
 שניחלקי
השמיני העליוןשערשער

 ה' תתנו שבחר ,יום השנה בשבתות ההוא השער נמצאהיות
 לו אשר זה הוא השם מן ע"כ החול ימי כל על עליוןיתיש
 השבת יום את ה ברך לכ כי העליק שערקרא

 המדר כל שואר ובו ולתהלה לשם כל על עליקרקדטמו
 קבלת של בזמורים כוונת וקצור קדש שבת ערב שלוההנהגה
 וכוונת היום קדוש וכוונת שכת של התפלות וכל קודש.שבת
 כל של והנהגת בתורה לקרות אחריהם העולים וכל ולויכהן

 הבדלה. אחר עד קדיש שבתהיום

 ראשנןפרק
 בלב ה' את העובד שנת נדדה ההוא בלילה גדול תקון והכינו ששי לילבנשף

 וימצא הברית. פגם לתיקון הבוקר עד הלילה כל ללמוד נעור להיות חפצה וכנפששלם
 הוא ששי בליל הלילה כל שהליטוד המקובלים ספרי ובשאר האריז"ל בכתבי כןכתוב
 האדם יזהר שחרית תפלת אחר תיכף הששי ביום והיה הברית. לפגם ונפלא גדולתיקון
 בגמרא שאמרו מה היא זוטרתא מלתא ואטו תרגום ואחד מקרא שנים הפרשהלקרות

 המשלים וכל כו' הצבור עם פרשיותיו אדם ישלים לעולם כו' הונא א"רהקדושה
 הפרשה בהשלים הקדושים העליונים בעולטות התקון וגודל ושנותיו. ימיו לומאריכין

 בעז"ה הקרוש טאמרו העתקות לפנינו ויבוא בזה"ק הובא שכרו גודל נם הצכורעם
 שלו תרגום יקרא פסוק כי ואחר בס"ת. לקרות ויהדר ע"ש. הפרשה קריאת בעניןלקמן

 ויזהר ושל"ה. רש"ל כדעת מתומה או פתוחה דהיינו פרשה כל אחר ועכ"פהאריז*ל.
 קריאת וקודם שמו"ת. בקריאת ח"ו בדבור להפסיק שלא בספרים שמוזכר במההאדם
 ליוצרי רוח נחת בזה לתת כדי שמו"ת יקרות רוצה הריני עצוטה בשמחה יאמרהפרשה
 מקרא. קריאת קורם הלמוד בשער לעיל שנתבאר הנומה כפי כו' ית"שובוראי

 רבה ככללא לכייל ית"ש ובוראנו יוצרנו בעבודות שלום נא אדברה ורעיאחיי
 מזה שבא עניני' וכתובים בנביאים או בתורה תקרא אשר מקום שככל כערכילאנשים
 שלא זה על בלבו גדול צער האדם יכניס אז ויתעלה ית"ש ובוראנו יוצרנו רצוןהיפך
 גדול נחת בא שכזה ענין איזה שיקרא במקוטות ויהיפך ית"ש בוראנו רצון אזנעשית
 ית"ש רצונו אז שנעשית זה על בלבו ועצומה גדולה שמחה יכניס אז ית"שלבוראנו
 חביב בן עבודת ושורש עיקר וזהו זה מענין גדול נחת ויתעלה לית"ש לו והי'ויתעלה
 ולהצמער אחר אדם הן בעצטו הוא הן רצונו עשיית בעת היינו כשטחתו לשטוםלאביו
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יטשמש ן ו י ל עה ר ע,ט
 יקרא אשר טקום בכל גם אחרים. הן בעצמו הוא הן רצוע ננד שנעשית עמןכאמה
 הטבע סררך שיצא ענין דהיינו יתיש הבורא ונפלאות מגבורות ענין איזה בתנ"ךהאדם
 אחיי את עצוטה. כשמחה פעמים כטה ה' נבורות ה' גבורות במחשבתו אז אדםיחשוב
 המקומות כל הרשום את להגיד באתי לא כי כעיניכם ירע לבל טבקש אנכיורעי

 טכללא ניכר שרשומו בדבר הקיצור טנדר אצא תודאי כי התורה בכל אלומענינים
 טענינים הסקוסות בכל הכוונ' אל בזה דעתו זיתן מעצטו תבונה יפיק ארם כיאתטר
 ויתעלה יתיש בוראנו בעבודת אחר כלל ועור חלקו. ואשרי הנ"ל כוונות לכויןאלו

 יקבל ל"ת מצות והן עשה טצות הן בזמנינו עתה הנהוגות מצות בכל הפרשהבקריאת
 כעונה שוסע גם סטנה. לזהר ל"ת ובמצות לעשותה במ"ע עצומה בשמחה עצטועל

 בכל ג"כ יכוין וחמישי ובשני וי"ט בשבת הקורא מפי הפרשה שסיעתו בעת זהלענין
 אחר קורא לרבות גם זו. בהערה ורי שמו"ת פ' קריאת בשעת לכוין שהיערנוהערות
 אשר מקום בכל הוא נוסף ועור הנ"ל. כל יכוין הפרשיות של ההפמרה כקריאתקורא
 עצומה הודאה ליתן קריאתו בעת לאדם ראוי העתיר על נחמות עניני בהפטורהיקרא

 בתשוק' ה' לתשועת יצפה וגם האלו נחמות על יתעלה להש' ובמחשבתו בלבובשמחה
 פטירתו אחר לאדם נשאל זה דבר הלא כי האלו הנחסות ויבואו התור יגיע מתיעצומה
 מגודל רבות דמעות עיניו לפעטים יזלגו בזה אדם כשיכוין וכודאי לישועהצפית

 זה. יניע טתי בלבו מאוד שישתוקקהתשוקה
 בעניני שיקרא מקום בכל לבם לוח על לחקוק ישראל לחוקקי לבי אחר כללעוד
 הגדול שטו אז ונתקדש נתגדל שעי"ז ויתעלה ית"ש ובוראנו יוצרנו של ונפלאותגכורות
 עצוטה שמחה בלבו להכניס לאדם ראוי האומות ובקיני ישראל כל לעיני וב"שב"ה
 בזה. ודי זה על מאודעד

 האדם שטהר הזה"ק בשם הקורסים בשערים למעלה בכתובים באו המההלא
 גדול ועונשו שמו"ת פ' בקריאת גם ומה התורה בלמוד אף היטב המלות בדקדוקטאוד
 ורי טאור. בזה להזהר לבו אל האדם ישים וע"כ בזה נזהר שאינו סי לצלןרחמנא
 זו.בהערה

 ויאמר הצפרנים לקצץ מאוד האדם יזהר בעש"ק ולהלן היום מחצות פנהיום
 נש לבר לי' לבעי לא ז"ל t~ep ר"ח ד' ויקהל פ' ובזה"ק קודש שבת לכבוד מלאבפה
 וידאג קסטור' עלי' אמני נטי הכי דאיסגיאו כמה דהא דזוהטא. טופרין אינוןלרבא'
 ההוא דיכיך אתר בההוא קלנא יעבר דלא לון ירמי ולא לון לספרא ובעי יוטא.בכל
 ברזי תאנא ע"א ע"פ ד' אחרי פ' וז"ל קכ"ל. עלאה כגוונא וכלא לאתזקא נשבר

 דאעבר וסאן גניזא. בעיין כך ובגיני אחרא זוהטא יתער דטופרין זוהמאדפמאכותא
 דתני' בי'. דרשי' וטופרהא זוהטא ההוא ויעבר כו'. בעלמא חמד אתער כאלו לגמרילון
 ואיתא לשונו. כאן עד כו' זטה לאתזקא. יכול עלייהו כססאני' או ברגלים דדריךסאן
 לו שהי' התלמיר וראה בתלום לתלמיריו ונראה שנפשר א' בתמיר מעשה במררשנמי
 לקצץ נזהר הייתי שלא מפני לו והשיב כך לך הי' מה מפני לו ושאל במצחוכתם
 אם במפרים כתוב ונטצא מאוד. בזה האדם יזהר לכן ע"כ. עש"ק. בכל הצפרניםאת

 ר"ח ביום וכ"ש המכנה מפני הצפרנים יקצץ ולא הראש שער יגלח לא ר"ה הואעש"ק
 ידיו צפורני יגלח שלא האדם שיזהר במפרים והובא החול. יסות בשאר להיותשחל
 האדם שיזהר המקובלים וכחכו סכנה ונם לשכחה קשה מאוד הוא כי אחר ביוםורגליו

 גורם כי טשם ולקולטן בגדיו על יקוץ שלא וכ"ש בגדיו על יפלו שלא צפרניוכשקוצץ
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 העבודה 1ש1רשיסודקם

 נם ע"כ. ר"ל. ולדותי' להפיל תגרום כן תעשה אם טהרתה ביום ואשה ח"ו לעצמורעה
 או ששה בכל שיגלחם אלא מדאי יותר ראשו שער פרע לגדל שלא מאוד האדםיזהר
 דדינא מממרא ראתי מאן כל ע"ב קנ"א ד' ז"ל בהערתך פ' ובזה"ק עכ"פ שבועותשבעה
 דוקא שיגלח ויזהר בקיצור. עכ"ל כו' בעלמא דינא דאמגי בגין שערא ירבו דלאבעי
 גדולה מנחה עת שהוא המשנה דין ע"פ יגלח אסור חצות אחר כי היום חצותקודם
 נטילה ואחר בזה. להזהר האדם וצריך האריז"ל בכתבי וכ"כ בש"ע גם זה דיןוהובא

 מטומאת הוא טהור שבלתי אדם ובודאי קדש שכת לכבוד במקוה להטהר ילךהצפרנים
 שלא בעש"ק א"ע למבול הוא גדול חיוב בודאי מצוה סכילת של טזיווג או ר"לקרי
 מצוה טהרה בחזקת שעומד מי אף אלא ח"ו, הנוף טומאת עליו וטומאתו בקודשיכנוס
 מהרת וביתי בשכת יתירה נשמה לקבל מועיל בעש"ק הטבילה כי בעש"ק לטבולגדולה
 אצטריכו שכתא אעל כד ע"א ר"ד ד' ויקהל פ' הזה"ק וז"ל ישיגנה. לא כודאיהמקוה
 אחרא רוחא דבחול כגין טעטא מאי דחול. משימושא גרמיהו לאמחאה קדישא עמאאנון
 אתרא ברוח ולאעלא רוחא ההוא מן לנפקא ב"נ בעי וכד עטא. על ושרא ושמיאאזלא
 ויטבול עכ"ל. קדישא עלאה רוחא ההוא עליי למשרי גרטי' לאמחא' בעי עלאהקדישא
 ד' כנגד טבילות ד' לטבול נוהגין העולם ורוב האריז"ל. מבילות מנ' פחות לאעכ"פ
 ראיתי גם הוא. זנכזן ב"ה הזי"האזתיזת

 נוהגיי
 כי חלקם זאשרי טנילזת י"ר שטזבלין

 יותר עצמו את מוכל שאדם טבילה שבכל משובח זה הרי במבילה הסרבה כלכי
 אותו מקדשין מלטסה א"ע מקדש ואדם בשבת והן בחול הן ביותר קדושה עליוממשיך
 פניו בהם לרחוץ חמין מים אחר ישתדל דווקא הטבילה ואחר ויותר. יותרמלמעלה
 האריז"ל בכתבי לעיין שכלו עיני ה' לו שהאיר ומי דווקא. זה מדר על ורגליוידיו
 וידיו פניו רחיצת ע"י העליונים בעולמות שנעשה מה והנפלא הגדול התקון יראהשם

 ראשו ירחץ זאז בהם הגוף כל לרחזץ יכזל אם מזב זמה בעש"ק. חטין במיםזרגליו
 ית"ש. להבורא רוח נחת בזה לתת ויכוין קודש שבת לכבוד רחיצה בשעת ויאסרתחלה
 ונודל ובמתון נעים בקול השירים שיר ויאפר שכת בגדי ילבש הסכילה מןובבואו
 דהוה טאי ע"ב קם"ג ד' חרוטה פ' וז"ל טקומות. בכפה בזה"ק הובא אמירתהמעלת
 בשיר איהו כלא לה' שכת יהא כר שביעאה יומא לכתר למהוי דזמין ומאי דהויומאי

 דשיר ומלה מלה כי נש דבר רישי' עד עפרא וימלקא לנטרא אצמרך כו'השירים
 תושבחתא שיר דאיהו בגין ודאי הוא הכי הכתובים. בין איהו אמאי תימא ואיהשירים.
 לגבי רעותא מלקא לא דעלמא תושבחן כל ובג"כ לעילא. מתעטרא קא ישראלדכנסת
 התיבות בדקדוק באמירתה מאוד האדם ויזהר נמרץ. בקיצור עכ"ל דא נתושבחתאקב"ה
 של הפסוקים שכל לפי במפרים כתוב ונמצא בד"ת, אפילו קריאתו באמצע יפסיקולא
 לא אם ובודאי הקדושים העליונים העולמות המרות מעיות במדר טטודרים השיריםשיר
 העליונים מדות בין ושלום חם פירוד יעשה הפסקות יעשה או כתיבות היטכירקרק

 אצטרך שכתב תרוטה דפ' הנ-ל הזה"ק בלשון האדם ידקדק אם ובוודאיהקדושים
 להזהר ידע האדם בודאי השירים דשיר ומלה מלה כל נש דבר רישי' על ולסלקאלנטרא
 קודש שבת בערב לקרותה שהות לו אין ואם בזה. הערה ודי הנ"ל בכל קריאתהבעת
 שיוכל. מתי בשבת יקראאזי

 מצוה כפיך כחפץ ותעש פאוד חפץ במצותיו ה' ירא נכר יבורך כן כיהנה
 הצבא חלוצי חלוצים על אורה שפשטה ואף חצירות. ערובי והיא רורשין להשאין

 אפוי' טמצה ע"פ בכל חצירות עירובי לעשות המנהג תפוצותם בכל ישראלצבאות
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קסאשמיני - ן 1 י ל עה ר עש

 דרישה רבעי טכל5 לה אין ודורש הוא תורה ישראל וטנהג השנה כל בבה"כולהניח
 וכתב ז"ל הת"ז בזה הרגיש וכבר לאכילה הראוי פאכל ככל הנאכלין מן היאאם

 טאורך ומתעפש' מתקלקלת ערוב של שהטצה פעטים דרוב ע"ש כל לערב טובדיותר
 מתעפשת היא שבודאי נראה ולי עכ"ל. לנטרי כלה והוי כלל לאכילה ראוי ואינוהזמן
 מזרז והאריז"ל עירוב. בלא בעוה.ר וטטלמלין כלל לאכילה ראוי ואינו הקיץבימי
 וט"ז החצר, בני לכל ג"כ ויזכה קודש שבת ערב בכל אותה שיעשה זו במצוהלאדם
 אחר ע"י ויזכה עש"ק בכל טשלו יערב טוב היותר צד על לעשות הרוצה ז"ל ג"ככתב
 לכן עכ"ל. מעכבות. אינם והברכות העירוב מצת בבה"כ שיש כיון יברך ולאלכולם
 לעשות עש"ק בכל עצמו לזרז ראוי הישראלי קדושו ומעם ה' מעבדי י"י דבר אתהירא
 בה שיש הפרומה ויתן בעירו הדרים לכל אחר ע"י ג"כ ולזכות בשבילו חצירותערובי
 יקה ואח"כ בעירוב הדרים לכל בה וזכי אותה הגבה לו ויאמר לאחר ביציםשמונה
 כל בו לצאת וכדי ט"ו. מעי' שם"ו סי' בש"ע שהובא הנומת ויאמר הזוכה מידהפרומה
 להם יש טבואות דין שלנו קטנות שמבואות להסתפק שאפשר המפיקות וכלהדיעות
 ויאמר מבואות שתופי בנוסח לכלול ג"כ ראוי לכן מבואות שתופי ג"כ לעשותוצריך
 וממבואות למבואות מחצירות ולעיולי לאפוקי לן שרי יהא עירובא כהדין הנומחבזה

 ומבתים לבתים זמגגזת לגנות זטבתים לבתים ומחצירות לחצירות הכתים וטןלחצירות
 לשתופי יוצא אחד בעירוב כי ע"כי בעירוכ הדרים ולכל לי לנבות ומגגותלבתים
 יהי' שהברכה י"ב סעי' תקכ"ז בסי' נאמר ושם בש"ע. כמבואר חצירות ולערובימבואות
 על ד"א לרבע כדי או אמות ד' על אמות ד' כה שיש בבית העירוב ויניח הזכי'אחר
 תוך שדרים לאותם כ"א מועיל אינו זה שעירוב פשוט דבר וזה בש"ע. שם כמבוארד"א

 חוץ הדרים בתים בעלי שני לכן אחת בשכונה לעירוב חוץ שדרים לאותם ולאהעירוב
 עירובי ביניהם יקשות צריכין בקאמ"ר וא' בבית דר א' דהיינו א' בשכונהלעירוב
 שיו מהקאם"ר וזה להקאם"ר מביתו לזה מזה לטלטל אמורים עשו לא ואםחצירות
 ע"א. פ"א דף ט"ח תיקון כתיקונים מבואר לרשות מרשות הוצאה של עון וגודללבית.
 דחיי אילנא אעקר כאלו ומרשותי' מאתריה לבר לי' ואנח מאתריה חפץ דאעקר סאןוז"ל
 מרשות נשמתי' דאעקר גרים דא דעביר מאן אחרא ברשו יי' ואנח ברית אותדאיהו
 ואתגליאו. דישראל מארעא דאתעקרו לישראי גרים ודא כו' אחרא ברשו לה ואנחדילה
 שטא ערב כאלו כו' סרה"ר דנפיק סאן כי ודאי וז"ל ס"ו תיקון ג"כ ע"ב צ"ווכדף
 באיסור ומאוד מאוד האדם יזהר לכן בקיצור. עכ"ל כו', ורע דמוב אילנא בע"ז ועכידדקכ"ה
 שבת של לנר פתילות יתקן חצרות ערובי ואחר הערה. כדי כזה ודי בשבת.ההוצאה

 טוטל הפתילות ותקון בה חייבת האשה מצוה אותה הדיקה כי זית בשמן מדליקאם
 השולחן. על בנר בעצמו יניתם חלב ושל שעוה של בנר מדליק ואם האריז"ל. הבקל,על
 מצוה עושה בהדלקה זכיין בסה נשי הני לאחריתם יבינו זאת ישכילו חכמולו

 פיח ד' כראשית פ' בזה"ק מבואר והוא שבת נר הדלקת של השכר גודלעוצם
 יקר' דהא דשבת בוצינא לאדלקא ורעות' רלבא כחדוה בעיא ואתתא וז"לע"ב

