבלבי
 גם . כטוך לרעך ואהבת של מ"ע עצטו על לקבי האדם' ויזהר י'ח. פרק הכוללבשער
 ויזהר מ"ח. הב' בשער וע"ש שחרית בתפלת לטעלה כנזכר וערבית מנחה תפלתקודם
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 קנגשביש"בכורותשער

 גודש בהתלהבות ג"פ פסוק כל צבאות ה' ופסוקי הקרבנות פרשיות אשרי קודםלומר
 שחרית בהפלת למעלה בטבואר גדול ובהתיהנזת גדולה בכזונה אשרי יאמרואח*כ
 בכוונת שחרית בתפילת מבואר כו' יריך את פותה כו' ישכרו אליך כל עיניוחמוק
 כנ"ל יתוודה ביחידות התפלל אם אף י"ח תפלה ואחר ק-ש. לציון ובא שקודםאשרי
 אחר גם לוטר שיש האריז"ל וכ"כ עלינו. ואח"כ כנ"ל אפים ונפילת שחרית.בתפלת
 אחר הנ"ל מזמורים ב' יאמר זו תפלה שי עלינז שבח ואחר עיינו. המנחהתפלת
 שחרית.תפילת

 ערכית פלחת
 הפסוקים והעיקר כו'. ה' אח ברכו הנה המעלות שיר יאמר ערבית תפלתקודם

 ובתקונים בזה"ק הובא ערבית בתפלת זה פסוק אסירת תקון כו'. רחום והוא צבאות.ה'
 פחד מגו עלן לאגנא איהי דא' צלותא ע"א ק"ל ד' תרומה פ' וז"ל מקומות.בכמה
 על כגיהנם לחייביא טרדי שעתא בההי' ההא גיהנם פחד מטרין דכמה פחד מנובלילות

הד
 תריי

 דגיהגם פחד בגין דאיהו רחום והוא למיסר ישראל מקדמי כך ובגין מליממא
 כו'. ברכו עצוטה בכוונה זה פסוק לומר האדם יזהר לכןעכ"ל.

 אנשי וסדרו עשו אשר .את הרואות עיניך הנה ם. י ב ר ע ב י ר ע מ א'.ברכה
 השערים בפתיחת ויתעלה ית"ש הבורא של הנפלאה וחכמתו גבורותיו זו בברכהכה"ג
 בחכמתו הנהגתו ובכל ברקיע הכוכבים ובמדירת וזמנים עתים ובשינוי מעלהשל

 לשון ובודאי ויתעלה ית"ש אותו לשבח כדי זה כל ומדרו זו בברכה הנזכרהנפלאה
 באמירת מכוין אינו האדם ואם ית"ש להבורא ומשבחים מכרכים שאנו פירושהברכה
 עיניך בין לזכרון והיה ורעי אחי בידך כללא האי ונקוט ברכה. נקראת אין כללהשכח
 ומסדר בזה. ודי אחר מקום בפקודה לפניך זכרונו יהעלות נצטרך שלא כבדיהסיד
 למה שידע בעולם חכם אין כי כרצונו ואמר אבודרה"ם ז"ל כרצונו. כו' הכוכביםאת

 ה' נבורות לכוין ראוי הברכה ובחתימת עכ"ל. הזאת התבונה ועל זה סדר עלנמררו
 הזו. נפלאה בחכמה עצומהבשמחה

 אהבת בלנו האדם יכמס אלו תימה באסירת כף. עולם אהבת עניה.ברכה
 תורתך בדברי ונשמח רבה. אהבה בברכת כמל עצומה בשטחה מאוד ית"שהבורא

 שניהן הקדושים ומצותיו הקדושה תורתו אהבת עצומה בשמחה בלפו יכניסובמצותיך.
 מעומקא יתפלל לעולמים. סממנו תמיר אל ואהבתך הנצחים. לחיים בהם שנזכה כדילנו

 מאד עצוטה בשטחה הודאה במחשבתו שיתן ראוי זו ברכה וכחתימוה מאור.רלכא
 ועיי"ש. דשחרית רבה אהבה בברכת כנ"ל ע"זית"ש

