
 שלישיחלק
התשיעי המנעוות חובת הצאןשערשער
 חדשים ראש לכם הזה החודש נימן חורש הוא הראשוןחודש
 מרעיתו וצאן עמו ישנו הוא ית"ש ואז השנה לחדשי הואראשון
 ביום חוייבה האלדים הר ויביא המדבר אחר הצאן אתוינהג

 מארצם ישראל שהגלו ברם שהחטא ואף תורה מתן זוחתונתו
 החרכא הערים תהיינה כן ישראל אישי דרכי ה' כרצותהנה

 ולסבו כמועדים קדשים כצאן אדםאן
 הצאן שער לו יקראואשר

 סכונה. סגל תבר ביומא קיץ כלה קציר עבר עד לטנויו חודש כל מדראזנקימנא
 ר"ח. והתפלות ההלל וקריאת הלבנה. מיעוט על ער"ח תענית יבוארובו

 הסדה כל ה ההנדה ומפי רגלים שלש ותפלת הלבנה.וברכת
 נכלל הזה ובשער פסח. של האחרק י"מ סדר כל מעם עד העומרומפירת

 תמוז וחודש מתנה. טמדבר קבלו שבו וחג הפרטים כל עם מידן חודשמכ
 וכתנת באב ותשקה בחמו, י"ז תענית כותת דהיינו פרטיהם כל עםואב

 ,טברומ. משנה על הטצרים בין כל ,טל ההנהגה ומדר קינה מגילתקריאת
 אטה חורבנה על המתאבלים כל טוטוש אתה תשישו יבנה. בטהרה ביטים רצוןיחי

 ראשנןפרק
 הזדכי ראש ערבתענית

 רטז היא השפל בעוה"ז למטה פה הזאת שהלבנה בספרים ומפוזר זורה הואהנה
 הקדושים כני' שאנחנו הקדושה "שכינה והיא העליונים. שכקולטות העליונהללבנה
 וזה בעויה, הגוים בין שמה חילול על הזה הארוך בגלות להצטער בתמידותמחויבים
 העליונה. ללבנה כביכול הטגיע להצער רמז הוא התחתונה זו בלבנה וחמרון שטיעטידוע
 ולהצטער להתענות לקבוע הקדמונים ראו וכל סכל פגוטה שהיא ר"ח ערב בכלולכן

 בביאת כי והראיה עונינו של וגרם סיבה הוא זה כל כי כביכול בצערהולהשתתף
 ימי שכעת כאור החטה כאור הלכנה אור והיה כתיב ביטינו בטהרה צדקנוהטשיח
 ביום או חודש בראש הסויר יהי' אם המולד שקודם ביום ז"ל האר"י וז"לבראשית
 וז"ל עכ"ל. הירח. טיעוט בצער להשתתף יתענה ר"ח קודם יהי' אם עצמוהמולד
 בכל לה ולאוקיר לשכינה למנרע בתראה בגלותא דאשתדל מאן איחו זכאההזה"ק
 את הירא לכן דוחקא, דכלה אגרא דאתמר כמה דוחקין כמה בגינה ולמסבלפקורין
 בצער יהשתתף יהיה כוונתו ועיקר זה תענית להתענות ראוי דברו אל וחרדים ה'דבר
 בזה. ודיכנ"ל
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 ' "מועדות"ובתצוער

 קצ"תשיי

 הלבנהקידוש

 ומיום לעת טעת סהטולד יסים שבעת עליה טשיעברו הלבנה קידוחם מצותעיקר
 ע"פ ז"ל האר"י וכ"כ בש"ע. כמ"ש הלבנה קדוש טצות אל לקרבה ירצה והלאההשמיני
 השכינה פני קבלת שהיא הלבנה שיקדש האדם ויזהר האחרונים. כדעת ולא גדולסוד