 באוריתא דעלמא בוצינ' דיהון קדישין לבנין למזכי לגרסא רב וזכו לה הוהעילאה
 בה. לאזדהרא בעיא כך בגין דחיין אורכא לבעלה ויהיבת בארע' שלמא וימגוןובדחלת'
 נא לכו עצומה. בשמחה הנרות להדליק ראוי איך ציון בנות וראינה צאינהעכ"ל.
 עושה בהנחה להשתדל לאדם ראוי ומה איך איש לפני ישרה דרך איזה וראוהנברים
 כמבואר צפון לצד ושיחנו דרום לצד שבת של נרות מונחים שיהיו כתקונוטצוה
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 בהאי מתקנא דא דירה דאשכחע ביתא ובההוא ת"ל ע"א ש ד' כ"ד תיקףבתקומ'
 דקא טלאכין אלין אמרין לדרום, צפון בין ומסה בצפון ושלחן בדרום מנרתאמדורא
 דרעוא אתר אלהין הארץ עם הדיוט אתר דין לית יתירה. נשמה דאיהי שכינת' עםנחתין
 לדרום צפון בין למערב מטה 'כו' צפון לגבי לה לתקנא צריכא פתורא ה'. קדם טןבי'
 דא איהו לאו אמרין אושפיזין שבת, בליל תקונין אלין מתתקנן אינון דלאו ובביתאכו'
 לדורותם השבת את לעשות השנת את ישראל בני ושסרו בה דאתמר דישראלדירה
 דאיהי שכת בליל לתקנא צריכין תקונין אלין וכל דירה. מלשון חמר כתיבלדרתם
 להוסיף עש"ק בכל א"ע להתנהג לאדם וראוי בקיצור. עכ"ל מילה. ברית אותממש
 צריך וז"ל ע"ב. פ"ה ד' מ"ח תיקון בתיקוני' כמבואר דאפשר טה בכל הקודש עלמחול
 הקדש, על מחול מוסיף למהוי וצריך במאכלין בשרגא ביבושין לשנויי בשכת נשבר
 ח"ו, יתירה נפש ההיא לז גזרעין הגורע וכל בשבת יתירה נפש לי' מוסיפין המוסיףוכל

 שעות ב' הקדש על מחול להוסיף שצריך הפוסקים בשם הביא רמ"א בסי' והם"אעכ"ל.
 אותה מוציאין ששי יום בכל בגיהנם אדם של נשמתו אם התנין במפר וכתובועיי.ש.
 שבת במוצאי החול על טקודש בתוספת וכן לשבות בעה"ז רגיל שהיה בעתמגיהנם
 צריך וע"כ להכניסו. אותו ממהרין והממהר יג.הנם להכניסו שלא אותו טאחריןהטאחר
 בימים וביחוד שבת תוספת על ביתו בני יהזהיר אדם כל על 1טוטל טאוד, בזהלזהר

 רחמנא לחשיכא קרוב עד הנרות בהדלקת מאחרין נשים שרוב החורף ימות שלהקצרים
 ובתוכחה. בנחת אותם להזהיר וראויהיצלן

 זהירות מגודל זה שלפני בשער למעלה כבר בא זה הנה לציון ראשון ורעיאחיי
 שאת ביתר תבונה יפיק ואדם היא רבה כי החול יסות כל של מנחה בתפילתהכוונה
 האריז"ל בכתבי שמעיין למי עש"ק של זו מנחה בתפילת הכוונה זהירות עוזויתר
 העוימות כל של והעליות התכללות התחלת הוא זו מנחה תפלת שמזמן מעלתהטגודל
 ודי ויותר יותר הכוונה גודל אל זו בתפלה עצטו להכין לאדם ראוי בוראי בזה,זה
 בהערה.בזה

 שניפרק
 שבת כלתק

 הכנה בעי שבת המנחה. בעלות ויחי מנחה תפלת חובת ירי צאת לעת ערבלעת
 בשמחה שבת קבלת של המזמורים לומר מלכתא שבת לקראת עצמו האדםלהכין
 אל האדם בלב ההתלהבות קולטתן התיכה המזמורים באיו ובוראי מאוד עדעצומה
 וכן גדול ובהתלהבות כחו בכל ויקרא מפיו אותם כשיוציא מאוד עצומה בשמחהעושהו
 וכבר דווקא כחו בכל ויתעלה ית"ש ובוראו ליוצרו לעבוד האדם שצריך בזה"קמבואר
 רבעי מידי דבר של וכללו ועיי"ש. דזמרה בפסוקי הקדוש לשונו לטובה זכרונובא
 יקבל לעד זכרו ויתעלח ית"ש אלהותו באהבת דבורו יבוא אשר המקום כל אלכונה

 כגון ויתעלה ית"ש לו אהבתו אמיתת יופי את להראות נפש ממירת עצמו עלבטחשבתו
 כבוד לה' הבו בתיבות ב' כמזמור גם ידו. וצאן מרעיתו עם ואנחנו אלהינו הואבתיבות
 בפסוק וביחוד כבודו. העמים כל וראו כתיבות ג' ובמזטור שמו. כבוד לה' הבוועוז
 אלהינו ישזעת את ארץ אשמי בל ואן בפברק ו' ובבזשר גויי ב% צדיקיםשטחו
 הקצרה. זו בהערה ודי נפש. מסירת בהם נקלה מאוד מה בהם.וכיוצא
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 לקבל אדם יכוץ זה מזמור לדבר חלה טרם הוא- ויהי לה'. הבומזמור
 הגדולים התקונים מבואר הארט"ל בכתבי הנה הארט"ל, כתבי יתירה WD3תוספות
 שבת בקבלת זה מזמור אמירת ע"י הקדושים העליונים בעולסות הנעשיםוהנוראים
 ובשבעה העליונים בפ"ע"לעולמות תקון עושים זה שבמזמור לה' הבו השלשהשבאמירת
 כנמת אנשי תקנו שכנגדם זה שבמזמור הויו"ת ובי"ח בפ"ע תקון עושין זה שבמזמורקולות
 כטספר ע"ב שם כנגד אותיות ע"ב אלו הויות ובי"ח החול בתפלת ברכות י"תהגדולה
 הוי"ה שבשם ו"ה כטספר זה שבמזמור פסוקים עשר ובאהד בפ"ע תקון עושיםחמד
 ואדנ"י הוי"ה שילוב כטספר זה שבמזמור תיבות וא' ובתשעים בפ"ע תיקון עושיםב"ה

 האריז"ל כוונת זה בטזסור לכוין שכלו ידי שיגיע מי אשרי ובוודאי בפ"ע תיקוןעושים
 התיבות ויאמר כחו עוצם בכל זה מזמור אדם יאמר לכן דא סובל מוחא כל לאואך

 זה מזמור באסירת שכוונתו כמהשכתו ג"כ ויכוין ועצומה רכה ובשמחה גדולבמתון
 זכרו ויתעלה ית"ש הבורא רצון בזה ולעשות העליונים בעולמות גדולים תקוניםלעשות
 כערכי אנוש ואתה בעי. לבא ורחמנא הכוונות בכל כיון כאלו לו יחשב בודאי ואזלעד
 בהם מחשבותיך ויכונו זה במזטור פשמיות כוניות פרטי ואדברה אגירה אליך ערוךהן

 כוונת הקדשים בקדש פנימה הקדש בטחשבת דרכיך וחשבת מפירות ידעתכאלו
 אלים בני לה' הבו כתיכזת פשטיזת. הכוונית קדוש עם ישראי יבני הנה והןהאריז"ל
 אברהם בני אלים בני נקראים שאנו זה על מאוד ער עצומה שמחה בלבו האדםיכניס
 יצחק אברהם בני שעלינו הפסוק ואמר כפרש"י הארץ אילי שנקראים ויעקביצחק
 שאוטר כמו וב"ש ב"ה ובוראנו יוצרנו של הגדול לשמו ועוז כבוד לתת סומלויעקב
 עצומה שמחה הארם ישמח וע"ז שמו ככור לה' הבו ועוז כבוד לה' הכו להלןהפמוק
 מסירת עצמו על יקבל שמו כבוד לה' הבו ועוז כבור לה' ובהבו זה. לכל שזכינומאור
 להבורא גזרם נפש ממירת ע"י כי מאזר עד עצוטה בשמחה מיתה איזה בציורנפש
 פעטים כמה כנ"ל העולמות בכל ומתעלה מתקדש הגדול ושמו גדול כבוד ויתעלהית"ש
 חיו. שקרים כדובר יהי'ולא

 פסוק בכל פרש"י האדם יכוין כו' ה' קול מפסוק דהיינו זה שבמזמור קולותובז'
 מעוצם ובוודאי לעד זכרו ויתעלה ית"ש אלהותו בגודל טאוד ער עצומה שמחהוישמח
 בכמה נפש ממירת קבלת אל טעצמו יבא ית"ש באלהותו ואהבתו תשוקתוגודל

 ופרט פרט לכל הזאת כוללת בכוונה הערה עולה ביאור די והן זה. בסזטורטקומות
 דבר בשביל אלא נשנית ולא פרש"י ג"כ יכוין אש להכות חוצב ה' קול ובפסוקבפ"ע.

 רואים העם כל הישראלית אופה שזכו כעושיו ישראל שישמח פרטי דבר בהשנתחדש
 ומובמחים חורה. סחן כשעת הלוחות על חרות אש להבות חוצב ה' קוי הקולותאת
 דברו בקוי ישסוע חי כל לעיני שנית ברחמיו להשמיענו שמו יתכרך מאתועוד

 קרבים דודים ואותן בימינו במהרה צדקנו משיח ביאת בעת ההם והנוראיםהנפלאים
 בשיר רש"י כמירש הראשון כמנהג עמנו נוהג להיותו ומשתוקקים מתאוים ואנועלינו

 נפש מסירת עצמו על יקבל זו תשוקה ומגודל פיהו מנשיקות ישקני פסוק עלהשירים
 לעד. זכרו ויתעלה שטו יתברך באלהותו העצוטה תשוקתו להראות מיתה איזהבציור

 הב' כשער למעלה ביאורו בארוכה בא כאשר היטיב התיבות בדקדוק האדםויזהר

 א' אות אחריהם בא קויות הז' כך כי נראה נח אחר א' במזמור יבא דרובא רובאכי

 תיבת לא כלל יאמר ולא לדקי קל יאמר ביניהם פירוד ריוח ישים לא -ואם ושדניקול
 בזה. ודי תיבות בשאר וכיוצא ב"ה השם ולאקול
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 ובתקותם בכתנתה. מאוד וטהר קול בנעימת בכח אנא תפלת יאסר זה סזסורואחר
 ועיי"ש. בכח. דאנא מ"ב שי השם זה במזמור מרומז איך טבואר ע"ב דמ"ז מ"אתקון

 הקב"ה הוא דיי וזהו פירושו קצת במפרים ראיתי דודי. לכהפזטון
 מעפר התנערי אליה האמר כיה הנקר' לשכינה הלנחם הפלאות קץ על מתפלליםואנו
 לעתיד כמו למעלה טתרומם קודש שבשבת ולפי כו' תכלמי ולא תבושי לא כו'קוטי
 פשוטה כוונה קיצור כערכי אנוש עמך נא ואציגה ע"כ. בשבת דודי לכה אוסריםלכן
 קב"ה מזד והוא הקדושה השכינה היא כלה לקראת הקב"ה זה דודי לכה הואוזה

 בשבת ועתה כשבילנו התחתונים בעולמות הקדושה השכינה החול ימות וכלושכינתי'
 חיוב הקדושים בניה ואנו הרטה שבת קדושת בשביל העליונים לעולמות עולהקדש
 כלה לקראת דודי לכה אומרים ואנו עצומה שמחה בעלייתה עמה לשמוח עלינוגדול
 פני אומרים בניה אנו וגם לקבלה לקראתה צא העליונים לעולמות עתה עולהשהיא
 לאדם וראוי בזה"ק כנזכר שבת ג"כ שנקראת הקדושה השכינה שהיא נקבלהשבת

 על יקבל והתרוה התשוקה שמרוב עד עצומה שמחה נקבלה שכת פני במללולשמוח
 עצומה בשמחה האדם יאמר זה חרוז כו' כשלום בואי בזה. ודי נפש טמירתעצמו
 קוראים ואנו קדש שבת דליל יתירה נפש הארם מקבל זה בחרוז כי טאודעד

 עלינו שתשרה פי' סגולה עם אמוני תוך כו' בעלה עטרת בשלום בואי הקדושהלשכינה
 ואחר האריז"ל. בלחש יאמר כלה בואי ג' ופעם כלה בואי כיה בואי יתירה. נפשבסוד
 בשמחה בזה"ל ג"כ במחשבתו עצמו על וימשיך מלכתא שבת יאמר כלה בואיג"פ

 זה ודבר שבת. ייל של קדישא יתירה נפש ישראל כל ועל עלי ממשיך הריניעצוטה

 שבת של יתיר' נר"ן עליו להמשיך לזה עצמו להכין דוקא אדם שצריך בזה"קשנוי
 בקבלת שלום מוכת הפורם בברכת בעז"ה הקדוש מאמרו העתקת לפנינו ויבאחדש
 יתירה.נשמה

 עד עצוטה בשמחה לומר ראה הטמור זה השבת. ליום שירמזמור
 מוב ובפסוק הקדושים העלתגים בעולמות עתה התפלי מתקוני ג"כ הוא כימאוד

 ית"ש להבורא במחוטבתו עצומה הודאה חיתן ראוי עליק לזטמך ולזמר לה'להודות
 וטגודל הגדול לשמו ולזטר להודות אותו חיכה הקדוט בחלקו אותו וסבראתתעלה
 כי ויתעינו. יתש אים תשוקתו גודל להראות נפוט ממירת עצמו על יקבל ע"זהחדוה
 במעשה הקדושים מצות הם בפעליך ואמתי נפלא פ" בזה ראיתי וגר בפעלך ה'שמחתת
 יכנים זה בפסוק לכן הקב"ה 'טל ידע  רווי וטהיא התורה כלל על קאי ארנןידיך
 מבואר מחוטבותיך עמקו מאוד ה' טעשיך גרלו מה ע". בלבו עצומה 'טפחההאדם
 בתורה מתרים וטאין וא"ת ע"א ח' ד' הנעים בטדר,ט בדח ת"ל התורה. על wpe~בזה"ק
 אמר לוי ר' כו' ופירושים והלכות מודות של תילים תילי יש ודבר דבר כל על כי לךתדע
 בראשית מעשה זה ה' מעשיך גדלו מה מחשבותיך עמקו מאוד ה' טעשיך גדלו מהכתיב
 לכן בקצור. עכ"ל תורה סתרי אלו טחשכותיך עסקו מאוד הקב"ה. של מעשיושהם
 והנפלאה הקדושה חורתינו על טאוד עד עצומה שטחה נ"כ האדם ישמח זהבפסוק
 נרטז איך בזה ה' גבורות ה' גבורת פעמים כמה עצומה בשמחה במחשבתוויחשוב
 תילי וכטעמים ובנקודוה ואות אות ובכל הקדושה חורתינו של וקוץ קוץ בכלונסתר
 א' אות אף להשיג יכולים אינם הקדושים המלאכים שאף נוראים סודותתילים

 הקדוש לעזנו העתקת למעלה בא זה הלא בזה"ק כמבואר בוריה עי הקדושהסתורתינו
 ית"ש הבורא שיורנו בטחשבתו יתפלל התשוקה ומגודל וקיי"ש. הלמודבשקר
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 בחצרות ה' בבית שתולים בזה. ודי פעמים כמה בזה"ק כנזכר הוא חד וקב"האוריתא כי ויתעלה ית"עו איהותו גודל הקדושה סחורתו ליציג כדי הקרושה מתורתונפלאות
 הקדושה השכינה מזיו שיהנו פמירתם לאחר הצדיקים נשמת על שקאי יפריחואלהינו
 השכינה מזיו ולהנות ה' בנועם לחזות פטירתו אחר הוא גם שיזכה במחשבתויתפלל
 באסונה טאסין אני יחשוב בו. עולתה ולא צורי ה' ישר כי להגיד ולהשיגה.הקדושה
 ומשפטיו מעשיו בכל עולה נמצא ולא ישר הוא ויתעלה ית"ש שבוראנו ואמיתיתשליסה
 מעשיו. בכל והמיר דרכיו בכל ה' צדיקכי

 נאמנו עדותיך ובפסוק טאוד בשמחה יאמר ונ'. גאות מלך ה'מזמור
 אף הנביאים דברי לכל ואמתית שלימה באמונה מאמין אני ויחשוב פרש"י יכויןטאור
 שטחה זה על מאוד ויגיל וישטח נבואתם יתקיימו שבודאי לו חכה אני יתמהמהאם

עצומה.

 שלישיפרק
 אבאר מעתה יתירה ונשמה ורוח נפש קבלת מקום בארתי הקודם בפרקהנה

 ובפהרה בקדושה אותם לשמור לאדם ראוי ואיך כערכי לאנוש מזה"ק השם בעזרתענינ'
 קודש. השכת יוםכל

 נקודה האי קודש( שכת )בליל ר"ל לילא וכהאי ע"א ר' דף ויקהל פ' הזה"קוז"ל

 אחרנין שולטין וכל עלטא על גדפוי ופריש נהורא אתפשט הקדושה( השכינה)ר"י
 וחד. חד אכל כישראל נשמתא רוח אתוסף וכדין עלטא על אשתכח ונפירומתעברין
 ותתא. לעילא חדוה בר אשתכח ולא וחימתא עצבא כל נשיין יתירה נשמתאובההיא
 ונחית רערן בגינתא בבומטין אסתחי נחית כר עלטא בבני ואתוסף נחית רוחאההוא
 דעדן גינתא יגו עמה נחתין נחית, רוחא דההוא שעתא בההיא קדישא. עטא עיושרא
 ונשטתין רוחין אנון כל כדין דעדן לגינתא מטי וכד סטרין, לשית מתעטרין רתיכיןשתין
 אתער דסאריכון ישראל אתון זכאין ואטרי פתחי רוחא לההוא מתעטרי כיהו דעדןדגנתא
 רם"ב דף פנחם פ' מהיטנא וברעיא בקיצור. עכ"ל כו' חכמתא לידעי דרזין רזאלגבייכו
 לכל אבל איהו חד כחרא ישראל לכל בשבת יתירה נפש ואמוראין ותנאין וז"לע"ב
 דרגא כפות יתירה נפש לי' נחית הכי מישראל חד לכל כו' עובדוי כתום איהוכ"נ

 לי' יהבין שמים ירא איהו אי חמד טטדת יתירא נפש לי' יהבין חסיד הוא אידילי'.
 ונפש אטת ממדת יתירה נפש לי' יהבין תם איש איהו ואי גבורה. ממדח יתירהנפש
 בטדרש כז"ח וז"ל בקיצור. עכ"ל כו' מפיראן טעשר כלילא דאיהי מלכות דאיתירה
 מאי רבי אמר השבת ביום בארם נתוספת יתירה נפש נהטן ואיר ע"ג. מ*ז רףהנעלם
 הטלאכים בכתרי קדוש בכתר לאדם ומכתיר עליו ששורה הקודש רוח איל זו יתירהנפש
 תקון בתקונים וז"ל עכ"ל. לבא לעתיד הצדיקים על לשרות שעתיד רוח מאותווהוא
 דמתומפאן אגון ואלין כו' שכינתא בגין לגבי' דאתומף יתירתא נשסתא ע"ב ט"ו דףכ"א
 תוספות אנון ואלין קדש. חול אתעבי' ובהון דחול ביומין ת"ח לון ירתין שבתבערב
 והנורא הגדול ענין תראו הלא נפשי אהובי ואחיי רעיי עכ"ל. מתומפת' נחתידקא
 טעויה שטירה מזה צריך איך ודעו יתירה נשמה טענין האלו הקדושים במאמריההוא

 זו. בהערה ודי קודש. השבת יום כל ובפהרה בקדושה יתירתאונטירותא
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 רביעיפרק
 דשבת ערביתתפלת

 ה' ברוד הש"ץ אחר לענות גדולה בהכנה עצטו האדם יכין דשכת ערביתבתפלת

 רחול מבערבית עוז ויתר שאת ביתר טאוד ער עצומה בשמחה ועד לקולםהטכורד
 מתעמרין כלהו כו' שבתא עייל כד וז"ל fa~p קל"ה דף חרוטה פ' בזה"קכטבואר
 ברכו ולומר ראנפין בנהירו כהרוח לה לברכא דצלותא שירותא כדין הרתיןבנשמתן

 לטפתח קדישא לעמא ואסור בברכה. לגבה למפתח בגין דייקא ה' את המבורך. ה'את
 עמא כי אצמריכו דא ברכה וק"ד כו'. בגין וגו' רחום והוא כגון דדינא בפמוקאלגבה
 שבת האי לאתברכא דא בשרותא למשרי בעו ובחדוה דלבא ברעו שבתא בטעמילברכא
 שראן כד ברכה בהאי יאות. כדקא קדישא טעטא שבתא דפעלי הקדושה( לשכינה)רמז

 אתון זכאין שבתא. רמעלי בקרושא דמתקרשי רקיעין בכלהו אזלא קלא לברכא,ישראל
 טשריין כמה לעילא ויתקדשון דיתברכון בגין לתתא ומקדשי מכרכי האתון קרישאעמא
 בהערה ודי עכ"ל. כו' ראתי בעלמא אינון וזכאין קלמא בהאי אנון זכאין קדישין,עלאין
 ויכוין יתירה הרוה תוספות עליו להטשיך יכוין כו' המבורך ה' ברוך קניית וקודםזו.