 ק"ש של פשטנית כחנה שחרית בתפלת ימעיה בא זה הנה ע. מ ש ת א י רק
 הכוונת כל דערבית זו בק"ש גם לכווין שיזהר זהורית של בלשון אלא באתי עתהואין
 כו'. ידיך על לאות וקשרתם שבפסוק בה שנתחדש דבר בשביל אלא נשנית ולאהנ"ל.
 אני בזה"5 בטחשבתו לכוין ראוי תפילין זמן עתה שאין אף והשניה הראשונהדפרשה
 רוח נחת יעשה זו בכונה ובודאי בשחרית למחר להניחם תפייין של יו מ"ע עליטקכל

 בזה. ודי עצוסה. בשמחה אותה יכוין אם וכיחוד ית"שלהכורא

 שלאחריהכרכות
 עול קבלת בק"ש שאסרנו זאת כל פ" כר. ואסונה אטת ראעענעברכה
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 העבודה ושפרשיסודיד

 ואמונה אסח הוא ציצית ובפ' מניה בפ' טצות עול וקבלת ראעחנה כפ' שמיםמלכות
 עצמו על יקבל לאדם וראוי עמו, ישראל ואנחנו זולתו ואין כו' ה' הוא כי עלינווקיים
 אמיתת בזה להראות עצומה בשמחה טיחה איזה בציור נפש ממירת אלובתיבות
 ומחשבתו לכו וישים בטחון זו ברכה נומת כל ויאסר ויתעלה. ית"ש ביתורואטונתו
 יוצרנו לנו שעושה זו בברכה סמפריפ שאנו הטובות כל על וההוראה השבח אלהיטיב
 כו'. מצרים בכורי כל בעברתו המכה כו'. הפודינו בתמידות. ויתעלה ית"שובוראנו
 הודאה במחשבתו ויתן עכשיו ממש טשם קדוש עם אותנו הוציא כאלו במחשבתויצייר

 זה קוטב על כי בזה מאוד האדם ויזהר ע"ז. יתקלח להשם מאוד עצומהבשמחה
 ואסרו חייך יטי כל מצרים מארץ צאתך יום את תזכור למען הקדושה בתורהנצטוינו
 בלילה יצ"ם הזכרת של מ"ע קיום ועיקר הלילות חייך ימי כל היסים חייך ימירז"ל
 שלא כל ע"א י"כ ד' בברכות כסרז"ל ציצית בפ' י"מ הזכירו שכבר אף זו בברכההוא
 יש וע"כ בפרש"י ועיי"ש י"ח יצא לא ערבית ואסונה ואמת שחרית ויציב אמתאמר
 בזה"ל לחשוב לאדם ראוי בכאן כו'. סשה עליהם קבלו ברצון ומלכותו מאוד. בזהלזהר
 טלכותך ויתעלה. ית"ש ואדנותו טלכותו הדורות כל סוף עי בני ועל עלי טקבל אניגם
 ויתן טמצרים אותנו וגאל בתמידות גואלינו ית"ש שהוא יכוין ישראל גאל בא"יכו'.

 זה. על ית"ש לו עצומה כשמחה הודאהכמהשכתו
 יתעלה השם שיתן יכוין מלפניך טובה בעצה ותקננו ו, נ ב י כ ש ה שניה.ברכה

 באמת אותו ולעכור יצה"ר עצת יוקש מפח להנצל איך ותחבולות מוכות עצותבלבנו
 בשביל בגלות עתה שהיא הקדושה השכינה לפען יחשוב שמך. למען והושיענו שלם.ובלב
 המזיקין ומן הקליפות מן אותנו שיציל יכוין כו'. שטן והמר כו' מעלינו והסרעונינו.
 ע"א. ק"ל דף תרומה פ' בזה"ק כמבואר נתקנה לכך זו ברכה כי בלילה שליטתןשזמן
 עמו שוטר טקריטין אנן וכגיכ כו' בלילות פחר סגו עלן לאגנא איהי דא צלותאוז"ל