 לכל וישווה לבהכ"נ בתמידות שהולך בנדים באותן בש"ע כם"ש נאים בבגדיםהקרושה
 לקדש מבהכ"נ או מביתו הליכתו ובעת הכריות. לכבור וב"ש ב"ה הטקום כסודהפחות
 טזטור ויתחיל הקדושה. השכינה פני להקביי הולך כאייו עצומה שמחה בלבו ישמחהלבנה
 ישרה רנל ורגליהם ז"ל. טהאר"י והוא במדורים כמ"ש השמים מן ה' את הללוהללויה
 כו' יוצרך לברוך וכשמגיע טצאתי. דוקא. טזרח ולצד בש'ע. כם"ש י"ח בתפלתכמו
 עצומה כשטחה הכרכה ויכרך הלכנה. נגד פניו יהפוך אז כנגדך רוקד שאניכשם
 רב אטר בודקין היו פרק הקדושה בגטרא שאמרו טה היא זוטרתא מלתא וכיטאוד
 כתיב השכינה פני טקבל כאלו החורש על המברך אריב"ל אסי א"ר חנינא בראחא
 אביהם פני להקביל איא ישראל זכו לא אלמלא ישטעאל ר' דבי תני עוד כו'הכא
 השכינה פני הטקכלים טן להיות וזכה כזו במצוה יתברך הבורא אותו שזיכה הריכו'

 ויהשונ הברכה עת כל ע"ז טאוד עד עצומה שמחה אל לבו יכין לא ואיךהקדושה
 שחקים ברא במאסרו אשר הנפלאה וחכטתו הי גבורות עצומה בשטחה ג"כבמחשבתו
 תקנו זו ברכה כי האדם בלב ויתאטת בברכה. כנזכר וזמנם חוקם ובקביעותוצבאם

 לסבול שכלו ~עיני הטעיין יכול לא אשר מאוד ונוראים גדולים מודות ע"פ כה"גאנשי
 בכחך אשר ואת כו' לכוין דא סובל טוחא כל לאו זו בברכה האריז"ל כוונת גסדא.

 ורמטנא טאוד עצומה ובשמחה גדול בהתלהבות התיבות לומר בלבך הכנה עשהלעשות
 בזה. ודי בעי.יבא

 ביאור העתקת טעשות אמיש לא תועלתו אשר וטיורעי אלופי כערכי אנושואתה
 חק שם על אבודרה"ם ז"ל להם, נתן וזטן חוק בתחלתה. למוד הצריכה תיבה כלעל
 כי אותו עוברים אינם בריאתם בתחילת להם שנתן והזמן החק כלומר יעכור ולאנתן
 ממונים שהם מה פי' תפקידם את ישנו שלא וזה"ש סדרם ישתנה לא לעולם יהי'כן

 מצוה תפקידם, וז"ל. והרי"ף פרש"י ע"פ יותר מבאר והב"י עכ"ל. עליו.וטופקדים.
 יוצא כחתן והוא כדכתיב כו'. ושטחים ששים תקופתיהם. כהלוך להתנהגשצויתם
 אמת שפעולתו אטת, פועל ז"ל. אכודרה"ם הב"י. עכ"ל כו', לרוץ כגבור ישישמחופתו.
 שהיא היא.אטת עצמה הפעולה וגם אטת פועל הוא הבורא שהוא חוזר הואלבורא
 את מיעט שבדין אמת שפעולתו אמת פועל וי"ם לעולם. לעד ויעמידם שנאמרקיימת
 יותר מבאר הוא כי הב"י לשון נעתיק בזה אמר, וללבנה האבודרה"ם. עכ"להלבנה.
 הוא סימן בפן, לקמומי תפארת עטרת חדש. בכל שתתחדש הקב"ה אמר וללבנהוז"ל
 ז"5 הב"י. עכ"ל ליוצרם ולפאר כמותה להתחדש עתידים לה שטונין הם שאףלהם

 בכל חדשים, טחדש בא"י ה'. ביד תפארת עטרת והיית ע"ש תפארת עטרתהאבודרה"ם
 התיבות המשך הוא כן פירושם לפי נטצא האבודרה"ם. עכ"ל שאסרנו. כסו יוםשלשים
 עטרת והוא יום. שלשים בכל שתתחדש לה אמר הקב"ה פי' שתתחדש אטרוללבנה
 לעתיד להתחדש עתידים הם שאף בטן עמומי שנקראים לישראל ג"כ טוב ומי'תפארת
 הטור נוסח והוא להתחדש עתידים הם שאף הנוסח לוסר האדם ויזהר כו'. ולפארכטותה