 יתירה הרוח תוספות ישראל כל ועל עלי ממשיך הריני עצוטה בשמחה בזה"לבמחשבתו
 דודי לכה פזטון באטצע עומד ועדיין ערבית לתפלת הצבור הגיעו ואם קדש. שבתדליל
 עצמו על ויקבל וימשיך כו' בשלום בואי של חרוז ויאסר באמצק יפסיק קורםאו
 תוספות כו' המבורך ה' ברוך בקניית עייו ולקבל להמשיך שיוכל כרי יתירהנפש
 תומפות לקבל יוכל איך כלה באי בג"פ יתירה נפש עדיין קבל לא אם כי יתירההרוח
 ועכ"ז שפסק למקום יחזור המבורך ה' ברוך עניית ואחר המבורך ה' ברוך בענייתהרוח
 זו דערבית ובק"ש הפזמון. סדר על בשלום בואי של חרוז שנית פעם עוד יוסרראוי
 עלי מקבל הריני בזה"ל וגו' לאות וקשרתם בפסוק יכוין תפילין זמן עתה שאיןאף
 אחיי ובוודאי עצומה. בשמחה זו כוונה ויכוין השכת אחר לקיימה תפילין של זוט"ע
 שנחת סיום כפמוק רניאל בם' בכתובים ומפורש בא בפרשה ויעשו וילכו פסוקעל שדרז"י כסו ית"ש ליוצרנו גדול רוח נחת בא וכיוצא אלו מכוונות נפשי אהוביורעיי
 וכופרום ז"י. האר"י יעטור צריך כו' שלומיך מוכת עלינו לופרוס כשיגע וגו'.לבך
 עצמו עי ויקבל ימשיך קלינו שלום מוכת הפורם בתיבות וגם שלומיך סוכתעלינו

 ובתקונים. בזה"ק הנוסח כ"ה פורם ולא הפורם ויאמר שבת. ליל של יתירה נשמהתומפות
 שלא אף ישראל. כל על יתירה נשמה להמשיך יכוין ישראל עסו כל ועלובחיבות
 מכלליות אחרי' גם עמו לזכות ראוי ה' דבר אל החרד ס"ס ז"ל האר"י בכתבי זהנזכר

 פרשה בזה"ק חרוץ מחשבות עמקו מאוד ומה בשכחו. יספר שהזכירו מאחרישראל
 כד ת"ח וז"ל כו'. מוכת בהפורם יתירה נשמה קבלת ענין ע"א מ"ח דףבראשית
 בקדושא וכג"כ כו' בעלמא ואתפרישת שריא שלום סוכת שכתא במעיי יוטאאתקדש
 על אמאי ירושלים ועי ישראל עמו כי ועל עלינו שלום סוכת הפורם מכרכיןדיומא

 שכינה )פי' סוכה ההיא לזמנא וכעינא מוכ"ז דההיא מדורא חיא דא אלאירושלים
 בנין על רשריא כאמא עלנא מגינ' ולמהוי עמנ' ולמשרא עלנא ריתפרפחהקרושה(
 דישראל בשעתא ת"ח עלינו. שלום סוכת הפורם דא ועל מכלשמטרין דחלין לאובנ"ר
 כדין שלום מוכת הפורם ואמרי קדישא אושפיזא שלום סוכה להאי ומזמניןטברכין
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 זינין וכל בנין עי כאמא לון וסכסי' דישראל עליהו גדפהי ופרישת נחת' עילאיקדושת'
 שלום סוכת דא וכדין דטאריהון קרושת' תחוח ישראל ויתבי טעלטא אתכנישובישין
 זה במאסר הזה"ק במ"ש הרואות עיניכם והנה עכ"ל. לבנהא חדתין נשסתיןיחיב

 להזהר האדם צריך וע"כ כו' עמנא ולמשר' עלנא דיתפרשח סוכה ההיא לזפנאובעינא
 וכן כו/ מוכת בהפורם יתירה נשמה עצטו על ולקבל להמשיך לזה עצמו להכיןבזה

 למעלה. המבוארים בטקומות בתפלה ורוח נפש בקבלת כן גם היא מלתאהזמנה
 עצומה בשטחה יכוין הארץ. ואת השמים את ה' עשה ימים ששת כי כו' 1 ר מ ש1

 העולמות כל ברא ויתעלה שמו יתברך שהבורא ואמיתית שלימה באמונה מאמיןאני
 התחתון הזה העולם כל הטעשה ימי בששת עשה ובסוף ותכלית קץ אין עדהעליונים

 וינפש. שבת השביעי וביום הבריאה כלעם
 ובתקוני' בזוה"ק הובא שכת של תפלות ד' מעלת גודל הנה העמידה.תפלת

 תלת ע"ב ל"ר דף י"ח בתקון וז"ל נמרץ. בקיצור אחד טאמר ואעתיק מקומותבכמה

 שכינתא ודא קדשת אתה דערבית ציותא דמוסף צלותא ורביעאה בשבת אלוןצלותין
 כו'. קלאה אמא ראיהי חי כל נשמת ודא חלקו כמתנת סשה ישטח דשחרית צלותאכו'.
 פומוי דאפתח סאן איהו זכאה כו' דאמצעית' עמודא יהוה דא אחד ושמך אחדאתה
 וני' צלותי' כלהו דכליל צדיק דא טומף תפלת בשבת. אליז יקבל צלותיןבתלת
 אסירת טעלת וגודל בקיצור. עכ"ל כו' אלהינו ה' לך יתנו כתר דמומף בצלותאאמרין

 דף כתבי כי פרק הגטרא וז"ל הקדושה. בגמרא הובא דערבית זו בתפלה ויכויופ'
 רב ואטר ויכולו לומר צריך המתפלל יחיד אפילו ריב"ל ואיתימא רב אמר ע"בקי"ט

 להקב"ה שותף נעשה כאלו הכתוב עליו טעלה ויכולו ואומר המתפלל כלהמנונא
 כל בגמרא שם ועוד והוא. הקב"ה פי' ויכלו אלא ויכולו א"ת ויכולו שנאמרבטע"ב

 עונך ומר ואומרים ראשו על ידיהם מניחין טה"ש שני ויכויו ואומר בע"שהמתפלל
 על אמירתה מעלת בגודל ז"ל הגמרא חכמי הפליגו לא ובודאי ע"כ. תכופר.וחטאתיך

 ביבבם אמירתם כי טמוני בספוני והפליגו אסרו הם אלא ידברו ולב לב בלא שהואמי
 הזה'ק מאמרי העתקת לפנינו ויבוא בזה"ק כמבואר ית"ש אחדותו על להעיד בהםלכוין

 בראשית טעשה קל להקכ"ה עדות שהוא דחזרה בויכולו רם"ה סי' בטור וכן כעז"ה,בקידוש

 קל עלתה יא אם עד נקרא איך אמירה באותו עליו להעיד בהם כיון לא אםובוראי

 אומר גמר ויכולו של הפרשה לדבר חלה מרם אם ואף בדבר, עד להיות כללדעתו
 על העלה לא זה את אך בראשית מעשה עושה על ויכולו באמירת אחא לאסהודיכלבו
 שמו יתברך אלהותו ואהדות יחודו על שסעיד ויכולו פ' אמרו בעת ומחשכתודעתו

 נעשה לא עדיין ורעי אחיי בודאי בלבד וכשפתיו בפיו הס' תיבות ואוסרויתעלה
 שאמרו בסה ז"ל הגמרא חכטי כוונת בודאי כי כמע"ב להקב"ה ושותף חבר זובאמירה
 יתאטץ זו פרשה אמירתו שבשעת מי על הוא במע"ב להקכ"ה שותף באמירתושנעשה
 שהבורא לעד זכרו ויתעלה שטו יתברך אלהותו יחוד על ואמיתית שלימה אמונהבלבבו
 ימי ובששת ותכלית ומספר קץ אין עד ועליונים תחתונים עולמות ברא ויתעלהית"ש

 יכניס וע"ז דצח"ם, הבריאה כל עם צבאם וכל וארץ שטים התחתון העה"ז בראהמעשה
 להיות ושזכה ויתעלה ית"ש אלהותו גודל על מאוד עד ועצומה גדולה שמחהבלבו
 וגם הקדושה תורתו למוד ע"י קצת ולהשיגו מצותיו בכל לעבדו הקדוש וגורלובחלקו

 אותו המקריב אזי כברואיו ותכלית קץ לאין זהנשגנה הנפלאה חכטתז בחינתוע"י
 כנזכר תכופר וחטאתו עונו ומר במע"ב להקכ"ה שותף נעשה כאלו יחשב לובטהשבתו
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 ה ד בו ע ה ושורש ד ו סי-ח

 על יקבל אלהותו גודל על בלבו וטכוער העצומה והוטטחה החדוה ומגודל הנ"ל,בגמרא
 ית"ש אלהותו ביהוד אמונתו אמתת להראות מיתה אטה בציור נפוט ממירתעצמו
 בטדרש בז"ח הזה"ק פ" יכוץ לעשות. אלהים ברא אוטר ובתיבות בזה. הערה ודיתתעלה
 בעולם והכינם הקב"ה ברכם כולם המלאכות כ,טמיימו יצחק אזר ת"ל ע"ג. ד'הנעלם
 תולדתו נוציא וא' א' חטכל עש,טאהו הענץ מאותו הכנתו ישנה 'טלא ואחד א' לכלוצוה
 להוציא להוליד לעשות מאי לעשות אלהים ברא אוטר הח"ד ולעולם מכאן לוהראוי
 גודל על מאד עצומה בשמחה ה' גבורות ה' גבורות בזה ויחשוב עכ"ל. כמותה דברכל

 עיניכם והנה לעולם. תפקידם את שינו שלא זו בהנהגה הנפלאה וחכמתו ית"שאלהותו
 ומשם אמירתו מעלת מגודל דקדוש, בויכולו בעז"ה הזה"ק פאמר העתקת משריםתחזינה
 יתפלל באמת. לעבדך לבנו וטהר כו' אלהינו כתפלה. אמירתו כוונת ג"כ האדםיתכונן

 בעכורתו ולכו רעיונו שימהר ית"ש להבורא לבו מקירות מאוד לב בשכרוןכמחשכתו
 שהיא האדם את מרמה שהיצר דברים יש כי הגדול לשמו רק עבודתו שיהי'הקדושה
 השבת מקדש בא"י הברכה ובחתימת האטתית. לשמה אינה באמת אך לשמהעבודה
 המתנה על גדולה וההודאה שבח שמו יתברך לך נותן אני בזה"ל במחשבתויכוין

 ומתנה הגדולה הטובה מהשיג קצרה שכלי שיד ואף קודש שכת היא לנו שנתתהגדולה
 בגטרא במ"ש חז"ל בדברי ואמתית שיימה באמזנה מאמין אני תכליתה עד זומרובה
 ואני שמה ושבת גנזי בבית לי יש וגנוזה טובה מתנה למשה הקב"ה אמרהקדושה
 עצוטה. בשמחה במחשבתו זו הודאה ויתן ע"כ. והודיעם, לך לישראל לתנהמבקש
 שבתפלה הראשון כמו ממש התפלה מתקוני ג"כ הוא העמידה תפלת שאחרויכולו
 הנ"ל. כוונה מלכוין תנח אל טזה שגם יזהר לכן האריז"ל בכתבילהמעיין

 דבר וחרד הירא כו'. רועי ה' לדוד מזמור עלינו קודם יאמר האריז.ל כתביע"פ
 אם וטכ"ש ערבית בהפלה בזמנה ק"ש קרא אם בלבו ספק יהיי אם אף מאוד יזהרה'

 סי' בש"ע כמבואר כזמנו ק"ש שיקרא עד לאכול ישב שלא בזמנה קרא שלא לוברור
 ערבית. של ק"ש לזמן מטוך שעה חצי לאכול להתחיל שאסור סיברל"ה

 חמישיפרק
 וימדר רס"ב סי' הטור וז"ל בפור ג"כ והובא הקדושה בגטרא במ"ש האדםיזהר

 טבה"כ בבואו וממודר ערוך שיטצאנו כדי הבית עניני כל ויתקן המטות ויציעשלחנו
 טוב אחד לביתו הכנמת מבית כע"ש לאדם טלווין מה"ש בי חנינא בר' יומידא"ר
 יה"ר אומר טוב מלאך טוצעת ומטה ערוך ושולחן דלוק נר מצא יביתו כשבא רעואחד
 שיהא יה"ר אומר רע מלאך לאו ואם בע"כ אמן יענה רע ומלאך הבא לשבת כןשיהא
 לשבת נאים בגדים לו שיהא וישתדל כרחו. בעל אמן יענה טוב וטלאך הכאה לשבתכן

 המור. עכ"ל חול. של כמלבושך שבת של מלבושך יהא שלא ודרשינן וכבדתודכתיב
 כו' כנישתא סבי ב'נ אתי כר כו' דשבתא דא כיומא ת"ח ע"ד לים דף בז"הוז"ל
 שכינתא שעתא האי בחדוה ואתתי' ואינש טתתקנא ופתורא נהרא שרגא שכינת'ויחזו
 וייתי עמה ופלאכין אזלת שכינת' לאו ואם אתפאר בך אשר ישראל הוא שלי זהאמרת
 עליו שורה סיד רילי חיילין וטן הוא שלי זה ויאסר עמהון ואתחברו חילי' עםיצה"ר

 וריקות ושלום ואחוה באהבה ידובקו אחיו אל שאיש טאוד האדם ויזהר קכ"ל.ומטמאתו
 יהי' כי וע"כ בש"ק. והאהבה השלום בהם לתווך אסרו באשתו גם ומה קדשבשכת
 האהבה כימוף ברצוי סתרפם רעהו את ואיש אחיו את איש ונגשו אנשים. ביןריב
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קסטשטעניהעשרןשער

 עם ובפרט אנשים עם וגם הי עם גם טוב בכי אדם יכנמ ולעולם שכת ,הכנסתקיים
 קטטא ליה אית אם ע"ב. רנ"ז כ"א תקון בתקונים כמבואר קדש שבת בהכנסת'אשתו
 שבת לשנויי וצריך כו' כשבתא עמה שלמא לי' דיהא אתתי' אם או ב"נ עםבחולא
 בשבתא תוספות יעבדון דחולא יומין שית בכל שלמא לון אית ואם בכלא דחולאמיומא
 לאתתי' לפייסא ב"נ צריך דא כגוונא כו' דלעילא כגוונא מגי ברחימו לדא דאבפיומא
 עד אוריתא. ככל שקולה שבת איהי וטנא כההוא כו' דפיוסא מלין בתוספתבשבת
 בקצור. לשונוכאן

 היוםקידוש
 בגמרא בזה הפליגו מאוד מה כי דוקא יין עלי קודש ביום לקדש האדםישתדל

 יום את זכור כתיב יהודה יר' יצחק א"ר ע"א צ"ה ד' ז"י אטור פ' ובזה"קהקדושה
 בכלא ותנינן כו' דיין בגין א"ל היין על אמאי היין על זכרהו ותנינן לקדשוהשבת
 מיין דודיך פובים כי כד"א ביין אלא קדושה אשתכח דלא עובדא ב"נ לאחזאהבעייא
 ע"ב דם"ט כ"ד תקון ובתקונים בקצור; עכ"ל אוקמוה, והא ביין דשבת קדושה וע"דכו'
 ויכולו הקדוש תיבין בשבעין היין על בקידוש ל11 ולקדש לון לברכא וצריךוז"ל

 מצוה. להדור ביותר יפה כום אחר להשתדל לאדם וראוי בקיצור. עכ"ל דייןכחושבן
 רם"ה דף פנחם פ' מהימנא ברעיא הזה"ק וז"ל כדינו. זה לכום ושטיפה במריקהויזהר
 תליתאי כו'. פתורא לתקנא חד דשבת. בפתורא לאנהגא נש בר דצריך דברים עשרהע"א
 מבפנים ושמיפה מבחוץ הדחה ושטיפה הדחה שצריך בכום ואוקמוה כו' דברכהכום
 ויתן השולחן מקל תביאנה ידיו בב' יין מלא הכום קבלת זו והקריב בקיצור. עכ"לכו'
 אתקינו ויאסר עצומה בשמחה בעמידה הקידוש ויתחיל הימנית ירו פס כף על הכוסאת

 ומזומן מוכן הריני כו' קב"ה יחוד לשם במדורים שנדפם כסו כו' דמהימנותאמעודתא
 כוננהו. עד כו' נועם ויהי היין על לקדש מ"עלקייב

 חיל התפלה. בסדר למעלה כא ככר כתנתו השמים ויכולו הנטשייום
 בראשית. דשבת קדושא איחו דא שבתא דמעלי קדושה ע"ב ר"ו דף תקהל פ'הזה"ק
 על לאדכרא ובעית קריניה דתפוחין דרגץ ותלת שבילה ותרץ מתלחץ אתקרטדהא
 צבאם וכל והארץ השמים הכלו דהיינו כד ולניחא דבראשית דעוכדא כללא קדושאהאי
 מאר" קמי' לאסהרא דלבא ברעותא בחדוה דא סהדותא לממהר נש כר בעי כףוא'

 בא"י חוכוי. כל על מכפר לדא ורעותי' לבי' נישוי דא דימהיד מאן וכלדמהימנותא
 דמהיטנות' מהדותא לקבל טתקלא בחד איהו קדושא האי וכו'. בנו ורצה אק"באמ"ה
 יאתעטרא תיבין לשבעין מלקין כלא כויכיו דאיה כמה אחרנין תיכין ותלחין תטשואנון
 ליקרא אלין לטילין רעותא דיכוין נש דבר חולקי' זכאה שבתא דמעלי שבתכהאי
 עיאה רוחא ההוא עלייהו שריא כד לתתא קדישא בעמא לילא כהאי אתקדשדסארי'
 ורעי אחיי עכ"ל. כו' להאי. דעתיה ויכוונא דלבא ברעזתא לי' לקדשא בעינןואנן
 בקידוש גם ויכולו פ' באמירת העייונים בעולמות התקון ועיקר מומרות ותבינו תדעוהלא
 זכרו ויתעלה שמו יתברך אלהותו אחדות על עדות להעיד באמירתה שיכוין דווקאהוא
 בלשונו כמבואר עצומה ובכוונה בשמחה זו עדות להעיר שצריך הבראשית בעובראלעד