 לנזקא רשו יון ואית בליל' דטשתכחי וקמרוגין סזיקין דכמה פחד אמן לעדישראל
 דא כל ועל ובואינו. צאתנו ושמור טקדימין אנן ובב"כ לבר ביתי' סתרע דנפיקלמאן
 דכולא שולטנא די עלאה לסלכותא ונשמתין גופין מפקדנין אנן רא רכל דחילאמגו

 אנן אשתכחו. לא וטרכחן דקרבנין השתא ולילא לילא בכל דערבית צלותא וע"רכידהא
 שיבורר מוכה דרך הזו וראו צאו עכ"ל. רנא רזא על עברין ראנן תקונין כלעברין
 מפאת בלילה מהם להנצל יכולים היינו לא ויתעלה יתיש עזרתו שלולא אדם שלבלבו

 כו'. שומר בא"י כניל. במחשכתו יכוין ע"כ להזיק רשות להם וניתן שליטתםתנכורת
 פסוקים י"ח והם גדולה בכוונה לאומרם ראוי ואמן. אמן לעולם ה'ברוך

 אבודרה"ם וז"ל כו'. בכבודו המלך של הברכה התחלת הוא עינינו ומיראו עינינו. יראועד
 הוי לא ה' ברוך של דהפמוקים בברוך פותחת אינה לכן להשכיבנו סמוכה שהיאומפני
 בה שנגיל ישועתך כלומר כאמת. בישועתך נפשנו ותגל לבנו וישמת עינינו יראוהפסק.
 הישועה היא וטה האמת. עיר ירושלים ונקרא ירושלים בחוך ושכנתי ע"ש באסתהיא
 אינו זה כו'. ימלוך ה' מלך הי מלך ה' כו'. מלך לציון באמור נפשנו בה שנגילזו

 ויהי'. והי' הוה כנגד והם היכולת כפרקי כדאיתא כך אוסרים המלאכים אלאפמוק
 תפילת ואחר האכודרה.ם עכ"ל ואילך. המשיח מימות כלומר כו'. בכבודו המלךכא"י
 טנחה. בתפלת לטובה זכרונם בא כבר הנ"ל טזמורים ב' ועלינוי"ה
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 קמ .שבקי,"בניסיתשער

 - עקר קניםפרק

 המטה שע5 ק"שסדר

 בנמרא מבואר בזמנה ערבית ,טל ט קרא-ק" ,נכבר אף המטה  ויקי ק"ש חטבהנה
 ק"ש הקורא בל אר*א קוד סטתו על לקרותה מצוה בבה"כ ק"ש שקרא אע"פאריב"ל

 ק"ש הקורא כל יצחק ר' אטר עור כו'. שנאפר בידו פיפיות חרב אוחז כאלו מטתועל
 ק"ש קרא שלא סי על בגמרא אסרו עוד כוי. שנאמר הימנו בדילין מזיקין סטתועל
 הסטה שעל בק"ש מאוד אדם כל יזהר ע"כ ר"ל. ארסית סטת מטתו נקרא מטתועל

 פירושו אלא דוקא לאו הממה ועל הפסוקים. וכל הטזסורים כל עצומה בכוונהלקרותה
 לו טוב וז"ל כתב ז"ל והאר"י ב"י. כתב כן לישן לילך שרוצה בשעה למטתומטוך
 להתנהג וחרד ירא לכל וראוי עכ"ל. כו'. הסטה שעל דק"ש הסרר לכל מעומדשיאמר