 הסור ע"ד האריז"ל ונוסח כו'. יוצרך ברוך ויאסר דלוגים שלשה ידלג אח"כוהאריז"ל.
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 ה ד העבו ושורש ד ו סי"ב

  שאני כשם ויאסר וידלג קונה ברוך בוראך ברוך יוצרך ברוך עושך ברוך הוא.כך
 ישר זה פסוק ויאסר והפוך ישר כו'. ופחד אימתה עליהם תפול פסוק כו'. כנגדךרוקד
 ופסוק כו' עושך ברוך של ושכח דלוגים השלש כי עצומה ובכוונה נדול בטחוןוהפוך
 הקליונים כעולמות הסור ע"ד ונפלאים גדולים תקונים הם זה כל דוקא והפוך ישרזה

 עושך ברוך אמירת קודם ג"כ לדלג צריך ז"ל האר"י כתבי וע"פ הקליפות,ולהבריח
 שלש קוד יעשה סדרו הוא וזה נדול תקון כזה ועושה פעם בכל דוקא דלוגיםושלש
 עליהם תפול ופסוק כו'. רוקד שאני כשם כו' יוצרך ברוך עושך ברוך ויאמרדלוגים
 הראשון. המדר על ויאמר עושך ברוך ויתחיל דלוגים ג' יעשה זה ואחר והפוך.ישר
 ג"פ. עלינם שלום ג"פ. וקים חי ישראל מלך דוד יאמר אח"כ שלישי. פעם יעשהוכה
 וכשם הדלוגים. דהיינו המדר כל כי המדר בכל האדם ויזהר פעמים. גי כוי טובמימן
 מזפרים במסכת זה כי כי' טזב ומימן בז' ישראי סלך ודוד כו' תפול ופסוק רוקד.שאני
 יאמר אח"כ ונוראות. עצומות כוונות הנ"ל כל על כתב ז"ל והאר"י ג"כ. בטורוהובא
 בגדיו. בשולי ינער הסרר ואחר במרורים שנדפם הסדרעל

 שניפרק
 איזה האדם שילבש בריה בגריו לשנות השינוי לחדשו בחדשו חודש עולתזאת

 שטלותיו יחלף שבת סועד חודש ר"ת חם"ש שטלות חליפות חם'ש וסיטנם חשובטלבוש
 בודאי יתירה נשמה אדם טקבל בר"ח שאף בתקונים שנמצא וסטה במפרים. כתובכן
 יתרא נשמתא ק"א דם"ו כ"א תקון התקונים וז"ל כנ"ל. חשוב בגד להלב~ש וישרראוי
 בקצור. עכ"ל הקודש. רוח תוספות עלאה אסא איהי מוספין ובכל טבון וביומיןבשבת
 הנה בזה. ודי מוסף. בו שיש יום בכל היינו מוספין ובכל הקדוש בלשונו כתבהרי
 עצוטה בכוונה להיות מהראוי הימים בכל תפלתו ויתפלל בהם"ז גבר יברך כןכי