 דלבא ברעותא בחדוה דא סהדותא לטסהד נש בר בעי הנ"ל הזה"ק במאמרהקדוש
 הנ"ל הזהר במאמר הקדוש בלשונו ונפיש ודייק כו' סאן וכל מארי' קמרלאסהדא
 ולשונא דלכא ברעותא לי' לקדשא בעינן ואנן כו' לדא ורעותיה לבי' וישוויבאומרו
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 העבודה ושגרשיסודקע

 זו. בהערה ודי הנ"ל הכוונה אל לבו לשעבד להזהר טאור צריך כן וקל להאידעתיה
 ברכה נוסה זה לעוטת זה את כי ולבך רעתך תן בנו. ורצה אק"ב אט"ה י " אב

 בכוונת זו ברכה לברך מאוד עד יזהר לכן בזה"ק כנ"ל ויכולו כפרשת תיבות ל"הזו
 דסאריה וייקרא אלין למלין רעותי' דיכוין בזה"ק כסכואר גדולה בשמחה מאודעצומה

 קדשנו אשר בכוונתה. לזהר צריך וע"כ כו' להאי דעתיה ולכוונא דלבא ברעותאגם
 בפרטות יתעלה להשם עצומה בשטחה גרולה הוראה במחשבתו יתן בנו ורצהבמצותיו

 וברצון באהבה קדשו ושבת הקדוש, וגורלו בחלקו אותו לברוא בו שרצה ג"כ עצמועל
 בא כבר טהותה לבו בכוונת עלי' ההודאה המנוחה זאת בראשית למעשה זכרוןהנחילנו
 וזכרון לכולם אב בנין וזה השכת מקדש בא"י בברכת דשבת ערכית בתפלתלמעלה
 לנו שנתן שבת של מתנה קדושת יהזכיר שמה נבוא אשר מקום בכל לכוין עולהאחד
 מצרים ליציאת זכר הטיב. עיי"ש ויתעלה ית"ש ובוראינו יוצרנו צבאות ה' המלךמאת
 הקדוש יחלקו עבדים מבית טמצרים שהוציאנו על עצומה בשטחה הודאה במחשבתויתן

 וז"ל ק"א. רי"ז ד' ויקהל פ' בזה"ק מבואר בקידוש מצרים יציאת הזכרת חיובוגודל
 ולעלמי לעלם שמיה בריך דקב"ה קידושין בכל תדיר דמצרים גאולה לאדכראאית

 בקדושה דממתכלין סדין מארי לאנון עלאין רזין אוקימנא רא דרזא ובקדושה כו'עלמיא
 ושבחין וחגין זמנין כל תאנא ז"ל ע"א. דל"ח בא ובפ' עכ"ל. חולקהון זכאהרמאריהון

 לא האי דאלמלא כלהו אתקימו האי ועל טצרים( יציאת על )פי' להאי דוכרנאכלהו

 וחגין זמנין מכל דמצרים דוכרנא אשתצי לא ובג"כ ושבתין וחגין דזמנין נטוראהוי
 בקירוש מצרים דיציאת זו בהזכרה לכוין ראוי איך וראו נא הביטו קכ"ל.ושכחין
 האדם ויזהר בזה. הערה ודי ע"ש דק"ש ציצית בפ' למעלה המבואר ההודאהכוונת
 במדורים נ"כ נדפם וכבר הנ' בשער למעלה כמבואר הקידוש של התיבותבדקדוק
 לשמוע ביתו לבני להזהיר לאדם וראוי הקידוש. של התיבות דקדוק על ומוסרתוכחה
 הכום שתיית אחר ותיכף דאוריתא. היום בקדוש חייבות הנשים נם כי יפההקידוש
 הפסק. בלי למעודה יריםנטילת

 ששיפרק
 שבתעונג

 נאים וכבגרים ובטשתה בטאכל וכברתו מכובר ה' ולקדוש עונג לשבתוקראת
 העונש והפוכו שכרו ועוצם השבת את המענג טעלת וגודל תשמישו וכלי כיתוובתקון
 רנ"ב ד' פקודי בפ' הזה"ק וז"ל מקוטות. בהרבה ובתקונים בזה"ק טבואר לצלןרחמנא
 ארבעה חיותא האי תחוחע"ב

 שרפיי
 ארבעה על ומלקא אזלא חיותא והאי כו' מלחטא

 דבהאי בגין עונג אקרי אתר והוא דא דהיכלא אמציעתא גו ואעל דקאטרן. שרפיןאלין
 דמלכא היכלא בני דאקרו עלמא רבני פתורי כי תמן מתמדראן שבתא עייל כראתר
 ארבעה על עילאה חיותא והאי פתורי אנון על ממנן קייטי רבוון ורבו' אלפיןואלף
 פתורא בכל ואשגח עלייהו דקיימי וכל פתורי' אינון כל וחטא אתר בההוא שרפיםאלין

 אינון וכל פתורא לההוא לי' ובריך וקיימא ופתורא פתורא לכל יי' מענגי והיךופתורא
 פתורא האי על דבריך היא ברכה ומה אסן. ואמרי פתחי כלהו רבבן ורבוא אלפיןאלף

 אז אטרי וכלהו דבר. ה' פי כי וגו' ה' על תתענג אז יאות כדקא ואתענגארמתמדר
 סעודתי. בכלהו אתענג פתורא ההוא כד אל דאקרי עלאה רוחא וגו'. יקנה וה'תקרא
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 כשהר יבקע אז ואסר קדמאי נון א כל על ואטר טם"ם תליתאה בתראהבסעיתא
 כי ואמרי סטרא בכל פתחי אחרנין נהורין שבעין אינון כל יאספך. ה' כבוד 1ג1'אורך
 כדקא דענוגא בסדורא אתר בההוא קיימא לא דב"נ פתורא וכד ה'. ירא גבר יבורךכן

 כלהו רבבן ורבוא אלפין אלף אנון וכל דתחותא ארבע ואנון ריותא האי כריןיאות
 לי' ועיילי לי' נטלי נלהו נמומין גרריני וכמה אחרא מטרא לניאוא לבר לי'דחיין
 ויאהב ואטרי פתחי תמן לה עייך וכד נגע. ואקרי דא מן בהפוכא דאוהי אתרלההוא
 יהי אל וגומר לו אשר לכל נושה ינקש סמנו ותרחק בכרכה חפץ ולא ותכואהוקללה
 אלין איהו האי וסהימנותא דקב"ה דענוגא בגין לשזבן. רחמנא וגו' חסד מושךלו

 ענוגא דמענגי אינון כל ובגיד דקב"ה חדותא כלהון וחגין וזמנין דשכתא דענוגיפתורי
 דנור נהר האי לקבל קיימא חיותא האי תחוח רקיימי ארבע אלין ומועדי וזמנידשכתא
 ז"ל.ושבחתי ע"א רנ"ה ובדף עכ"ל. ענוגייהו דמתענני אנון לכי בי' יאתוקדא שבקיולא
 וביוטין בשבתא שלתא ראיהו בזמנא די קדישא דסלכא ראהדותא כו' השמחה אתאני
 ראתי לעלטא לי' לאעלא עמי' ויהך ילונו הוא קכ'ה מאן בעטלו. ילונו והוא כו'סבין
 לטיכל דאפיק סאן כל והדי ושתי דאכיל נש בר ההוא הוא מאן ילונו והוא אמרדבר

 בהאי, דאפיק מה וסכל כפלים כפל לי' יהיב ואיהו בהלואה לקב"ה ילונו הואולמשתי
 ריהא וזטני בשבתא אפיק וכר לממכנא לי' חיים כד לקב"ה בי' אוזיף אילובתרין
 בתיקונים ג"כ הוא וכן עכ"ל. לו ישלם ונטולו דל חונן ה' מלוה כד"א לקכ"ה אוזיףכלא
 מוכים ולימים לשבתות אוסיפין ולא לה מלוין דלא ובאלין וז"ל ע"ב. ל"ה רף י"מתקון
 יתירה. נשמתא תוספות ודא לי'. טומיפין הסומיף בי דא ובנין להזן. סתיטאאיהי
 עני ואשתאר יתירה נשטה ההיא לי' גורעין הגורע וכל דקדושה רוחא תוספתואיהו
 אתטנע הכי יבישא. ושכינתא עני השכת יום ואשתאר כו' מלעילא טנע דאיהו כמהיבש עני ואשתאר טני' אמתיק בטסונא עשיר הוא ואם חכמתי' טני' אמתליק חכם הואואם

 כ"ח תיקון ובתיקונים עכ"ל, כו'. דאוסיף מאן וכל מרה. כנגר מדה ואיהי מיני'ברכאן
 לנגע ענג ליי אתהפך עביר ולא שבת ענג למעבד רשו לי' דאית מאן ז"ל ק"ב. ניחדף

 דמקבלין מאן ז"ל ע"א כ"ד רף ו' ובתקון בקיצור. עכ"ל וסמוניה. ביתי' וחריבצרעת
 בחדוה נהירין באנפי בע"ש. עלייהו טרכיבין דאנון יתירין נשמת" דאינוןאושפיזין
 מקבלי הכי עלסא מהאי גופי' מן נפיק ונפשא ורוהא נשסתא כד עלמא. כהאיבענוגא

 אורחן דמקבל סאן איהו זכאה כו' כיח מצאה צפור גם ~ בהון ואהטר דאתי בעלמאלון
 עכ"ל. לי'. טורדין ב"נ בה דמרד ובטרה שכינתא טקבל כאלו שליםברעו

 השבת את לענג האדם ישתדל האיך מכיר. לו והן וראה ימין הבמ ורעייאחיי
 כפלים נפלי ובכא בזה אותו ושלם מקדש ישיח כרכה עמו על הישועה לה'קודש

 וישען ה' בשם יבמת טאום' משאת נושא הוא ואליו הוא ואביון קני איש ואםלתושיע'
 השולחן על ואביונים ועניים בלמוד טאוד האדם ויזהר הקפותיו. יפרע והואבאלהיו
 ויזהר החול. בסעורת אף חיוביה גודל ו' פרק השביעי בשער לטעלה אסורה סלתווכבר
 בפ' וז"ל השולחן על ושבחים זמירות לזטר ומגרונו מהונו ה' את לכבדהארם
 וצריכין כז' הקזדש על מחזי לאתוספא צריך מלוי בכל זבשבת ע"ב רע"ב דףעקב

 שלא פעמים כמה למעלה כסובא יודע בקיצור. עכ"ל כו' לפתורא וחדוה שירהלאתערא
 השבת יום את ולשמור לזכור ומה אחר רגע אפילו ית"ש הבורא טעכודת מחשבתויפנה
 רק וממחשבתו מלבו בטילה מחשבה לפנות יתירא ונטירותא מעולה בשטירהקודש
 השבת את ישראל בני ושמרו ע"א כ"ג דף ו' תיקון התקונים וז"ל היום. כל ה'ביראת
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 העבודה ושורש(יסוד""ל

 נאים :וכלים ~גלב", '!אה דירה לה דטתקן סאן איהו זכאת לדיותם. השבת אחלעשות
 כל נשמת, דאיהי שכינתא'נעלאה שרי' 'דבניני' נשמתי' ראיהי צאה ואשה רילי'.גאיברים

 אטירתא תקון וגודל בכוונה,עצומה. והחליצנו דצה יאסר "מזון ובברכת עכ"ל.חי.
 קם"ט דף חרוטה פרשה בזה"ז הובא בשכת זו בברכה אקדושים העליוניםבעולפות

 ברכת אחר על,הכום 'יצעך זטון בלא בירך' ואף'אם הזמון אחה תסיד וישתדלע"א.
 האדם טעלת גורל טאה'כרכות. יהשלים כדי בנרכות.בשבת להרבות מצוה כיהמזון
 פ"ב רף קרושים כפרשה וז"ל מקומות-' בהרבה כזה-ק . מבואר לשבת משבת רקשזווגו
 לשבת משבת צרמייהו רמקרשי אברי' כגון לתתא מקדש דבר:נש בשעתא ת"חע"א

 ואת ד"א תשמרו. שבתותי ואת וע"ד וכו' אזדמנת..כדין וברכתא אשתכח דרעואבשעתא
 דכתיב כמה אוקיטנא והא לשבת משבת לזווגייהו לאנון'דמהכאן לאזהרא תשמרושכתותי
 שאר כל גרמייהו דממרמן חבירי' אלין סריסים מאן שבתותי את ישמרו אשרלמרימים
 שכתותי את ישטרו אשר הה"ד לשבת משכת מחכאין 'זאינון באורייתא לסלעי בגיןיומן
 דישהאל. חולקיהון זכאה כו' תשמרו שבתותי ואת- ובגדכ הרבר את שמר ואביוכד"א
 שם מ"ש אך י"א. פרק השכיב-ה מממכת חמירים 'במשנת הזווג אזהרות ועיין'עכ"ל.
 עייו צועקים בחול ממתו לשמש לח"ה אף נתונה הרשות מניקה -או מעוברת אשתוואם
 תלטיד איזה כודאי ז"ל האר"י בכתבי זאת שמצא אף. וכתבו ככרוכיא ספריםכסה
 לת'ח האיסור גודל יראה בזה"ק שיעיין מי ובוודאי ז"ל מהאר-י ואינו זה כתבטועה
 בעולסות גדולים פגמים ופוגם לצלן רחטנא הערוה את כבועל ממש שהוא בחוללשמש

 *זהר חמירים. משנת על צזה יסמוך ולא בזה להחמיר לח"ח ראוי ובוודאיהעליונים
 בהקרסת ובזה"ק ר"מ סיטן, בש"ע כמבואר הנה לאור מטתו וישמש שלא מאודהאדם

 בזה"ק כמבואר היזוג קודם, אשתו עם לדבר לאדם וראוי וע"ש. ע"ב 1"ד דףבהאשית
 למללא אתתי' עם ריתיחד קורם נש לבר לי" שית וז"ל .ע"א רע"ו רף פ"-תצאבר"מ
 בשעת עצמו האדם:לקלש על החיוב וגודל עכ"ל. באתתי'. אתחלפא שידה דשמאעמה

 בזה"ק מבואר 'הוא )הלא גריעותו נוקל לצלן' רחמנא ולהיפך מעלתו וגודלתשמיש
 בשער זה בענין כפ"ע מיוחד ~יק לאשן במקום יתר ותקעתיו רבים במקומותובתקונים
 להעיר כשים יבוא מקוטו ' ועל א"א כאן חלק להוציא אך חטישי. פרק ע"שהכולל
 אנון ע"כ. מ"ט -דף פ".תזריע 'וז"ל נמרץ. בקיצור מאמרים בכמה כערכי אנושלבב

 אשתכח אתרא ) דזווגא בשעתא רלהון זווגא באורייחא דמשחרליחצרייא
 והאי.

 משבח
 דמתברכין רעותא עידן והא ישראל ובכנסת בקב"ה בי' לאתדבקא רעותא לכוונאלשבח
 דלהון קדושא הוא אן כבעירי. ועבדין' מני' אתרחקו נשא בני אי ותתאי. עלאיכלא

 ואמר צווח מלכא ושלמה סעילא. דסשכן קדישין נפשאן אנון אן קדישא.לאשתכחא
 דא טוב. לא נפש קביה. דא דעת הוא סאן דעת בלא גם טוב לא נפש דעת בלאגם
 נפשתא עלייהו אתמשכן אחרא טפטרא דהא טוב לא בעובדייהו משכן דאנון נפשהוא
 רעותא הרע ביצר ראתלהט מאן לקב"ה. לבייהו מכווגא ,דלא בגין טוב איהורלאו
 גם הה"ד טוב איהי דלאו נפשא עלי' אתמשך הרע דיצר מסטרא לקב"ה דלבאוכוונא
 כפרד כמום תהיו אל כתיב ע"א פ' דף קדושים פ' וז"ל צקיצור. עכ"ל כו'. דעתבלא
 ומקדשי דקכ'ה אורחוי וידעין באורייתא דטשתדיי צדיקיא אנון זכאין הביןאין

 מלעילא דקדושא רוחא טשלפי וכג"כ בכלא. קרישין ואשתכחו דטיתא בקדושאגרמייהו
 דכלהו לרשיעיא לון ווי קדישין. כנין מלכא בני ואקרון קש14' זכאי כלחוובנייהו
 ונססתם דכתיב כמה דססאבא, ססמרא הציפא נפשא בנייהו ירתין כך בגיניחציפין.
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 עכ"ל כו' אני קדוש כי תהיו קדדשים ובב"כ כו' לי' טסאכין לאסתאבא אתאבם
בקיצור.

 האדם שצריך מלמד קדושים והייתם והתקדשתם כתיב ע"ב י"ב דף בז"חוז"ל
 יעשו שלא יעקב בר יהודה א"ר הכא שייך קדושא מאי תשמיש בשעת עצמולקדש

 תנן דהא לכך אלא עושות אינן שהבהמות כבהמות זנות לשם ולא וחציפותאפריצותא
 הצריכין הדברים מאותן עצמו ישסזר ולא דאסרן מה לשום אז זנות לשום הבזעיכל

 זרע בכלל ואינו רשע זונה חצוף פריץ להוי דאתילד עוברא ההוא במתניתאדתנינן
 צדיקי דמעלי בנין ה.ל לש"ש לבו ומכוין עצמו ומקדש מצוה לשם הבועל וכלאמת
 י' תיקון כתקונים וז"ל קדושים. והייתם והתקדשתם הח"ד קדישין שמים יראיוחסידי
 ובזיע וברתת באימה בענוה בחשאי זוגייהו בבת ליחיא ישראל צריכין ע"בדכ"ה

 ע"ב פ"ז דף נ"נ תיקון וז"י עכ"ל שד. שכפאו כמו קדמאין דאוקטוה כמהבכמופא
 כל אלקים ה' ויצמח אתמר עלי' קב"ה ליה דיהיב בר ההוא ברית דנטיר מאן כלת"ח
 אהרא ברא אבל דאורייתא. בפקודין למאכל ומוב דאורייתא ברזין למראה נחמדעץ
 ערבוכיא ודא ורע. טוב הדעת ועץ בי' כתיב טה דקב"ה ורחימו בדחילו אתעכידדלא
 כיום כי הח"ר עלמין דתרין אכודא גרם בר דהא ושאור ממצה מעורב ורערטוב

 ואם עכ"ל. כו' בראשית ראתי. בעלם' תסות דין בעלם' מות תמותן טות ממנואכלכם
 בשקר שם ולבך עיניך תנה זה מענין הקדושים מאמרים לשארי נפשך כלתה וגםנכספה
 והיא הוא יטלו התשמיש ואחר התשמיש קודם במפרים כתוב fw~p הנ"ל פרקהכולל
 בקרושה ואשתו הוא שיתנהג לאדם ראוי בוודאי ורעיי אחיי גמורה, נטילהידיהם

 אל ההכנה כמו מטש הידים ובטהרת הגוף בנקיות דהיינו הזווג קודם אףובטהרה
 למשכיל. בזה ודי י"ח של העמירהתפלת

 מצות לקיים רוצה הריני כו' יחוד לשם נקיות בידים התשטיש קודםויאמר
 של מ"ע ג"כ ולקיים יגרע לא ועונתה שכתוב כסו כו' שצוונו בתורה האסורהעונה
 מ"ע ולקיים ג"כ יאמר טעוברת שאינה בשעה טבילה ליל הוא ואם אשתו. אתושימח
 ובמצות. בתורה ויתרומם יתעלה השם עובדי שיהיו בנים להוליד וכוונתי ורבו פרושל

 סוף ועד מתחלה הזו31 בעת לחשוב וחסידים צדיקים לבנים לזכות בספריםוכתוב
 בניהו ושלמה דוד יוסף אהרן משה ויעקב יצחק אברהם שמות לחשוב דהיינוכצדיקים