 שיחטפנו הדבר קרוב אז מטתו.כי על בשכיבה לא אך בישיבה ועכ'פ מעומד לקרותהכן
 טעוטד דוקא צריך הוידוי ובלא"ה לתקן יוכל לא מעוות ויהי' הק"ש באמצעהשינה
 לעשות וצריך כו' במיתה מששים אתת שהשינה ומפני ז"ל האר"י וז"ל הוידוים.ככל
 סעוטד עתה יקום טעומד ק"ש קרא לא ואם כו' החיצונ' יפריד הוידוי וע"י טת כאלועצטו
 שעבר שזוכר עותם על בפרם ויתודה כו' הוידוי בנוסת כמ"ש העונות כל עלויתודה
 בזה"ק הובא השינה קודם בלילה להתודות החיוב וגורל עכ"ל. כו' שעבר ביוםעליהם
 לאסתסרא לי' בעי יומא בכל ב"נ אזיל כד ע"א קצ"א ד' וישב פ' וז"ל מקומותבכמה
 ההוא כל דעבד מה בכל ולמבדק לאמתכל בעי לילא אתי כד ויומא יומא בכלמחובוי
 וחטאתי כד"א סארי' קמי' דייתיב בגין תדיר בהו ויסתכל מנייחו דייתוכ בגיןיומא
 ולילא לילא בכל ז"ל ע"א קע"ת ד' ג"כ קרח ובפ' עכ"ל סנייהו דייתיב בגין תמידנגדי
 יומא ההוא כל דעבד מעובדוי חושבנא למעבר נש בר בעי נאים לא ועד ישכב לאעד

 דחושכנא סארי אקרי ואלין כו' שעתא בההיא מ"מ רחמי עלייהו ויכעי סנייהווייתוב
 קרבן לילא בכל לקרבא נש בר צריך ז"ל ג"כ ברע"ם ע"ב כ"מ ד' צו וכפ'עכ"ל.
 במחשבתיה לון ויסלק וידוין סיני בכמה ויתודה ה' קדם דבעירן ונשטתא ורוחאנפשא
 נפש דלבא בערקין דרפיק רוחי' ויפיק קב"ה לקטי בק"ש לון לאפקא ה' קדםקרבנא
 טטול ראשו את וטלק הח"ר כהניא נחירון דהוו ובנחירתה ובשחימתה בשריפתהיכוין
 וביותר עכ"י. כו'. מקייה למעבד ויכוין כו' מיתות ותלתא חנק. היינו יבדיל. ולאערפו
 תשובה בלבו עצמו על ויקבל ביום שדבר בטלים רכרים על להתודות האדםצריך
 ת"ח וז"ל ע"ב. קכ"א ד' נשא פ' בזה"ק כמבואר עוד. זה על יחזור שלא וגמורהשלימה
 באחר קיימא לקילא מלקא ונשמתא דמותא טעטא וטעמין רמיכין נשא רבניבשעתא
 רנשמתא בגין ס"ט פתקא על לה וכתבין יומא כל דעבדת עובדה' על ואתבחנתדקייטא
 דההיא בגין טפוטי' דנפיק וסלה טיח כל ועל דב"נ עובדוי על ואמהיר' לעילאמלקא
 לילא דאעל עד דקיימא באתר וקייטא רקיעין ובקע מלקא טפוטי' ב"נ דאפיקטלה

 שטור חיקך טשונבת הה"ד סלכא קטי לה ואעיל מלה לההוא ואחיד סלקאונשסתא
 לא אדם אשרי ובג"כ רב"נ עלי' תובא וההוא מלה ההוא אתרשים וכדין פיךפתחי
 עבר ק"ב. נ' ד' נח פ' בז"ח וז"ל עכ"ל. רטיה. ברוחו כשאין אימתי עון לו ה'יחשוב
 עליו תשובה סיד יעשה צריך ואי יוטא בההוא דעבר טה גופי' למבדק צריך יומאנל

 קודם בלילה הוידוי ומעלת החיוב גודל וראה עיניך פקת ורעי אחי עכ"ל. שיוטןקודם
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 מחילה וע"י כו' וטהכעים מי לכל מוחל הרעי העולמים כל רבע ויאסר תתחילהעמנה,
 ר"א ד' מקץ פ' בזה"ק מבואר העמנה קודם יו מחילה מעלת וגודל מאוד נפשו מתקןח
 נאמן מלך אל ואח"ם בעז"ה. הכולל בשער הלז מאמר מטקוטו שיעור ויעתק וע"שע"א
 וביחוד שחרית. בתפלת הנ"ל הכוונת כל עם ק"ש של פרשיות הג' כל ישראלשמע
 הסדר על והמזמורים הפסוקים כל יקרא ק"ש של פרשיות ג' ואחר נפש. הממירתעם