 שכחה לידי יבא שיא בכדי ר"ח יופ של ובהם"ז בתפילות ולהזהר לזרז צריךוביותר
 בהם"ז מכרך או י"ח תפלת מתפלל האדם אם ברור זה כי ויבא יעלה בהםמלהזכיר
 השכחה אוטר אך ויבא יעלה בהם טלהזכיר שכחה לידי יבא לא בודאי עצוטהבכוונה
 זו. בהערה ודי עצומה. בכוונה ויבא יעלה תפלת לומר ויזהר הוא. הכוונה חסרוןמפאת
 בברכת בפוסקים הדיעות רבו כי בצבור הלל לקרות עצמו יכוין שחרית תפלתאתר
 האדם יזהר לכן הצבור עם דוקא טצותה ההלל הודאת עיקר זה ולבד ביחידהלל
 הלל. עמהם ולקרוא הצבור עם להתפלל שיוכל בכדי לבה"כ לבוא להקדים בר"תביחוד
 הכרכה ויברך הנ"ל ולית ט"ע בקריאתה ולקיים כו' יחוד לשם יאסר קריאתהוקודם
 ויתעלה. ית"ש ובוראינו ליוצרנו להודות זו למצוה שזכה על עצוטה וכשסחהבכוונה
 ז"ל חכמינו תקנת בודאי נפשי אהובי ורעי אחיי הנה ההלל. את לקרוא האריז"לונוסח
 שיתן והשבח ההודאה אל כוונתם עיקר הקדושים ימים בכל ההלל אמירת לנושתקנו
 טזסורים אמירת הקדושה כגמרא נקרא ולכן יתעלה להשם אלו טזמורים באמירתהארם
 אל ומחשבתו לבו שיתן הארם יזהר לכן והודאה שבח שפירושו הלל ההם בימיםאלו

 טאור עד עצומה שפחה וישמח יתעלה להשם אלו בטזמורים הנזכרים וההודאותהשכחים
 לבד. ובשפתיו בפיו - התיבות יוציא ולא לעד זכרו ויתעלה יתיש אלהותובגודל
 זו. בהערהודי
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 המועדותחובתשוער
תשיי

 קמ

 הילכוונת
 שזכה על טאוד עד עצומה ,טטחה האדם שחטסח ראוי ה/ עבדי הללוהללחה

 יתברך הבורא  וכר טבחים ואמירת ית"ש. לו ולהודות לשבחו ה' עבד נקרא להטתג"כ
 יבטל  ריי  111111 וטטרוב עד מאר עצומה בשמחה יה" זה וטבמזמור התעלהשטו

 אלהים כה' מי התעלה. ית"ש ורומטותו גדולתו על אלו בשבחים הגשמיסטציאותו
 ד' מקץ פ' הזה"ק פ" לכוץ ג"כ לאדם ראוי הפשוט פ" חלת וגר, לשבתהפגביהי
 נו אלה כה' סי ת"ל טעשיה להמיב בלבו גדול מומר מפירושו וליקה ע"אקצ"ה

 אשתכחו דלא בשעתא לתתא אתנלי ולא יקרא כרם" מעל דאסתלק לשבתהסגבטי
 בשעתא לראות הטשפילי לחה אתגלי ולא מנוגהו אמתיק איהו הא בעלטאזכאין
 עלמא על לאשגחא דתתאי לקבליהץ בדרגא נחית קב"ה בעלמא דאשתכתו אנץושכאץ
 מינייהו אנפין ואסתיר אסתלק איהו בעלמא אשתכחו לא זכאין כר דהא להולאוטבא

 עולם יסוד וצדיק דכתיב דעלמא וקיוטא ימודא אנון דצדיקיא בגין עלייהו אשגחאולא
 ואמירת גדול במתון אדם יאסר זה מזמור ממצרים. ישראל בצאת בזה. ודיעכ"ל

 מאוד עצומה בשטחה יהיה זה שבמזמור ויתעלה ית"ש הבורא של ונפלאותיוגבורותיו
 כלבו עצומה שמחה יכניס יעקב. אלוה מלפני ככולם. ה' גבורות במהשבתזויחשוב
 לב בשברון לוטר ראוי זה פסוק כבוד. תן לשמך כי לנו לא ה' לנו לא ע"ז. מאודעד

 כל בין שיתקדש הגדול שמו בעבור במהרה ישועה לנו שיקרב עצומה ובתפלהמאוד
 זה. על עיניו תרד מים שפלגי וראוי עונינו, בשביל בגלות עתה שמחוללהגוים

 יה נברך ואנחנו הקליפות. לבזות במחשבתו בזה יכוין כו'. וזהב כסףועצביהם
 הוא חייו יטי כל ית"ש ובוראו יוצרו את ויודה שיברך בטחשבתו עצמו על יקבלוגו'.
 הדורות, כל סוף עדוזרעו