 הזווג טתחלת בהן ויחשוב וכיוצא עמינדב בן נחשון יהושע יפונה בן כלב יהוידעבן
 למשוך טכוין אני בזה"ל יחשוב וגם תשמיש הנאת כלל ירגיש שלא בכדי סופוועד

 טאוד כזה האדם ויזהר זו לטפה הקדושים עליונים מעולמות וטהורה קדושהנשמה
 גמר אחר מת שהאב' אף כי לגמרי מת באבר רק לפרוש שלא הזווג בעתמאוד

 ר"ל. לבמלה אותם ויוציא כזה כלל מרגיש האדם ואין זרע ממנו מטפטףהתשמיש
 ישטש כחורף הארוכים בלילות אך לילה חצות אחר השינה קודם לשמש ראויובקיץ
 שתיכף בכרי צלולים מים עם כלי סטתו אצל להכין היא מלתא והזמנה השינה.אחר
 ואשה האריז"ל. וכ.כ בזה"ק כטבואר לטסתו סביב צלולים מים ישפוך התשמישאחר
 כמבואר מיל שיעור הפחות ולכל התשמיש אחר מילין ב' כשיעור בנה את מלהניקתזהר
 נוקכא חד אשתכח עלאה רבא דתהוטא טנוקבא ת"ח וז"ל ע"א י"ס דף ויקרא פ'בזה"ק
 אסוותא עלכאי בני לאכאשא וזטינא כו' שטה לילת יאוקימנא והא רוחין דכלרוחא

 דמיים לבתר כו' דסארי' לקדושה לבי' יכוין באתתי' בינ דאזדווג שעתא בההיאלהאי
 נש לבר תיזדווג לא לרבי' דינקא סאן כו' לערמי' סוחרני' צלולי. סיין לשדיעובדא
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 ושורש,העבודהיסוד ',קעד

 חדא שעתא עד 'ליי תניק לא ולכתר נאים דרכיא כשעתאאלא
 כתריי

 טיל הד או מילין
 לעלטין טינה ססתפי לא וברא בכי. דאיהו בזמנא דרבי' צערא בגין יכלא לאאי

 עדים בשני לשמש ויזהר עכ"ל. כו' עמיקין רזין לון אוליף דקבשה צריקיא אנוןזכאין
 עצמן על לקבל צריכין שלה או שיו עי- על דם מפת ר"ל יטצא ואם בש"עכמבואר
 בוסת טאוד יזהר גם ר"3 בכרת שהיא; נדה בועי עזן על וסגופי' בתעניתיםתשובה
 כמבואר מסנה יפרוש העונה עת .לידע כדי הוסת יזם לזכרון לו שיהי' דהיינואשתו
 בש"ע נדה הלכות בתמידות ללמוד האדם על גדול וחיובבש"ע

 בכדי-
 בכל בקי שיהי'

 א"ת בש"ע סי' ב' לפרקים ללמוד האדם על גדול חיוב בומתות.,גם וביחודהיכותיה
 ללטוד ראוי גם שם. המבואר כל לזכרון עיניו לנגד תמיד ויהיו ר"מ וסי רל"אמי'

 בם' יעויין גם הזווג. קדושת מענין עשר ששה פרק הקדושה שער במר"חבתמידות
 מאוד יזהר גם הזווג. ואיכות הזווג וכוונת הזווג קדושת מענין ששי בחלק המאורמנורת
 , ונם ומביביו האבר דהיינו שלמטה פניו הימיב ירחוץ התשמיש שאחר במפריםבמ"ש

 קרים יהיו שלא בביתו מים יכין ובחורף במים היטיב 'ירחוץ לאכר הממוכיםהירכים
 חלוק התשמיש קודם ללבוש אדם ויזהר היטיב. הנ"ל המקומות לרחוץ יכול בפושריםכי
 חלוקו ילבש וקניתה הרחיצה ואחר התשמיש אחר היטיב הרחיצה יקנח זה ובחלוקאחר

 טאוד יזהר הזווג בעת חלוקו את החליף לא ואם התשמיש. קודם מעליו שפשטהנקי
 חלוק באותו להתפלל אמור ר"ל קרי מפת או זרע בה מצא שאם זרע מטפתלבדקה

 ואז במרוגין ג"פ גמורה נטילה ידיו ימול ואח"כ א"ח. בש"ע כמבואר כצואה דינוכי
 ובלילות הזיווג. מטומאת להטהר למקוה שילך קודם הכזקר אור קודם ללמודיוכל

 יום מבעוד הדויק הנר אצל האשמורת כלמוד מאור האדם יזהר החורף בימותהארוכים
 אם בעבירה הבאה מצוה היא כי למודו בשביל הנר להדליק לא"י מלצות מאורויזהר
 לאו ואם זה נר אצל ללמוד לגדול נם מותר אז הקטנים חנוקות בשביל שדלקלא

 נכלסוד חשוב תהלים אסירת גם כי תהלים או משניות שיוכי מה כל פה בעלילפות
 ובמתון והודאה שבח דרך בכוונה אותם יאסר אם אך בגמרא. כטבואר ואהלותנגעים
 כאלו יפסוק תהלים טזמור* בכל בע"פ ובקי רגיל אינו ואם כו' בכוונה טעט טובכי

 ברכות ושבת שבת קבלת וטזסורי לאה תיקון מזמורי' דהיינו בפיו המורגליםהמזטורים

 חיוב בשבת שחרית ומכילת לטבול. ילך היום ומשהאיר בפיו. השגורים מזמוריםושארי
 דשבת בשחרית האריז"ל וז"ל עש"ק. מבילת כסו בקרי נטמא שלא אף הברי האדםעל

 לטבוי. ילך ח"ו בקרי או בזווגו נטמא לא אם אף הלילה טקדושת חמורהשקדושתו
 עיי"ש. ע"א ר"ה דף ויקהל פ' בזה*ק כמבואר שבת בליל יחידי ילך שלא האדםויזהר

 שביעיפרק
 ת י ר ח ש ת ל פת

 ביום ויתעלה ית"ש לבוראנון שזמרים שאנחנו ותשבחות ש-ירות מעלות גודלהנה
 ע"א. ר"ה ד' ויקהל פ' בזה"ק טבואר שנשמת כזמרה בפסוקי שחרית בהפלת קרששכת
 סליק כד כדין כו' ותתא לעילא אתנמר וכלא לכלא איהו לנדוה דשבתא יומאוז"ל

 ומתקטרין ' כוי בחדוה ,כנישתא לבי טקדסא' קדישא' עמאנהורא
 דלעייא קדישא בעטרא.

 תושבחן ומלקין יתתא דקיימא רוחא בההוא ותושבחן בשירן ,משבתן יקרבלבושי
 ואמרי עלאי פתחי' כחרא כלהו וטתעטרי בחדוה ' 'כיהו ותתאין ועלאיןלעילא

 זכאין.
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קעתשמיני ז י י 5 ע" ר עש

 בגיניהון. טתעטרן קדישין חיילין וכל עלייהו אתעטר דטאריהון כארעא קדישא עמאאתון
 איהו דנשסתין דצרורא דשולפנא בנין דגופא יומא ולאו איהו דנשמתין יומא יומאהאי

 רשכתא צלותא קדישא. עלאה יתירא ורוחא חרא בזווגא כלהו ותתאין עלאיןוקייםין
 חד. וכלהו ואוקסוה שבתא תלת לקבי יומא בהאי אשתכחו צלותין תלת קדישאדעמא
 אלא כנישתא בי' בצורך אפילו לאשתדלא אסור כנישתא לבי קדישא עמא רעאלוכיון
בפלי

 תשבחי
 רעלטא ובטלין אחרנין במלין דאשתדל ומאן לון. חזי וכדקא ואורייתא וצלותא

 על מסנין מלאכין תרין רישראל. כעמא חולקא לי' לית שבתא מחלל דקא ב"נ איהודא
 בקב"ה. חולקא לי' דלית לפלני' ווי ואמרו רישא על ידיהון שווי ואנון דשכתא ביומאדא
 יומא האי באוריתא ולאשתרלא דמאריהון ובתושבחן ובשירין בצלותא לאשתדלא בעיע"ד
 תשבחתא בתושבחן משבחי בג"כ דנשטתין צרורא ההוא דאתעטרא דנשמתין יומאאיהו

 תושכתתא ולית כו' בשר כל ורוח ה"א שטך את תברך חי כל נשמת והיינודנשמתא
 עכ"ל. דגופא ולאו איהו ונשמתא ברוחא קיימא יומא והאי ורוחא. דנשמתא במטראאלא

 לאוסרם הגדולה כנסת אנשי לנו תקנו ברכות שנת של אלו שמזמורים בזה"קוטבואר
 דהושבחתז סדזרא כנ"הג אנשי ואתקינז ז"ל ע"ב קל"ז דף חרוטה בפ' שחרית.בתפלת
 ודא מעדן דנפיק נהר ההוא ולבתר כו' טספרים השטים דא טרזא דרור תושבחןמאנון
 את בשנותו לדוד איהו ורא כו' מיהרא ולבתר כו' בגין בה' צדיקים רננו רזאאיהו
 שירו מנמור כו' האלהים איש למשה תפלה איהו ודא כו' אתחברותא ולבתרטעמו
 ולהלאה מכאן כו' תשבחתא השבח ליום שיר מזמור כו' דא תושבחתא חדש שירלה'

 בשבת אתקינו כלהו תושבחאן אלין כו' שלימתא ותיאובתא דחדוה אחרניןתושבחן
 בקצור. עכ"ל בעלמא לי'לשבחא

 המזטורים אותם לומר לבו אל האדם יתן לא איך נפשי ידידי ורעיאהובי
 ושליטות החדוה טעזררים בעצטם הם כי טאזד עד עצומה ובשמחה גדולבהתלהכזת
 דחדוה אחרנין תושבחן ולהלאה טכאן הקדוש כלשונו הנ"ל בטאמר כמבוארוהרצון

 לא ואיך בעלטא לי' לשכחא בשבת אתקינו כלהו תושבחן אלין כו' שליטתאותיאובתא
 ונכלל הישראלים עם וגורל בחלק להיות שזכה ושטחה חדוה בהתלהבות איש לבביתם
 ויתעלה. ית"ש ובוראנו ליוצרינו ולהודות לשבח בעלמאג"כ

 וכתבי הזה"ק מרר על בסדורים המזמורים נסדרו שלא ראינו ראה הלום הגםוהנה
 שנדפם הסדר על בעזה"ה סדרו ונקיטנא ההשמיות כוונותיהם ביאור אשנה לאהאריז"ל
 הנכון. ע"ד בעיניו יטיב כאשר יבחור והבוחרבמרורים

 טע"סשורמהשא גיל מספרים. השטים לדוד מזמוריסנצח
 שם לעינן לאדם וראף וקל" קל"ו ד' תרומה ובפ' ע"א ס' ר' בראשית בהקדמתבזה"ק
 ישמח כו' תמימה ה' תורת בפסוקים וביחור באסירתה הכוונה גודל אל לבו יתןובודאי

 ההם ולטצותיה כזו והתסיסה הקדושה לתורה שזכינו על מאוד עצומה שמחהבאמירתם
 שמו יתכרך כאלהותו עצומה שמתה מאד וישטה לער זכרו ויתעלה שסו יתכרךוליראתו
 ית"ש להבורא בטחשבתו יתפלל וגו' מזדים גם וגו' יבין מי שגיאות ובפסוקיםויתעלה.
 צורי ה' בתיבות לרצון יהיו ובפסוק ופשעים מעונות וכ"ש סשנגות אותושישפור
 ויתעלה. ית"ש באלהותו עצומה שטחה ישמחוגואלי

 עצמה יאמרבשטתה עת בכל ה' את אברכה טעטו. את בשנותולדוד
 סי ובודאי ח"ו יטי כל זיתעלה יתיש להבורא וישבח שיכרך 'כמהשכתו ויקבלטאור
 בדרך לטעלה כמובא יודע ~wen הבורא לפני שקרים דובר הוא זר נותה טכהן נושא
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 (העבודה ושורתךיסוד ",

 לו ושיש על .מאוד גדולה'-ועצוםה..עד :שמחה ישמה נפשי.; תתהלל בהי בהקרטהן'אדוכה
. '.:. ;'י הפזפוה('"ל פסוקי ובכל- ויתנא3,'לשםחה':העצוםה,זו 'כזהפטרון

 כו', הודע כן ימינו .למנות יודעי:עוז,אפיךו.כו' מי בפסוקי לטש".תפלה )י-

 בכדי,שיוכל שנותיו ית"שישיאריך להבורא קצומה;. ' תפלה בטחשבתו יתפלללפרש"י
 ' ' שעיות. מה לנהםלתקן

' 

- 
-. 

-. 
 , :י

- '
 טזמור"זה עצוטה'ענפ'פרש-י.'ואחר בכוינה יאמר עליוןי בסתר יושב ::
 בטאטר בזה"ק שנזכר כיון .עשה נפלאות כי חדש, שיר לה' -שירו טזמור לוכרראוי
 ' מפורש.הנ"ל

 ." . ') , ן - ,'-

 זה זטטבואה;במזמור השכח מגודל כת-בודאי ה' זים אתהללזיה':הייו

לחבור"
 ית"ש,ויתעלה. יהחדות-באלהותו אל.השמחה ממילא האדם לב יתלהבו .ת"צ

 בזה טאמון אני בזה"ל יחשוב 'אלהים מכל ואדונינר ה'- גרול כי יצעתי אני כיובפסוק
 שטחה וישטח כמוך ואין אתה גרול כי שכלי 'השנתי.בקמ 'וגם ואמתית שלימהאמונה
 באלהותי טאוד עדעצופה

 עצמו עי יקבל תשוקתו ומגודל לעד זכרו. ויתעלה ית"ש
 ויתעלה. יתיש באלהותו ,:אטונתו אטתית להיאות נפש מסירתתיכף

 בשמחה במחשבתו אדם תוץ חמדול לעולם כי טוב 5י לה'"ודו
 כי.לעולם ולמה לו להודות ,ראוי -מוב -כי ,לה' הודו בזה"ל'טמש' המלות פי'עצומה
 יכוץ לבדוי גדולות נפלאות לעושה ולב. לב בלא זה פסוק תיבות יחטוף ואלחסדו
 לעושה ואטר פתח ת"ל- ע"ב" ר' דף בלק פ' הזה.ק פי' יכוץ ואוי ואח"כ פרעתיתחייה
 גש כר בלחודוי איחו אלא ידע' ולא קב"ה עביך טיבו כמה כל"ח לבדו גדולותנפלאות

 ריש" על יגלע שף נן' ליע:ובר לקטלא ראת" דחויא רישא על רגלף ושוי בצפראקם
 אתל ב"נ לבדה גדולות נפלאות לעושה הוי בלחודוי קב"ה בר בי' ,דע ולא ל"וקטיל
 אשתזיב. והוא תחותי' ואתיהיב':כופרא אתרא אתא למקטליה לי' מתכאן ולסטיןבארחא
 לעושה הוי כלחודו. 'איהו בר 'לי'. _דאתרחיש ונפא קב"ה. לי' דעבר טיבו ידעולא

 בגמר' ג"כ הובא זה ופי' עכ-ל:' ידען 'לא ואתרא וידע. עכיד לבדו לבדו. גדולוהנפלאות
 שם.'כבודו וברוך לכדו גדולות נפלאות עושה פסוק על .ל"א ,ד' המפלת פרקהקדושה
 ויתעלה ית"ש אלהותו בגודל מאוד עצוטה שטחה האדם ישמח זה ובכל ע"ש.לעולם
 גבורות פעמים כטה עצומה בשמחה, יחשוב המזמור סוף עד וכו': בתבונה השמיםלעושה

 כמצות בהם אמירתו יחי, ולא .איו בפסוקים הנזכרים בפ"ע ענין כל עי ה' גבורותה'
 בשמחה ה' נכורות יחשוב במדבר. עטו למוליך זו. בהערה ודי ח"ו טלומרהאנשים
 ועטור יוטם ענן בעטור לנחותם כמדבר בלכתנו עמנו שעשה ובנפיאות בבכורותעצומה
 בית כל לעיני בו לילה חהי' ואש יומם המשכן ע? ה' וענן העם לפני לילההאש

 הכל ומפורש כידוע והנורא הגדול לעם-בטדבר שעשה יטלל מי נכורותיו ושארישראל'
 כה' מיי בזה ה' גבורות עצומה .בשמחה יחשוב' כשר. לכל לחם נותן הקדושה.בחורתינו
 העולם כל הלכלכל 'לפרנם ובארץ בשמים לראות המשפילי לשבת המגביהיאלהינו
 סקרני בכבודוכולו

 .ראמים-
 לפי,חכטתו ומזונו מרפו בריה לכל וברא כינים, ביצי קד

 - , : .הנפלאה.
 שיתנהג יתפלל;במחשבתו הארץ, ה'.מלאה חמר וגו' בה' צדיקיםרננו

 ג"כ. מגמותיו כל ' בטחשבתו ויתפלל הישראלי יבניו עם וחסדיו ברחמיו ית"שהבורא
 גכורות מענין מקומות בלמה ; בזה"ק הובע תהומות. באוצרות נותן הים מי כנדכונם

 פעמים כטה יחשוב זה בפסוק ייכן ועושה אוטר בגזירת בתהוטות הנקשיםונפלאות
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קעישמיני ן 1 י 5 ע" ר עש
 עצוטה יראה בלבו יכניס כו'. הארץ כל מה' יראו ה/ גבורות ה' גבורות עצומהבשמחה
 יתן וגו'. אלהיו ה' אשר הגוי אשרי ח"ו. שקרים דובר יהי' שלא ית"ש הבוראלפני

 נקרא להיות לנחלה אותנו שבחר על מאד עד עצומה בשמחה עצוטה הודאהבמחשבתו
 שיבער התשוקה וטגודל הקדוש וגורלו בחלקו להיות שזכינו ישראל אלהי שמינועל

 טיחה איזה בציור נפש ממירת עצמו על יקבל לעד זכרו ויתעלה ית"ש באלהותובלבו
 אני בזה"ל בטחשבתו יחשוב כו'. השגיח שבתו ממכון כו' ה' הביט משמים בזה.ודי

 והשגחתו מתרינו ויודע צופה ויתעלה ית"ש שהוא ואמיתית שליסה באמונהמאמין
 גבורותיו גודל על מאוד עצומה בשמחה בזה ה' גבורות במחשבתו ויחשובהפרטי

 דרש גם אחד, כרגק יחר גם אדם בני כל של לבות וסבין ומשגיח שמביטונפלאותיו
 ישטח בו כי בפסוק גם כו'. לה' חכתה נפשנו אחת. בסקירה נסקרים וכולםהגטרא
 לקבל ראוי התשוקה ומגודל ויתעלה ית"ש באלהותו מאד עד עצומה שמחה ישמחלבנו
 נפש. טמירת עצמועל

 עו. שבת בקבלת אמהה כבר מלתו השבת ליום שיר זמורס

 "טמיניפרק
 ת ם נשכוונת

 סם של הנפש תוספות עלת לקבל נשמת בהתחלת לכוץ לכם הוא טון מראמרום
 זה שבח גודל הנה האריז"ל. דיוצר, בברכות יכוין זו נפש תומפות של קבולה וגמרהשבת
 לכולם זה השבח ש5 התיבות של כממפר טונה שהוא בזה"ק מקומו על ארםיתבונן
 והנה הקדושים. העייונים עולמות של והנוראים הקדושים השמות ממפר כנגר יקראבשמות
 בעולטות המעלות רום אל הזה הגדול כשכה כה"ג אנשי כוונו איד הרואותעיניכם
 להלהיב ראוי ובוודאי הזה הגדול שבח לשבח קרוש עם לנו ותקנו הקדושיםהעליונים