 כתני ע"פ המדר נאמר שם כי הסירים טשנת של כסידור או ציון בשערישנדפסו
 כסתר יושב מזטור ואחר נפשו ותקון העליונים עולמות תיקון הדרגת סרר עלהאריז"ל
 ג"כ נזכר זה שמזמור שם. נדפם שלא אף כו' צרי רבו מה יי' מזפור ג"כ יאמרעליון
 הריני כשיאמר הוידוי ובנוסח האריז"ל. חתימה בלא כו' השכיבנו יאסר גםבגמרא
 מיתות הדי בכל וכן הא' בשע' כנ"ל מקילה מיתת במחשבתו יצייר מקילה עלימקבל
 בכח אנא בסדר דם"כ השם יזכיר ואח"כ ז"ל האר"י וז"ל בטתזן יאסר בכח אנאותפלת

 ויאמר מעם ויפסיק בכח אנא יאמר כיצד תיבות שתי כל בין ריוח ויתן ערבבקוי
 בחשאי. כשכמל"ו יאמר ואז כלותו עד וכן צרורה תתיר ויאסר מעט ויפסיק ימינךגדולת
 על בק"ש זה מדר על בכח אנא של השם אמירת מעלת וגורל ז"ל. האר"י לשוןע"כ

 שש כנפים שש אתמר עלייהו ית"ץ אב"ג שם וז"ל ע"ר. ע"ב ד' בז"ח מבוארהממה
 ולילין ורוחין טזיקין ומכל חבלה ממלאכי דב"נ סבין עובדין על לאסהרא ולילאלילא בכי לעייא סייקת כד לנשטתא לכסאה דילי' סגולתי' איחו שמא והאי לאחדכנפים
 אתוון ובשתים מנהון. אנפהא תכסה שם מכל אתוון בשתים לעילא. פרחת וכהוןושידין
 עכ"ל. לנפשא הכי ואוף לרוחא הכי ואוף לעילא. פרחא אתוון ובשתי' רגלהא.תכמה

 ית"ש הבורא לך ונשמתי ורוחי נפשי מומר אני יכוין רוחי. אפקיד בידוובפסוק
 נפש ומסירת מיתה. איזה בציור נפש טמירת במחשבתו יצייר ותיכף בפקדוןיתעלה
 פ' וז"ל מקוטות בכמה בזה"ק מבואר ראקי אפקיד בידך בפסוק השינה קודםבפקדון
 דמותא אילנא לילא דעאל כיון ת"ח כו' רוחי אפקיד בידך כתיב ע"א קי"ט ד'במדבר
 נש דבר כפקדונא דנפשי' פקדונא בידי' ולמפקד לאקדמא בעי וב"נ כו' בעלמאשליט
 פקדונא לי' ויהבין אקדיטו נשא בני אילנא ההוא כך כו' לאתרא פקדונאדיהינו

 וקורא ליוצרו נשטתי' להפקיד אדם צריך וז"ל ע"כ ס"ט ד' ובז"ח עכול.דנפשייהו.
 בפקדון והיא והואיל אטת אל ה' אותי פדית רוחי אפקיד בידך כגון דרחטי חדפסוק
 צריך זה כענין אדם של לחיקו אותו משיב הקב"ה חובין בכמה מחוייבת שהיאאע"פ

 ז"ל ע"א די"א בראשית ובהקדטת עכ"ל. בדרכיו. וללכת הקכ"ה של במדותיולהתנהג
 כלבא דלעילא מלכותא עלי' לקבלא בעי ערמי' על בלילא פליק איחו כד לב"נעימא
 ומכל בישין מרעין מכל אשתזיב וסיד דנפשי' פקדונא קמי' למסמר ולאקדמאשיים
 עכ"ל. עלי' שלמין ולא בישיןרוחין