 כל נם ישראל כלל על יחשוב מות. חבלי אפפוני פירש"י. יחשוב כו'.אהבתי
 הסר מהגלות להושיענו במחשבתו ויתפלל ישראל כללות על המה להלןהפסוקים

 תגטולות כל העולמים כל רבון יחשוב עלי. תגמולוהי כל לה' אשיב מההזה.
 הגדולים חמריך בשביל תגמולות אלא ואינם מעשי לפי אינם בודאי עמי עושהשאתה
 בשכחים ימי כל אקרא ה' ובשם אשא ישזעזת כוס עלי פקכל אני לכן הרביםורחמיך
 עצומה. בשמחה פירש"י יכוין בזה חמדו. עלינו גבר כי כו' גוים כס ה' את הללו ע"כ.והודאות

 להודות טוב כי האמירה ישראל כל לכם פי' פירש"י יכוין ישראל. נא יאמר כו'הודו
 אהרן ולבית ישראל כיח לנוכח אומר מטש כאלו ויכוין חמדו לעולם כי ולמה תמידלה'

 חמדו לעולם כי בעבור לו להודות וישר מוב כי לה' להודות תטש טוטל שעליכם לויולבית
 אחר לענות הוא הנכון המנהג בזה. ודי מאוד עד עצומה בשמחה זה כי ויכויןהגדול
 כל יגמור ואחריו כו' הודו פסוק כו' נא יאמרו ובפסוקי כו' נא יאמר בפסוקהש"ץ
 לומר שנוהגין כמו ולא נא יאסרו פסוקים כב' וכן כל"ח ישראל נא יאטרהפסוק
 נא יאמרו אהרן בית נא יאמרו ישראל נא יאפר הפסוק חצי רק הש"ץ אחרבענייתם

 המעיין יה. קראתי המצר מן ועיי"ש. ח' מ"ק תכ"ב סי' בס"א משמע וכן ה'יראי
 עליונים עולמות בו מרומז איך זה טזמור מעלת גודל יראה ע"ב קל"ב ד' נשאבאדרא
 כידוע ההם העולטוה כל יעורר בודאי עצוטה בכוונה ובאמירתו מאוד ונעלמיםקרושים
 בתשוקה במחשבתו יתפלל אחיה. כי אמרת לא בזה. נרי כו' דלתתא כאתערותאכי

 יהי טעשה ג"כ אז ואספר אל נפלאות לראות לעתיד הוא גם שיזכה וגדולהעצומה
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 ה ד 1 ב ע ה ושור* ד ו סי"ד

 הזה"ק פי' ג"כ לכוץ ראוי פירש"י לבד כו/ לה' השער זה כו' צדק שערי ליפתחו
 ירושלים כנגד למעלה ירושלים ע2א,)הקב"ה יהודה א"ר ח"ד ע"ג. י"ס ר חד21בזהר

  שערי הנקראים הפתחים והם השרת מלאכי 21ל כתות ופתח פתת כל ועל כף מטה%י
 להם נכסף המע"ה ודוד הצדיקים נפשות שם להכנס המכוונים הפתחים הם ואלוצדק

 עכ"ל. כו יבאו צדיקים לה' השער זה יה אודה בם אבוא צדק שערי לי פתחושנאמר
 ונשמתה ננילה ה' עשה היום זה כזה, ודי מאוד עצומה בתשוקה הזה"ק פי' אדםויכוין
 ושאר ר"ח של ממש זה יום על שקאי ע"ב קי"ד דף בחקתי הזה"ק פי' לכוין ראויבו,
 מאוד עד עצומה שטחה בלבו יכניס ולכן לבד, העתיד על ולא ומועדים שבתות הקדושיםימים