 מאוד עצומה שמחה ולהכניס ועצום גדול בכח התיבות לדבר אוכלת כאש האדםלב
 בפ' נתבאר וכבר הגשטיות. להתפשטות קרוב הגיעו עד כ"כ ויתעלה ית"שבאלהותו

 נשמת של הזה השבח טעלת גודל שם שהעתקנו ויקהל פ' הזה"ק במאסר זהשלפני
 ג"כ. ק"א קל"ח דף חרוטה ובפי שם.ועיין

 לט אית אבל דקשוט מלין כי' אתערו תבריא הא חי כל נשמתת"ל
 להעתיקו צורך ואין התיבות וממפר ונוראים גדולים מודות להלן ט ומפר כףלאדכרא
 וכל ח"ל מסיים המאמר ובסוף דא. סביל מוחא כל ולאו בכל שוה ואישוהואיל
 ולאשתימא דשבת לתשלומא בחושבנא ידיען שייפין כלהו אלין מלין וכל דאשכחא
 עכ"ל. יאזת. כדקא דסאריהוז ע(נחא לסדרא דידעי עמא זכאה חזי כדקאמנייהז

 בעת לאדם להיות שראוי השמחה בוודאי נפשי אהובי קודש זרע ורעייאחיי
 בתיבות וביחוד שבעולם ותענוגים השמחות מכל יותר הזה הגדול השבחשאומר

 עצוטה שפחה ישמח אתה אלא מלך לנו אין כו' ומושיע גואל סלך לנו איןומכלקדיך
 לעד זכרו ויתעלה ית"ש מלכותו תחת להיות ושזכה כזה גדול מלך לו שישעל

 בשטחה קצמו על יקבל זרעו ועל עליו ויתעלה ית"ש טלכותו אהבת תשוקתומגודל
 נסתרות והמון תעלומות כל נגלו שלפניו לטי תשוקתו גודל להראות נפש מסירתעצומה
 בחמד עולמו הטנהיג סופו. עד הזה הגדול השבח בכל זו עצוסה בשמחה וילך בזהודי

 טגטותיו ג"כ ויחשוב עבדיו על שירחם במחשבתו ביחוד יתפלל ברחטים,ובריותיו
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 הקדושה. השכינה על גם נופלים,והזוקף.כפופימישפירושו.שקאי והמומך ית"ש.בעבודתו
 הקרושה השכינה בשביל התשוקה מנודל נפש מסירת עצמו .על יקבל אם טובוטה
 בימיו כי מלשון אבוררה"ם ז"ל. בנו, שפלגת אברים כן ע5 וזקיפתה. סמיכתה בזהלקרב
 גבורות בזה אדם עכ"ל..'.ויחשוכ צד. לכל אבר אכר בנו שחלקת כלומר הארץנפלגה

 שנפחת ונשמה ורוח והפנימים. החיצונים האברים חתוך יטל הנפלאה החכמה עלה'
 שכל יוצא באדם שנפח הנשמה היא קמן חיות מניצוץ איך טחשבתו בזה ישיםבאפינו.
 גם בו, שניתן זה קפן חיות מניצוץ הוא הכל החושים וכל הדבור גם ועצוםנדול

 יתברך מאמרו בגזירת ותכלית ערך לאין עצום חבור הנוף עם הנשמה. מחכרהבורא
 בזה ג"כ יחשוב בפינו. שטת אשר ולשון זה. בכל ה' גבורות ה' גבורות ויתעלהשמו

 בזה שהארכנו ההצעה ע"פ מאוד עצומה בשמחה פעמים כמה ה' פכורות ה'נאורות
 לפני עצומה יראה בלבו יכניס בזה יראוך. הלבבות וכף .הימכ. שם ועיין הראשוןבשער
 מחשבות קרב פי' וכליות, קרב וכל ושלום. חם שקרים רובר יהיה שלא ית"שהבורא
 קדשו. שם את קרבי וכל בפסוק כתהלים הרד'ק פי'לפי

 עצומה בשמחה אדם יאמר אלו פיסקות ארבע כו' ל ל ה ת ת ם י ר ש י י פב
 בריותיו והודאות טשבחים ויתעלה ית"ש לו שכא והשעשוע והתענוג רות הנחת עלמאוד
 ססירת שע"י ויכוין נפש כסירת עצטו על יקבל תתקדש קדושים ובקרב בפיסקאוביחוד
 כנוסח הנומחא ובאכודרה"ם ויותר, יותר העולמות בכל ויתעלה ית' שמו יתקדש זונפש

 חסידים ובלשון תתברך. צדיקים ובדברי תתרומם. ישרים בפי במחזורים וי"כ ר"השי
 ועמידים וסדיקים ישרים רבקה, יצחק בר"ת תמצא וז"ל תתהלל. קדושים ובקרבתתקדש.
 עצטו יכין ח"ק ואחר עכ"ל. רבקה. תתעוללי ,תתקדש תחקורך תתרומם יצחק.קדושים
 של נפש תוספות עליו יקבל בכאן מאור עצומה בשסהה ל"ו המבורד ה' ברוךלענות
 גמר המוגטר על הוא בכרכו כאן נשמת בתחלת לקבלה התחיל אם כי השבתיום

 כנ"ל.קבלתה
 יודוך. הכל הכל. את ובורא והיינו זו שבברכה הכל תיבות שש יודוך.הכל

 עולמות ברום עומדים כלם תכל. יוצר מלה ירוטמוך והכל יאסרו. והכל ישבחוך.והכל
 עצומה ושמחה בכוונה הזה הגדול השבח האדם אוטר אם ובודאי הקדושיםהעליונים
 תקונם פרי עשה אם כי ריקם ישוב לא מפיו יצאו אשר הדברים סטוכים כודאיטאוד

 גדול במתון התיבות לוטר והעיקר בעי לבא ורחטנא ג"כ העליונים בעולסותופעולתם
 בזה. ודי במהירותולא

 חרוטה פרשה בזה"ק הובא הזה הנרול שבח מעלת גורל ורעי אחיי ארון. לא
 ומבורך ברוך המעשים כל על אדון אל אתוון דאינון דשבת שכתא וז"ל ע"א קל"בדף
 ותרין ראתי. דעלמא תרעין חמשין דאינון תיבין חמש בחמש אתוון אלין נשמה כלבפי
 דאתי דעלמא מטרין שית דאנון תיבין שית בשית אינון ש"ת כמופא די אחרניןאתוון
 וחיות ואופנים שרפים וגדולה תפארת מרום. צבא כל לו יתנו שבח כגון מתמןונפקי
 רי אתוון שאר כלהו חטש. בחמש קדטאי אתוון תרין שיה. בשית אתוון תרין אליןהקורש

 ואנון קדמאי אתוון דאינון עלאה. דרתיכא ברזא דאנון ובגין ארבע. בארבע כלהובאמצעיתא
 אשתארו עלאין. אתוון כ"כ לקבל תיבין כ"כ בהוי ראית כגין אתוון דכ"ב שלימו אינוןדבמופא
 דאנון תיבין ותרין לשבעין ארבע' לארבע ברתיכייהו מלקין דקא אחרנין אתווןתטניסר
 אל הבימו עכ"ל. בהו. מתעמר רקכ"ה אתוון דע"ב קדישא גליפא מפרש דשמארזא

 של מספריו חשבון ומפקד במנין סופו ועד טראשו הוא שכמנין ודבר חשיבותםשיעור
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 ונודל ערך בשכלל לחתבוק האדם יכול וטזה מרטיה המה אשר ברטז וטעמוהתיכנת
 עכ"פ היטיב בהם ויכוין גדול בטחון התיבות לוטר בהם ולהזהר הזה השכחטעלות
 ויתעלה ית"ש ובוראנו יוצרנו של השבח גודל ולהשכיל להבין בלבו וישים הטלותפי'
 הקדושים העליונים בעולמות גדולים תקונים ועושה האוטר האדם מעלת מאוד רבכי

 תושבחתא אדון אל וז"ל ע"ב ר"ה דף ויקהל פ' בזה"ק כטבואר הזה השבחבאסירת
 תושבמתא על תושבהתא איהו ודא כוי קדישין עלאין אתוון ותרין דקשרין ברוא איחודא

 כד בראשית. יוצר קלאה לטלכא ואטר משכח קא שביעאה דיומא עלאיןדאתוון
 טעטא תושבחתא להאי ונפלי טזדסנין עלאין רתיכין שתין לעילא מלקא דאתושבחתא
 דבגנתא צדיקיא אנון בכל סטנן די עלאין רתיכין בכמה בה לאתעטרא לה ומלקיקדישא
 בתושכחתא מלקין. כלהו דצדיקיא נשטתן אנון וכל דא בתושבחתא טתעטרין כלחודעדן
 קייסין ישראל. רכל תזשבתתא קדישא לכזרסיא סמא כד דכורסיא רזא עדדא

 תטי
 עד

 לעילא כלא לאתאחדא לעילא דלתתא סלוקא וכדין דסוסף עלאה קדושה דקאמריזטנא
 ולחלאה מכאן תשבחן כלהו על רמלקא תושבחתא איהי דא חד. כלא למהוילעילא
 נש בר בעי כחדא דאתחברו כיון וכו', סשה ישטה עד יומי דשאר דצלותאסדורא
 שתי הראגו הן עכ"ל. בטנוחתינו. נא רצה קדישא. לישראל לעמא( חדוה בההואלאכללא
 הנעשים הגדולים והתקונים הזה. הנדול השבח האדם,~המשבח מעלת גודלראיות

 איש לנב יתלהב לא ואיך הזה הגדול השבח אמירתו ע"י הקדושים העליוניםבעולמות
 נחת בזה לתת כדי הזה הגדול השבח באסירת טאוד ועצוטה רבה שטחה אלבקרבו
 השבח גודל על שטחתו ראש על נא ויעלה ויתעלה יתיש ובוראנו ליוצרנו גדולרוח
 באלהותו טאוד קד עצוטה שמחה וישטח הזה בשבח הנזכר ויתעלה יתיש הבוראשל
 בזה. ודי לעד. זכרו ויתעלהית"ש

 בנדי החול בתפית לטעלה היסב בארנו כאשר התיבות בדקדוק האדם יזהרגם
 בכדי אותיותיה בטמפר תיבה כל יטלא תבותיו טספר ואת הזה השבח שלםשיבוא
 בזה'ק. כנ"ל זה בשבח לאתעטרא העולסות בכל ראתי הוא ככתבן הרברים יהיושאז

 ראינו גם שטצאנו סמה הזה השבח כבוד בענין נגלתה אתה שבת אשרלאל
 אטרו ולא אדם שגג אם אסרו זה ובשבח בהחזרה אינן השבחים שבכלבפוסקים
 במפרים וראיתי טאוד. עצוטה ובשטחה נדול במתון אותו לוטר ראוי לכך אותומחזירין
 קדש. שכת ביום בקדושתו ישראל לעטו מנוחה המנחיל אגדה. ע"פ נתקן זהששבח
 יום לנו שנתן הגדולה הטחנה על טאור עצומה כשמחה הודאה בטחשבתו האדםיתן
 גורל ובודאי מזה. קצת הקודמים בפרקים לטעלה זה בשער נודע ונבר קדש.שבת
 התורח כללות של הטתנה מובת כגודל ממש היא קודש שכת של זו המתנהטובת

 .ככל שבת ששקולה כידוע ויתעלה( ית"ש הבורא גנוזה חסדה כלי לנו )שנתןהקדושה
 לכן הקרושים לאבותינו אהבתו גודל בטבור אלהינו ה' לנו נתן הכל ואת כולההתורה
 מקום ובכל הזאת הגדולה הפובה על וחנות סובה להחזיק ישראל אישי כל עלחיוב
 כנ"ל במחשבתו ע"ז והודאה שכח לתת בקידוש הן בתפילה הן שבת קדושת יזכיראשר
 עדיין כשאנו אטתתה על זו טחנה מעלת גודל להשיג שכלינו יד קצרה קצור אםואף

 אסונים זרע אנחנו להיות יהי' באמונתו צדיק ס"מ העכור הגוף מבדיל בפסךללובשים
 טגודל ובזה"ק הקדושה כנטרא רז"ל שהפלינו בטה בם אמון לו בנים טאמיניםבני

 טמירת עצטו על לקבל ראוי יה'קדש. ה"א טשך זו. כהערה ודי כנ"ל. זו מתנהמעלת
 לתפלת כשיגיק העליונים. בעולטות ויתעלה יתברך שמו שיתקרש ויכוין ק"ה עינפש
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 שכח ואם השבת. יום של הרוח תומפת עליו לקבל יכוין לתפלה גאולה ביןהעמירה
 והרוח. הנפש שניהם לקבל עתה יכוין וברכו בנשטת הנפש תוספתלקבל

 הסתנה על בטחשבתו עצוטה בשמחה והודאה שבח לתת ראוי העמידהתפלת
 יכניס עונג. וקוראי שבת שומרי במלכותך ישמחו כנ"ל. שבת קדושת שלהגדולה
 לעד. זכרו ויתעלה ית"ש ובאלהותו כמלכותו עצומה ותשוקה נדולה אהבהבלבו
 ביום אלהים ויבל שנאמר קראת אותו יטיס חסדת אכזדרה"ם ז"ל כו/ טקדשיעם

 נפש ותכל וכן כלתה. וגם נכספה לו ודוטה ה' וחסיד בירושלמי ומתרגמינןהשביעי
 וחגים בשבתות טומף בהם שיש שכיסים כנסיות בתי טנהג ושמעתי קדיש. עכ"ל.דוד
 השיר שיב'כ י"ר בבה"מ כן כי שחרית תפלת אחר תיכף יום של שיר מזטור אומרור"ח
 מוסף. קרבן הקרבת קודם שחר של תסיד קרבן הקרבת אחר אוסרים הלוים היו יוםשל

 תשיעיפרק
 התורהקריאת

 טפי הפרשה שמיעת חיוב גודל ח' פ' החמישי בשער למעלה לפניך באזכרונו
 וברתת באיטה לשסוע הזהירות גודל וה' ב' יום של הפ' בקריאת נאסר ושםהקורא
 ולהיפך שכרו וגודל התורה בקבלת מיני ההר בתחתית עומד עתה ממש כאיוובזיע
 קורא עם לצלן רחטנא ענשו וגודל הקורא טעלת גודל וגם לצלן רחמנא ענשוגודל

 בקריאת הנ"ל בכל לזרז צריך ביותר מענינו, הלמד דבר והוא ובהלעטה במהירותהפרשה
 היטיב ועיי"ש הנ"ל בכל עצומה זהירות יהא שלכם לכם היא קדש שבת יום שלהפ'
 קדש שבת יום של הפרשה קריאת בעת כטילה ממחשבה להנצל יקנה תחבולותונכון
 מטנו לשסוע חוטש בידו להיות הקריאה כעת האדם אותם יעשה אשר הדבר זההלא
 בעת שיחה איזה לדבר שלא גם ומה ר"ל. בטילה מחשבה יוקש מפח להנצל יוכלובזה
 שער תסטר אשר שם שהעתקנו בזה"ק המבואר הגדול טעונשו ר"ל הפרשהקריאת
 היקרח נפשו על לחום לאדם ראוי לכן בזה"ק שם יראה אשר עיניו ממראהראשו
 ועיי"ש. הנ"ל בשער שם המבוארים אזהרות ושארי הנ"ל הזה"ק באזהרת מאורולהזהר
 מבואר ושבת שבת בכל הפרשה השלטת שי העליונים בעולמות התקוןגודל
 פרשתא למסמק באוריתא דקרי למאן ליה אמיר וז"י ע"ב ר"ו ד' ויקהל פ'בזה"ק
 לאשלמא קדישא לעמא פרשתא משה דפסק באתר אלא חרא, מלה אפילואו

 בשעתא דא רזא דא. כשבתא אתרא דשבתא דפרשתא מלין יפסיק ולאיפסיק.
 הני דאשלימו כיון קטיה וקאים אתעטרא ותר הד כל קב"ה קטיה פרשייןדאפסיקו
 פלוני משב' ואנת פלוני משב' אנת ואמר קב"ה קמי ואתעטרו שתא רכל פרשייןלמפסק
 ומני ידיה דהחות קדישין רתיכין ותלת ולחמשין ממנ' רב ליופיא"ל קרא שעתאבההיא
 פלונית פרשתא על רתיכא להאי לי' סני ורתיכ' רתיכ' וכך דאוריתא כשמושאלון

 לאוריחא משמשא וחד חד וכל פלוני דשבת פרשתא קל פלוני ורתיכא פלוניבשבת
 דחבריה ברתיכא רתיכא לאעלא ולא באלין אלין לערבא לן ואסיר דיליה שבתההוא
 דפסיק כטה וחד חד כל אלא חד. באות אפי' או תיבה בחד אפי' נימא כמלאאפי'
 מתעטרא כד וע"ד ממרי'. על וחד חד כל פרשיין באנון' לון רטני וכמה קב"הלון

 רתיכא ההוא לון ונטיל בצבורא דאשתלים פרשתא דההיא טלין אנון מלקא דאפרשתא
 אנן ואמרין קטיה קיימין טטש מלין ואנון קב"ה קמי לון וסליק פרשתא בההיאדממנא

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



קפאשסעי 1 1 עייה ר עש

 מלקץ ליה חזי כדקא אשתלים אי והכה הכי פלוני צבורא מ דאשלימו פלנערפרשתא
 ורתיכא רתיכא כל קטי/ משמשא רתיכא וההוא קדישא כורסיא על ומתעטרץ מלץאנת

 מלקא איהי ובהו קדישא כרסייא בגו מתעטרין ובלהו ושבתא שבתא דכלפרשתא
 דאשלים סאן חולקיה זכאה בג"כ חרא. כללא כלהו ואתעבד לעילא לעילאלאתיהדא
 קרינן כשבתא זמנא תרי לעילא. דאפמיק כמאן יאות כדקא ושבתא שבתא דכלפרשתא
 כו' ביסינא שסאלא לאכללא צריכין ערב לעידן תליא דדינא בשעתא בטנתהבס"ת
 פרשיותיו להשלים ומעלתו תיונו גודל ולהשכיל להבין בינה קונה המאמר וזהעכ"ל.
 הפרשה ושסיעת כנ"ל בעש"ק בעצמו שטו"ת קריאת היינו ושבוע שבוע בכל הצבורעם

 זו. בהערה ודי בשבת הקוראטפי
 יעדתי אשר מועד בא כי לכוננה עת בא זה הנה לתורה העוליםכוונות

 ולט כהן כחגת כערכי ישראל אישי העברים עיני להאיר % פי ההמישי נשערימעלה
 לתורה. העולים ישראל איש כלואחריהם
 בס על העודפת וחסדו הבורא בטובות הנם הנה לציץ ראוותן כהן וונתכ
 אהץ של קדושתו מיס ככל וקדשם ישראל ושבטי מכל 1 בחר בם כי הכהמםאהרן
 טומאה סכל הבדילם ק"מ בהם"ק שאץ בזטן אף הישראלי ש קדו עם מכל יתירהקדחנה
 ה' כהר זבם והללה זונה גרזשה באזהרת להזהירו שטר ובאשה יסתים. תטמאו ביבאזהרת

 ט"ע ג' בזה לקיים יברכך שבפסוק ברכות בג' ישראל לעמו בשטו ולברךישרתו
 לברך וכבוד קדושה טיני בכל אהרן שי זרעו לכבד וקדשתו של במ"ע ה' צוהואותנו
 הוא אהרן מזרע ה' ירא גבר יברך כן כי הנה ככוה. עניני ושאר ראשון ולפתוחהאשון
 בטחשבתו יתן כנ"ל הסקוד' בחלק ית"ש הבורא שבראו דעתו על עולה אשר עתבכל

 הוא ראש ראשון עולה שכהן ובעת בשעה וכיחוד ע"ז עצומה בשמחה גדולההוראה
 וההודאה השבה את יברך הוא לקידושו בזמנו נראה שאז יתורה אחריו הקרואיםלכל

 המקודש בחלק לבראו עמו שמו יתכרך וחמרו אמונתו רכה בשמחה במחשבתועצומה
 קדשנו אשר כשאומר הברכה בשעת וביחוד כהנים. בברכת לדוכן כשיעלה וכןכנ"ל.