 עצנה חבלי פי' אכודרה"ם דל וטינה, חבלי המפיל כו/ בא"י המפילברכת
 מטן ואינו רב זמן עומד שכזטאדם סלדה חבלי כמו 'טינה חבלי ו"ם העדנה מחלקיחלקים
 אדם בני מצרכי שהיא מפני השינה על מכרכים ואנו אותו אוחתם וצירים עדנהחבלי

 עץ בת טון לאי ומאיר עפעפה על ותנומה בתורה, ויגע עוטד קמעא ישן וטאדםשמתוך
 כת אישון מחשיך לישן טאוד חפץ שכשהארם לוטר ורצה עעו כאישת יצרנהוע"ש
 כשיקום פי' עין בת לאישון ומאיר וזהו קינו בת אישן מאיר ומקיץ וכשישןעינו

 כן כי עין בת לאישון ומאיר הנוסח לומר מאוד האדם ויזהר האבודרה"ם. עכ"לטשנתו.
 קצוטה כוונה ג"כ אלו בתיבות כתוב בכהאריז"ל גם ג"כ. בטור והובא בגמראהנומת
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קםשבקי ת ו ר ו כ ב" ר עוט

 עדנתי תהא ולא נשמתי בי שתתחר כלומר אבודרה"ם ז"ל המות. אישן פן עשיוהאר
 לילך העם לאור סממתם שמעמידם פ" בכבודה כלו לעולם המאיר בא"י עולם.עדנת
 מבואר מעלתה וגודל טחנתו קודם ללמוד האדם יזהר האבודרה"ם. עכ"ל לעסקיה אחדכל

 קרבנין דלהון רוחין דקרבין ישראל אנון זבאין ע"ב קי"ט ד' משפמים פ' וז"לבגמרא
 ובמצוה בתורה לה מליק אי לגבי' העולה היא דלהון ררוחא ולילא לילא בכל ה'קדם

 בידך אתמר בגיני' כו' במצוה לה דמליק מאן זכאה כו' אמירן עשר דאיהובתורה
 בלבו להכניס בלילה השכיכה בעת האדם ויזהר עכ"ל כו' אתפקר רוח וגו' רוחיאפקיד
 כו' תחמאו ואל רגזו פתח יומי ר' ע"ב קי"ג ד' בחקתי פ' וז"ל ית"ש. הבוראיראת
 בעלמא פתערין נימופין נרדיני כמה ערמי' על שכיב נש ובר לילא דרמש בשעתאאבל
 נפשיא ישתכח דלא בגין פני' ולדחל' קב"ה מקמי לארגז' בעאן נשא ובני ושאטיןואזלין

 בגטרא כטבואר בבית יחידי יישן שלא האדם יזהר גם עכ"ל מינייהו וישתזכבג11ייה1
 נעמה דאתת עד כו' שנין ותלחין מאה אדם וז"ל ע"ב י"מ ד' בראשית פ' ובזה"קדשבת
 אתפשמו ומינה מנייהו ואולדית ועזא"ל עז"א בתרה האלהים בני טעו דילה שפירוומגו
 בבני וחייכי בעלמא ואזלא בלילות משוטמ' אזלא דאיהו בעלמא ושרין בישיןרוחין
 שרן בביתא יחידאין ניימין נשא בני דאשכחן אתר ובכל קרי דאושדן לון ועבדינשא
 בי' פגעין ותו מינייהו ואוייד תאובתא מינייהו ונטלי בהו ומתדבקן יון ואחיד'עיייהו
 שינה. לידידו יתן חן מעונה. שוכן טה' רצון ויפק עכ"ל כו'. ידע ולאבמרעין

 המוגמר על לברך וחוף: מעפר דל מקימי ואחרון: ראשוןלאל
 נתחיל שני. ואין האחד ובעזר החול: עולת היא ראשוןחלק
 שבת: עולת היא לשבת: נתיבות משובב פרץ גודר שני:חלק
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