 ובניו אהרן טפי האסורה שאוסר יום בכל הש"ץ טפי כששוסע וכן אהרן שלבקדושתו
 יכניס הבן לפדיון הכהן כשנבחר גם כנ"ל. עצומה הוראה בלבו ליחן ראוי קדשיךעם

 שהוא טאתז הישראלי הבן פדיון של זו בטחנה אותו שזיכה קל כנ"ל בלבוהודאה
 ב"מ הסת טן להרחיק כשצריך וכן אהרן. של לזרעו שזיכה כהונה טחנות טכ"דאחד

 תטטא בל של סל"ת לקיים וטזומן טוכן הריני ויאסר כנ"ל בלבו ההודאה ג"כיכניס
 ויאמר יכוין אשה איש יקח כי וכן כו'. יחוד לשם ית"ש ובוראי יוצרי שצונייסתים
 כשתלר וכן יקחו. לא מאישה גרושה ואשה כמ"ש גרושה ליקח שלא אזהרה לקייםכנ"ל
 גודל בשביל והוא ישראלי איש כשאר יפדותו יצטרך לא והוא זכר ככור בןאשתו

 מעניני הקדושה בתורה עומק או כשקורא גם כנ"ל. הודאה ג"כ יתן כנ"לקדושתו
 מזאת הנה כנ"ל. בשמחה עצומה הודאה נמתשבתו יתן וזרעו הכהן אהרן שלקדושתו
 גם וטה קדושתו טעלת לגודל לבו שטח אך והיה תפארת כליל כולו כהן פעלותעולה
 העליונים בעולסות לטעלה בזה לפגם תם נותן ועצבות כעם כי מלבך כעסהמר

 בנחירו לאשתכחא כהנא בעי וז"ל ע"א. ל'ט דף שמיני פ' בזה"ק כמבוארהקדושים
 אתרחקא ושד משתכחי. וחדוה ברכאן ירוי על דהא דלעילא כגוונא כלהו בחידודאנפין
 קכ'ל. כיה דאתקטר אתר מההוא יתפגם דלא בגין ועציבו ורגזא דינאמניה

 יתר כסקלות תעלו שלא ואף וגדולה יקר לוי בני לכם רב י 1 ל ה ת נ 11כ
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 העבודה ושורשיסודקפב

 אתכם להקריב ישראל מעדת אתכם ישראל אלהי הבדיל כי סכם הטעת .הכהןקדושת
 הישראלית אומה מכללות קדושות עניני בכסה וינשאם וינטלם מלך של ללגיונואליו
 הבורא שבראו לב על יעלה ולו יזכר ולו יפקד לו אשר עת בכל ללוים אשר זאתוע"כ
 עצופה בשטחה גדולה הודאה הוא גם הלוי ועבד השאר טכלליות המקודש בחלקית"ש
 ככהן. כנ"ל הודאה יתן בקודש שני לתורה שעולה בשעה וביחוד ובמחשבתובלבו
 על כנ"ל הודאה במחשבתו יתן לדוכן שעולה הכהן יד על טים יצק אשר בעתוכן

 והיה זכר הטליטה אשתו אשר בעת נם קדושה. לשירות ישראל שבטי סכלשננהר
 בכהל הנ"ל ההודאה על ג"כ יקום תלד אשרבכור

 ה' מאהבת כי ישקרו לא במם ה' ברך יע הנה ישראל אילו כלכוונת
 כל את ן נו הצ חס איש יעקב יע אחריהם בשעם הבחר בהם % חשק אבותייאת

 השכל מצד אמתי תעב עלעלו בא וע"כ ובבא בזה הזה כעם לחורתים האלההמשפטים
 ויתן הקדוש וגורלו בחלקו אותו וברא יצר אשר בעושיו ישמח ישראל איששכל

 והתמימה הקדושה בתורה לקרות שעולה בשעה וביותר זה. על תמידית הוראהבמחשבתו
 יתן ולאחריה לפניה התורה ברכת שמברך בשעה וביחוד הקדוש. סלך הדרת עםברוב
 לתורה העולה מעלת ההוא ביום ונשגב זו. בהערה ודי כנ"י רבה כשמחה עצומההודאה

 פריש לבא תמיד כרוספדאי ר' וז"ל ע"כ, קמ"ר ד' לך שלח פ' בזה"ק כמבוארששי
 או בטגדל בסאן צדיק ירוץ בו כו' עז טגדל שפיר. ופריש יסתלק. לא עד קראהאי
 חזן דלהוי דא צדיק אצטרך במגדל דריש כד ובהאי. כהאי דריש קרא אלאבס"ת
 לסקרי למ"ת דמליק סאן למ"ת דריש כד עלאה. דצדיק ודיוקנא דקשום זכאההכנמת
 מאנון דסליק שתיתאה טכלהו. צדיק אקרי מאן אקרי. וצדיק צדיק אצטרךאוריתא
 ונשגב יומין. אוריך דהא הטות דסלאך מדחילו ממאן ונשגב כו' צדיק ירוץ בושבעה.
 דווקא זרועות כשני הס"ת ומנשקין ומהבקין האריז"ל וז"ל עכ"ל. לעלסין יתנזקדלא
 ואחר ז"ל ועוד עכ"ל. בורות מנהג זה כי היד ולנשוק ביד ליגע שנוהגין כמוולא

 וישמע ההפטורה בעצטו הוא יקרא ואח"כ הטפטיר מפי הפטורה ברכות ישמעהפרשה
 כנ"ל ההפטורה כוונות ויכוין האריז"ל. עכ"ל המפטיר טפי ג"כ שאחריההכרכות
 בעש"ק. שמו"תבקריאת

 פיוני ביזם פלוני ר"ה אזטר כשהש"ץ החדש כשסברכין ff~n ראש שלפניבשבת
 שומעים אלא בעצמם אומרים שאין קצת שנוהגין כמו ולא עסו אדם כל ג"כיאמר
 מצאתי. הש"ץ.פסי

 עשיריפרק
 טומף סלתת

 שמתכנת כראוי פעליה צווי נצטוו מסיני הנומחא לומר יזהר שבת תכנתבנוסח
 הם כראוי עד טמיני ומתיבת תשר"ק ע"ד א"ב אותיות כיב הם ממיני תיבת עדשכת

 אדם יתפלל זו תפלה כו'. לארצינו בשטחה שתעלינו כו'. רצון יהי סנצפ"ך.אותיות
 שנקריב זה לכל נזכה טחי ע"ז ואנינות צער בלבו ויכניס דלבא מעומקא קצומהבכוונה
 לית"ש נדול רוח נחת בזה עושים והיינו זה שבת טומף קרבן וגם הקרבנות כלשם
 למשכיל. כזה ודי רצונך. כמצות וזהו מנמתינז קיקרוזה

 לאדם ראוי הקדושה לעיקר וכשטגיע ישראל. אלהיך לקראת הכון התפלהחזרת
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 קפגשמיני."עליוןשער

 ממציאותו כפל וכפעם ושמחה וחדוה התלהבות בגודל כקרבו בוער לבו כתנורלהיות
 וההתרוטמות וההתפארות והעצום הגדול העילוי על והחדוה ההתלהבות פגודלהנשסית
 ומעריצים ית"ש אותו פכתירים העולטות שכל ית"ש ליוצרנו זו בשעה עתהשיש

 התחתון זה בעולם ית"ש אותו שטקדישים זו בשעה הקב"ה לטם'ה וטשבחיםומקדישים
 אינם הגדולה והתפארותו עלייתו להשיג כי כבודו טקום איה שואלים. המיאכיםואף

 בזה. ודי ויותר. יותר עצוטה שמחה בלבו קולטת ותיבה תיבה בכל יהיה וטמשיכולים.
 השכת מיום נשמה תוספת עצטו על ויטשיך יקבל אי"ה בתיבת כבודו מקוםאיה
 הוא מטקומו הנומת ובתקונים ובזה"ק כו' ויחון ברחמים יפן הוא ממקומוהאריז"ל.

 נוסח משבח הקדושים העליונים בעולסות התקון וגודל כו'. ויחון לעמו ברחמיויפן
 להשכינה )ר"ל יה דסליק סאן איהו זכאה וז"ל ע"ב. פ"ו ד' נ' תקון בתקונים הובאזה

 יוצא ה' הנה קל עב על רוכב ה' הנה ביה דאתמר לאתריה ולקב"ה לאתרההקדושה(
 דאשכחנא כמה אין. איל לאתרי'. לקב"ה לאחזרא ב"נ יכיל וכי אבא ר"א א"לטמקומו.
 זטנא בההוא כו'. לה' טקום אטצא ער תנוטה יעפעפי לעיני שנת אתן אם דאמרבדוד
 ליה חזרין ובטאי לעטה ברחטיו יפן ממקומו בי' כתיב טה לאתריה ליה אחזר נשדבר

 ברחמיו יפן טמקוטו דאטר דבתר ואוכח בצלותא. דתקינו דתקונא בשליטו אלאלאתריה.
 כוי ואנון פעמים אומרים יום בכל תמיד ובוקר ערב שמו את המיחדים אסרלעמו
 בכל ובוקר ערב שמו הטיחדים מאוד. עצומה בכוונה זה נומח אדם יאסר לכןעכ"ל
 בכל הגדול שטו ליחד זה לכל שזכינו טאוד עד עצוטה שמחה בלבו ישמח כו'.יום
 קבלת וביחוד בק"ש הצל הכוונה מטש יכוין כו'. ישראל שמע ובוקר. ערביום

 בשמחה כו' אלהינו הוא הנוסח ויאסר זה. על מזהיר והאריז"ל ק'ה על נפשטמירת
 גריל בהתלהבות בקרבו לבו ויתלהב הקדוש. בחלקו להיות שזכינו על טאודעצומה
 התפלה. מיום עדועצום

 ונודל בכוונתה כו'. כאלהינו אין אמירת החול בתפלת נודעת כזאתמראשית
 לכל ראוי ויותר. יותר עצום בהתלהבות קודש בשבת עתה גם וטה והחדוהההתלהבות

 חק עד אותה ואפית סולת ולקחת אמור בפרשה הפנים לחם של הפרשה לקרותיחיד
 מענינא בנביאים פסוקים כמה יקרא זה ואחר בשבת., ומלוקם מדורם שהיה לפיעולם
 נפשך בצחצחות והשביע תמיד ה' ונחך מפסוק י"כ שחרית של בהפטורת והואדיומא
 ילטוד זה ואחר בזה"ק. טבואר מעלתה וגודל כו' נפשי ברכי אח"כ ההפטרה. סוףעד
 כו' בשבת לאכול אדם חייב שעודות כטה ת"ר קפנה והלכה שבת דסם' משניותפרק

 שילטוד כדי דשבת, שחרית דסעודת זהיק ומאמר כו'. השונה כל אליהו דבי תנאוהגדה
 בשטחה ילך אח"כ וקבלה. ואגדה והלכה ומשנה וכתובים נביאים תורה אכילהקודם
 קדישא. דעתיקא מעודה ולאכול רבא קידושא לקדש,לביתו

 בסעודה למעלה כבר השמעתיך מאז הלא הסעודות. בכי השולחן על במלחויזהר
 בסעודה וגסה סרובה אכילה טלאכול מאוד האדם ויזהר השלחן. על הליסוד זהירותהא'
 וערבית טנחה תפלת להתפלל שיוכל בכדי החורף בימות הקצרים בימים וביחודזו

 כטשא ח"ו עליו דומות יהיו שלא כהלכתה שלישית סעודה לקיים שיוכל גםבכוונה
 עת בכי לומר ראוי האכילה ובעת כלל. סעודה נקראת ואינה גסה האכילה מפאתכבד
 אחר לישן רוצה ואם ושכינתיה. קב"ה יחוד לשם קודש שבת לכבוד אוכלהריני

 מדאי. יותר בשינה ישתקע שלא אותו שיקיץ לשומר שינהו ימסורהסעודה
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 עשר אחדפרק
 מאוד ומה בחול כדבורך בשבת דבורך יהא שלא נאמרה בדבור ושמורזכור

 בפלים דברים גם ומה קורש בשבת חול דברי מלדבר בזה להזהר האדם שרידוטאוד
 קדישא ביומא חול אתער כד וז"ל ע"א. ק"ה דף אטור פ' בזח"ק כטבואר לצלןרחמנא
 זווגא לאפרשא דבעי הוא מאן עליה שאלו ישראל וכנמת וקב"ה ודאי הואגריעותא
 לבתר כו' חול על שרי' ולא אתחזי לא קרישא עתיקא הכא. חול דבעי הוא מאןדילן

 ואתער לעילא ומלקא ורקיעין אוירין ובקע קלא אתעבד מלה ההוא מפוטיה טלהדאפיק
 טפומיה קדישא מלה דאפיק ופאן כתיב. דבר ודבר חפציך ממצוא וע"ד אתראמלה
 וטתעטרן עלאה סלכא קדושי ואתערו לעילא ומלקא קלא סיניה אתעביד דאוריתאטלה

 סאן ז"ל ע"ב. מ"ז ד' בשלח ובפ' קכ"ל. ותתא. לעילא חדוותא אשתכח וכדיןכרישיה
 קדישא. ביוטא פגימו פגים דהא דחול מלה לאתערא ליה אסיר דשבתא בענוגאדיתיכ
 בעי ובכלא באתרא. ויתעסק לטלכא לטשבק יתחזי לא דסלכא בהלולא דיתיבמאן

 ובקדושה דשמיא במלוי ובשבת דאצטרך. סמה אתערותא ולאתערא עובדאלאתחזאה
 לטעלה חיים אורה משרים תחזינה ועיניך עכ"ל. אחרא בסלה ולא לאתערא בעידיומא

 לפניך אשר לך יהי ואחי שם. שהעתקנו ר"ה ד' ויקהל דפ' כמאטר ששי כפ'למשכיל
 ממגרת לו ועשית גמורה בחרמה העבר על אנוש בחרט קצוב הנ"ל הזה"קבמאמרי
 היא מעט ואם ר"ל הזה והחשוך העכור העון לידי תבוא שלא אלהבא וסייגיםבגדרים
 ק"ו דן ואדם החול בימי אף חולין שיחת על הקדושה בגמרא רז"ל אזהרתבעיניך
 האטנם מ"ר יצחק א"ר הקדושה הגמרא לשון וזה קודש. שבת יום של בעוצםמעצמו
 כן לד"ת אף יכול כאלם עצטו יעשה בעה"ז אדם של אופנתו טה תדברון צרקאלם
 ולא בם ורכרת שנאמר בעשה עוכר חולין שיחת השם רבא אסר תדכרון. צדקת"ל

 לא יגיעים הדברים כל שנאסר בלאו עובר אומר יעקב בר אדא רב בטליםבדברים
 חולין שיחת על ועשה בלאו הוא ועוטד מותרה אדם החול בימות ואם לדבר, אישיוכל
 הקדש בין להבדיל האדם טוזהר אשר הוא קדש שבת יום ק"ו של ב"ב הדבריםק"ו
 יהא שלא ודרז"ל דבר ודבר בפסוק החול. ביטוח לדבר הסותרים בדברים אף החולובין

 כי התוכחה טיוח לנז ואוי הדין סיום לנו אוי חול של כדבורך שבת שלדבורך
 שהזכרנו ר"מ דף ויקהל דפרשה במאמר וביחור הזה"ק מאטרי לשונות בהרבהמשמעות
 בשבת בדבורו נזהר שאינו אך במעשיו וחסיד בדרכיו צריק שהוא מי אףלמעלה
 מצינו ולהיפך קדושו, עם ובישראל בקב"ה כלל חלק לו שאין למחסור אך שפתיםדבר
 התורה כל קיים כאלו כהלכתו שבת השומר כל כפלים כפלי תשלומי סרובה מוכהמדה
 בגמרא אסרו ועוד כו' כלא אוריתא נמיר כאלו שבתא דנטיר וכל בזוה"ק כמ"שכולה

 לכן לו מוחלין אנוש כדור ר"ל ע"ג עובד אפי' כהלכתו שבת ששוטר מי עלהקדושה
 הוא ברוך בהקדוש חלקך שישאר היקרה נפשך על נא וחום לפניך אשר את תביןבין
 ומחשבותיך דבריך המה לעלות במאזנים ותקיל סנה פנה לעד זכרו ויתעלהית"ש
 במאזני לשקול יביאם יוציאם מרם מפיך יצא אשר דבריך יבוא כן דהיינו קדשבשבת
 הבורא בעבודת או תורה כדברי קדושה טחשבה או מצוה של הוא הדבור אםשכלו
 שאינה מחשבה או קדושה בהם אין שהדבור שכלו בעיני יראה אם אך ויחשובידבר
 הארי. ומן הדוב מן שכורמין כמו מהם בורה והוי ת"ו מלכד רגליך שמור קדושהשל
 אל רוטטות יהגו היום כל ה' ביראת רק הקדוש ביום עמלו בכל לארם יתרוןואין
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 דפרשת הזה"ק בטאטר כטכואר ולילה יוטם יהגח ובתורתו ותשבחות כשירותבגרונם
 זו. בהערה ודי הנ"ל ויקהל ופרשתבשלח

 עשר שניםטרק
 סי ואשרי דאטת אליבא אוריתא תירוש תתגלה ותושיה לו עוז אדםאשרי

 האמת לפי הקדושה בתורה הידוש דבר איזה לחדש עצמו את ומיגע בתורהשעמלו
 לפעלה בא זה הנה בזהיק כמבואר החדשה וארץ החדשים שטים בורא זהשבחידוש
 נדולים תקונים מוסף בו שיש יום קדש בשבת גם ומה הליסוד בסדר הניצוץבשער

 ויותר יותר מחידושו העליוניםבעולמות
 ועושיי

 זה בשביל בנ"ע לאביו נדול כבוד
 לשרייא נחתין נשמתין שבתא עייל כד ת"ח וז"ל ע"א קע"ג ר' שלח פי בזה"קכמבואר
 נשטתין שבתא נפיק כד לעילא מלקין בג"ע( שהן המתים נשמות )פי' דצדיק*אונשמתין
 כלהו דסלקין כיון דצדיקיא. נשטתין אנון נחתין ונשטתין עליהו דשארו אנוןסלקין
 מאי לכלהו שאיל קכ'ה קרישא מלכא קמי בדיוקנא וקיימא סלקי עלייהו דשארונשמתין
 קמיה. אמרת דאוריתא דחדושי סאן איהו זכאה באוריתא. עלסא בההזא יכו הויתדושא

 אאור נפלא חידוש דווקא לחדש בריותיו קם בטרוניא בא אינו הקב"הובודאי
 איזה יברר הן יסוף מבינתו ורוח שכיו משא אל איש איש יהולל שכיו לפיאלא
 של בפסוק אסתי פי' לחדש או ומפרשים תוספות פי' ע"פ האמת לפי דגסראדינא
 קדש שבת ביום שעה איזה אדם חושב אם ברור לי נראה גם וכתובים. נביאיםתורה
 שיתנהנ ויתקלח יתיש ובוראינו יוצרנו בעבודת טובה הנהגה איזה בשכלולחדש

 הן וב"ש ב"ה ליוצרו רוח נחת זו בהנהגה ולתת השבוע ימי כל זו ישרהבהנהגה
 התמדת בהנהגות הן יכולתו בכל למעט הדבור בהנהגת הן המחשבה מהרתבהנהגת
 וכיוצא הנהנין בברכת או התפלה כוונת בהנהגות הן ועברו שחלפו סיטים יותרלטזדו
 על לב באפונת בה לעמוק שלו כפיו ביגיע או במו"מ גם ומשתה אכילה בהנהגתאף
 ויתעלה ית"ש והבורא יחשב כתורה ישרה מחשבת שמלאכת ברור זה ההיתרצר

 נשמות וכל שלו פמליא וכל ית"ש הוא יתעטר גם שלו בפמליא זה בחדושישתעשע
 ע"ד תורה סתרי חידש כאלו קונהו עם והשב הנ"ל בזה"ק כטבואר שבנ"עהצדיקים
 שכלו בטוב והמחדש שבתות מרבה חכמים ישון למשפט דבר סמך יפלא וכיהאמת.
 לכו הוי חרושא מאי לכלהו שאיל קב"ה הנ"ל הזה"ק בלשון אמור שהרי דוקאבתורה
 מחשבה אבל בתורה דוקא שפרס טה אלא בכלל אין הרי באוריתא עלטאכההוא
 עיקר כל כי הרמתה תשובתו כענינו. לטד ואינו ה' ביראת אלא אינם מעשיומכשרת
 וב"ש ב"ה ה' יראת השגת ולהשכיל להבין רק הוא הקדושה בתורה עסקינו יסורושורש
 למוד היא וגו' תקרא לבינה אם כי ב'( )משלי אדם מכל החכם כמאמר אמתותו.על

 ח' יראת נקראת בעצמה התורה וגם וגו' ה' יראת תבין אז בתריה וכתיב הקדושההתורה
 בהלכות הרטב"ם על כמפרש ג"כ מבואר וזה קרושים. פרשת הקדוש בנוהרכסכואר
 אותו וליראה לאהבו טצוה הזה והנורא הנכבד האל שם הרמב"ם וז"ל פ"ב התורהיסורי
 וז"ל המפרש וכתב עכ"ל. תירא. אלריך ה' את ונאמר אלדיך ה' את ואהבתשנאמר
 ובחרת כרכתיב המדריגה לזו בהם שנגיע כדי אלא המצות כל נתנו שלע נמרץבקיצור
 שהיראה סורה האחד כתובים שני בתורה טצאנו כו' ה' את לאהבה תחיה למעןבחיים
 שנאסר ליראה בהם שנגיע כדי אלא המצות בכל נצטוינו שלא פורה והאחדכו'

 חידש אם נמצא עכ"ל. כור אלדינו ה' את ליראה האלה החוקים כל לעשות ה'ויצונו
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 זאת בהערה ודי טזה. גדול תורה חרושי לך אין טובה הנהגה אתה קדט ברטבתאדם
 נפשי. אהובי ורעייאחיי

 פנתה פלחת

 פעם דהיינו פעטים שני אותו לוסר אבודרה'ם כתב י ת ל פ ת י נ א 1פסוק
 התקון וגודל ס"ת. להוצאת הארון כשפותחין יאסר ב' ופעם הצבור עם יאסראהד

 תרומה פ' בזה"ק מבואר דשבת במנחה זה פסוק באסירת הקדושים העליוניםבעולטות
 כוונות זה בפסוק כתב האריז"ל בכתבי גם ע"א קכ*ט ד' נשא ובאדרא ע"א קנ"ודף

 בתיבות לחשוב וראוי עצומה. בכוונה זה פסוק לזמר האדם יזהר לכן ונוראותעצומות
 ית"ש. הבורא בעבודת ממגמתו במחשבתו תפלה איזה רצון עת ה'לך

 העטירהתפלת
 השפה טן האדם אותם יחטוף לא אלו תיבות ד. ח א ך ם ש 1 ד ח א ה תא
 ומיוחד. יחיד שאתה ואמתית שליטה באמונה סאסין אני. בדעתו ישים רק ח"וולחוץ
 קדושת על נפש מסירת במחשבתו לכוין האדם שצריך האריז"ל כתב שמך. אתיקדישו
 בזה. מאוד האדם ויזהרהשם

 צדקתך לוטר שאין וז"ל באבודרה"ם ג"כ והובא רצ"ב סי' הטור כתב . ך ת ק דצ
 אל כהררי צדקתך בתהלים כי המדר על שלא אוסרים כי לאומרם שנהגו המדרעל
 באלפא הוא לעולם צדק וצדקתך ע"א בסי' היא כו' עד אלהים וצדקתך ל"ו בסי'הוא
 הוא. ונכון הכתובים סדר על לאומרם צרפת טנהג לכן דרך תטיסי דאשריביתא
 סוד. ע"פ והוא האריז"ל ובכתבי ע"א קנ"ו דף חרוטה פ' בזה"ק הוא וכןעכ"ל.
 כו/ לשבח,עלינו

 שלישיתסעודה
 בגטרא רחל והפליגו קודש בשבת מעודות ,גלש הסקרים מעלת גדלה טאודמה
 לטי ר"ל העונש גודל ולהיפוך בשבת מעודות שלש המקיים בשכר וכזה"קהקדושה
 מעודה לאכול מאוד בו לזהר הארם צריך וע"כ לכל. ידועים והמאמרים מקיים.שאינו
 בה נזהרים אינם רבים ראיתי בעויה כי בחורף הן בקיץ הן ימיו כל בשבתשלישית
 להכינם ויש האנשים על כסו סעודות שלש של החיוב הנשים על וגם החורף.בימות
 לקיים לאדם ראוי וגם זו. בטצוה ג"כ לזכותם כדי ר"ל ענשה וחומר שכרהגודל
 מבואר כן טוב יום שאחריה בשבת אף הטנחה תפלת אחר דוקא השלישית זומעורה

 שישאר כדי וגסה טרוכה מאכילה להזהר לאדם ראוי הנ' זו בסעודה ואףבאבודרה'ם
 כברים אבריו יהיו 'טלא וגם טלכה מלוה סעודת 'ההיא ד' למעודה פנויטקום
 ערכית. כתפלת דעתו לכוץ יוכל ולאעלס

 עשר שלשהפרק
 שבת רמוצאי ערכיתתפלת

 ולהזסיף דאפשד מה בכי ט"ש יטל זז ערנית תפלת יאחר צבור לכי מאוד ראפ ,,ד
 שבתא נפיק כד וז"ל ע"א ר"ז דף ויקהל פ' בזה"ק מבואר הוא וכן הקדש עלטויל
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קפושמיני ז י ' ל ע" ר עש

 עלי' לאתעכבא ואצטרך איהו עלאה רבא יוטא להא לאתעכבא דלתתא ישראלצריכין
 לאתחזאה לאתעכבא בעי כך בנין עיי' שריא קא ויקירא רבא אושפיזא יוטאדבהאי
 וכו' עון יכפר רחום והוא ואטרי ישראל פתחו כדין קדישא. באושפיזא דחקיןדלא

 סלוח הזה הקדוש המאסר לשון במעלת גם עכ.ל, לילא כהאי איהו שפיראדתקונא
 להתבונן אדם ויכול לילא בהאי איהו שפירא רתקונא וגו' רחום והוא פסוק בעניןהסעיר
 בזה. ודי זו בערבית זה בפסוק זיכוין מהראויאיך

 העמידהתפלת
 להשם עצומה הוראה בסהשבתו התן כו/ חוננתנו אתה רביעיתבברכה

  במחטבתו יחן לעמים. ישראל בץ בזה. ה' גבורות יחשוב לחשך, אור בין ע"ניתעלה
 ולגודלו לחלקו העמים טן אותנו שהבדיל ע"ז מאוד עד רבה בשטחה עצומההודאה
 השביעי יום בין הקדוש. בגורלו אותו שברא עצטו על נ"כ פרסית הודאה ויתןהקדוש
 ביום שבחר על עצוטה כשסחה בסהשכתו הודאה ג"כ יתן בזה הטעשה. ימילששת
 קדוש, עם לנו הזו הקדושה מחנה ונתן לקדושתו, הטעשה ימי ששת מכלהשביעי

 אחסנת יומא דאחסינו קדישא עטא ישראל זכאי ע"ב כ"ז ד' ויקהל פי הזה"קוז"ל
 עצוטה. בכוונה לזמר ראוי זו תפלה כו'. החל א"ם הקיצור. עכ"י לעלטיןירותא

 ובטחון טאוד עצומה בכוונה כו' ם ע 1 נ י ה י 1 יאמר העמירה תפלת,אחר
 שבתא דנפיק כיון ע"ב יעד ד' בראשית בהקדמת זה"ק וז"ל פגעים. של שירונקרא
 ישלטון דלא פגעים של שיר אתקן וע"ד בעלמא ומשטתן פרחין ומשריין חייליןכטה
 לשלטאה וחשבין כבהילו נפקי כד לילא בההוא פשממן אתר לאן קדישא עמאעל

 בצלותא מבדלי ובשירותא דא שירתא ואטרין בצלותא לון וחטאן קדישא עמא עלבעלמא
 סינייהו לשובן רחמנא טדברא לגו וממאן וטש5טא ואזלי סתמן פרחי הכוס עלוטבדלי
 עיב. קצ'ז ד' טקץ בפ' גם ע"א, טיח דף בראשית בפ' ג"כ ועין קכ"ל, בישאוטסטרא
 וכן ועיי'ש ימים אורך פסוק כמו נועם ויהי פסוק גם לכפול שיש אכודרה"םוכתב
 ראוי דסדרא קדושא סדי ואח"כ האריז"ל. מעומד. דווקא זה שיר ואמירת לנהוג,ראוי
 ויקהל פ' בזה"ק ג"כ הובא זה בערבית זו קרושה אמירת כי טאד עצוטה בכוונהלומר
 כל דסדרא וקדושתא נוערם ויהי ישראל דפתחי בשעתא כו' נפק כד וז"ל ע"א ר"וד'

 צדיקיא אתון זכאין קדישא עטא ישראל אתון וכאין ואמרין פתחין דגיהנם חייביאאנון
 עכ"ל. כו' זכאין אוריתא. לסנטר זכו דלא לתייביא לון ווי אוריתא. פקודידנטרי

 הכום על שהבדיל אחר עד טלאכה שארי וכ"ש נר מלהדליק טאוד להזהרוראוי
 דשבתא כספקא שרגא דאוקיד מאן ז"ל ע"ב ס"ד ד' בראשית בהקדמת בזה'קכמבואר

 לא עד נורא בהאי לאדלקא דגיהנם לנורא דגרים דסררא לקדושא ישראל מטו לאעד
 בגיהנם דענושין ואנון שבתות מהללי דקא לאנון בגיהנם אית דוכתא דחד זמנייהומטא
 טמלמלך ה' הנה ליה ואמרי וטניה סטא דלא עד שרגא דאוקיד לההוא ליהלייטין
 לאדלקא הוא יאות דלאו בגין ידים רחבת ארץ אל כדור יצנפך צנף וגו' גברטלמלה
 ההוא דעך בנין כמא על ומבדלי בצלוחא ישראל דמבדלי עד שבתא נפיק כדנורא
 שיי10 די עד ססתין איהו אי אבל כו' עינא שלים דשבת וקדושא הוא שבתזמנא

 ההוא קל מקייטי ואנון רקב"ה דינא עלייהו מצדיקן דגיהנם חייבין אנון דסדראקדושא
 וברוך בעיר אתה ברוך השמים, טטל האלהים לך ויתן צבורא דקאמרי נרכאן כל נשבר
 שבת בטוצאי שרגא דאוקיד מאן ז"ל ע"א רם"ו ד' פנחס ובפ' עכ"ל, ונו', בשרהאתה
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 העבודה 1ש1רשיסודקפח

 לא ער שרנא אוקיד דאיהו כיון שבתא מחללי דקא לאנון בגיהנם אית דוכתא חדכו'
 ואסר דוכתא לההוא בקדטיתא ואוקיד שבת במוצאי בניהנם אית ססנא חד זטניהסטא

 קרי ססנא ההוא דוכתא, ההוא לאוקדא מסייעי דגיהנם הייבין וכל דפלניא, דוכתאהאי
 ארץ אל כדור אטרי דגיהנם חייבין עטה, ועטך גבר מלמלה מטלפלך ה' הנהואמר
 עכ"ל. זטנייהו טטא לא עד לאתוקדא לון גרים דאיהו בגין וגו', תמות שמה ידיםרחבת

 הדלקת קודם שיאסרו וללמדם ביתו לבני להזהיר שסים ירא לכלוראוי
 במוצאי שחל טוב וביום ומלכוח. שם בלא כו' הטבדיי אתה ברוך שבת במוצאיהנר
 קודם טלאכה עשיית באיסור ח"ו יכשלו שלא לקדש, קדש בין המבדיל ברוךשבת

 יאסר דסדרא קדושא ואחר ביתו. בני את להזהיר הבית בעל על סומל זה ודברהבדלה
 שעל הבדלה וקודם בראשית. דהקדטת הנ.ל במאמר ג"כ והובא כו' האלהים לךויתן
 וכטור ועיי"ש, בפירושו מאריך ואבודרה"ם הנביא. אליהו שי זמר תחלה יזמרהכוס
 אליהו שזכירת בספרים ומצאתי הטעם. ועיי"ש במ"ש הנביא אליהו להזכיר ג"כטביא
 סדינה להנצל גדולה ותועלת הנפש אל גדול תקון הוא כמ"ש ובפסוקים בפיוטיםהנביא
 אליהם מגיע אשר צדיקים ג"כ ויש לשאולה רשעים ישובו בם"ש כשטכריזין גיהנםשל

 הצדיקים על להגן כדי עליו טקבל ז"ל ואליהו לגיהנם לשוב שצריכים הרשעיםכטעשה
 מיד זה זמר לזמר ראזי ~לכן בשבילם יסורים ומובל לגיהנם קול לשוב יניתםולא

 צדוק ר' רצ"ו בסי' הטור וז"ל דוקא, היין על יבדיל ואח"כ הבדלה. קודם לביתובבואו
 אינו שסבדילין טאחרים שומע שאינו או בם"ש היין קל מבדיל שאינו סי כלאומר
 קדוש קוראו הקב"ה שמבדילין מאחרי' שוטע או היין על הטבדיל אבל ברכה סי'רואה

 העמים טן אתכם ואבדיל ואוטר העמים, מכל סגולה לי והייתם שנאסר מנולהועושהו
 לת"ת בניו והמגדל ישראל כארץ הדר הבא העולם טנותלי ג' יוחנן רביואמר

 דאית מאן הלכך יאכדלתא. טקידושא ששייר והוא שבת. כ10צאי היין עיוהפבדיל
 וקדושא לאבדלתא לי' שבק ואבדלתא קדושא שיעור בי' ולית כסא חדלי'

 של התקון וגודל הטור. עכ"ל תקינו. אחטרא אכדלתא רבנן חקינו דכי אריפתאטקדש
 קודם לחקור טאוד האדם יזהר ובבשמים טקומות. בכמה בזה"ק סובא בייןהבדלה
 שברכת הזה"ק ודעת לכמלה. ברכה ח"ו יהי' שלא כדי טוב ריח נותנים אםהכרכה
 ככזס0ין לארחא ובעי ע"ב דר"ח ויקהל פ' הזה"ק וז"ל דוקא. הדם על יהי' בם"שבשמים

 וההוא כו' בערמולא אשתארת דכ"נ ונפשא רוחא ההוא ראמתלק על שבתא נפיקכד
 הדם מני' נפקין דנשמתין קדישא דאתר קיוסא דהא הדס איהו דבוממין טעלי'ריחא
 שיהי' להשתדל לאדם ראוי לכן ע"א. קם"ה דף ו' תיקון בתקונים הוא וכן עכ"ל.איהו
 בשעת בטחשבתו ויחשוב בשמים מיני שאר עם לולב של כשר הדם ברכה בשעתבידו
 טוב. הריה ברא הנפלאה שבחכמתו עצומה בשמחה ה' גכורות ה' גבורותברכה

 הנפלאה חכמתו על עצומה בשפחה ה' גבורות ג"כ יחשוב האש, מאורי בוראובברכה
 פ' בזה"ק טבואר זו ככרכה האצבעות על ההמתכלות וענין האש. מאור של זובכריאה
 כו' לחול קדש בין לאפרשא נש בר בעי שבתא רנפיק לכתר וז"ל ע"ב. ר"ז דףויקהל

 לאכפיא בעינן כך בנין כו' רתיכין ארבע אזדמנן אשא על טברכין דקא שעתאבההיא
 ורזא כו' דמתברכ' דשרגא נהורא ההיא בנו לון ולאנהרא ריסינא ארבע יראאצבעאן

 אצבען אלין יראו לא ופני בטופריהון לאחור' אצבעאן אחורי איין אחורי את וראיתדא
 ויכפוף ג"כ האריז"5 וז"ל נמרץ. בקיצור עכ"ל כז' פניטאין אנפין דאנון טופרין בלאלגו
 קכ*ל. בצפרנים ויסתכל פניו כנגד הגודל על הימנית רירו האצבקותראשי
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 קפטYb;ti~העיירןשער

 המבשר ע~ןכותה כר לחושך אור בין לחול קדש ביןהמבדיל
 אור בץ לתיבות כלמגיע בהבדלה הוא נוסף אך רביעית בברכה העמידה בתפלתלטעלה
 ויתעלה ית"ש הבורא של הנפלאה חכמתו להכיר בכיון עיניו לפתוח ראוילתושך

 בזה. ודי מחושך. אורבהבדלתו
 וזמירות פיוטים לומר ש' בסי' מביא הב"י וגם הזטירוח. כל יזמר הבדלהואחר

 מהמדרש והוא עכ"ל. וכיציאתו ככניסתו הסלך את שמלוין כדרך קדש השבתללוות
 שבת המלכה אא ללוות ד' מעודה יאכל הזטירות אחר ותיכף באבודרה"ם. ג"כוהובא
 שד' במפרים וראיתי ובש"ע. בטור והובא הקדושה בגמרא נזכר זו ומעודהמלכתא.
 ודוד. ויעקב יצחק אברהם והם העליונה המרכבה רגלי ד' מעוררים דשבתמעודות
 מחבלו מציל יצחק ראשונה, סעודה בזכות גיהנם' של סדינה האדם את מצילאברהם

 מעודה בזכות זמגזג גזג טמלחמת טציל יעקב שניה, סעודה ~ בזכות משיחשל
 לעסוק שאמור האריז"ל וכתב עכ"ל, ד' מעודה בזכות הקבר טחבוט מציל רודשלישית,
 עכ"ל ד' מעורה אכילת עד שבת בגדי להמיר שלא וגם בד"ת אפילו מלאכףבשום
 בלילה שעות ר' אחר עד אותה והאוכלים בה. יחזיק אדם ובן זאת יעשה אנושואשרי
 טצאתי. חובתו ידי יצאלא

 והוא שבת עולת סיימנו שני. ואין הראשוןבעזר
 מקדש עזרו ישלח נפשי. אשא ואליו השני.חלק
 האנושי. שגיאות רפשי, מטיט הצלני השלישי.בחלק
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