 זה הנה האילים לעופר או לצבי דודי דומה ואמר יצחק ר' פתח וז"ל ויתעלה. ית"שבאלהותו
 מלכא מן גכייהו למהוי הקדושה( השכינה )פי' דא דטשכונא דזכו ישראל אנון זכאיןוגו'.
 כו' עלייהו לאשגחא וזמני ושבתי ירחא ריש ככל אחא קב"ה בגלותא דאנון דאע"געלאה
 הנה לכוחלא ומאגרא לאגרא מכתלי לרלגא האילים לעופר או לצבי דודי דומההה"ד
 בי דודאי החלונות מן משניח מדרשות. ובבתי כנסיות בבתי כתלינו אחר קומךזה

 חדוה בעו ובג"כ עלייהו. ולאשגחא לאסתכלא החרכים מן טציץ חלונות. בעי'כנישתא
 בו ונשמחה נגילה ה' עשה היום זה אמרי וישראל דא. ידעין דאגן יומא בההואולמחדי
 בא כבר לטובה זכרונו נא, הצליחה ה' אנא נא. הושיעה ה' אנא בזה. ודיעכ"ל.
 אלי עצומה. בכוונה הנ"ל כוונה ויכוין ועיי"ש וה' ב' ריום רחום והוא בתפלתלמעיה
 השטחה גודל לצייר הנמנע מן בודאי נפשי ואהובי השם ידידי ורעי אחיי ואודך,אתה
 לוטר שזכה לבד זה על אף ואודך אתה אלי זה. פסוק באמירת איש כל בלב להיותשראוי
 וכלל כלל עצמו יצער ולא רגע באותו שימות אף דיו אתה אלי וכשפתיובפיו
 פעמים כטה ככר לפעלה כפובא יודע זה את אך לאחוריו, שהניח הבזוי הזה עולםעל

 בלא ויתעלה שמו יתברך להשם הודאה איזה של התיבות אומר אדם שאם זהבחבור
 ית"ש כאלהותו כלבו עצומה שמחה להכניס מקודם עצמו והכן התלהבות כלתי ולבלב

 מעיר מי ואין בקרבו ישן לבו כי טעצמו בלב שטחה שיבא אפשרי בלתי אזיויתעלה
 בלבו עצומה שמחה נתוסף אז לכך עצמו להכין האדם צריך אך השמחה, אלאותה
 ויתעלה ית"ש באמהותו השטחה טגודל הנשטי טמציאותו יבטל שכמעט ער ויותריותר
 עצמו על יקבל ית"ש באלהותו בלבו הבוער התשוקה גודל 'מפאת ארומטך. אלהיחייו. ימי כל ית"ש לו להודות אלו בתיבות במחשבתו עצטו על ויקבל בזה. ודי לעד.זכרו

 יוכל במה כי העולמות בכל יתעלה שטו יתרומם ובזה מיתה איזה בציור נפשממירת
 פסוק גם נפש. בממירת רק ארוממך אלהי שאמר רגע באותו יתעלה שמולרוטב
 מאוד. עצומה בשמחה יאמר טוב כי לה'הודו

 שמחה בלבו יבוא ממילא ובודאי גדול במתון יאמר ך 1 ל ל ה י ת כ ר ב1
 בעז"ה, הלל קריאת כוונת מליק לעד. זכרו ויתעלה שמו יתברך אלהותו כגודלעצומה

 שלישיפרק
 חודש ראשמוסף

 יאמר עליו. נעלה) ר"ח ועולת תכין בציון חדש טזכח כו'. ם י ש ד ח י ש אר
 ויתעלה ית"ש הבורא סאת מבקש כאלו הוטה לבו ומקירות מאוד לב בשברון זותפלה
 נוטה שהוא יהירו בנו על מתפלל אדם אם וכודאי בנפשו הנוגעת גדולה בקשהאיזה
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קצהתשיעי המועדותחובתשער

 זו טצרה אותו שיעזור ית"ש להבורא מאד לב במרירות טתפלל הוא לצלן רחמנאלמות
 לב במרירות להתפלל לאדם ראוי סטש הדבר כן בנו לחולי שלימה רפואהוישלח
 הקרבנות והקרבת בהסיק בבנין ליושנה העטרה לנו שיוחזר מאוד לבוומקירות
 סאתנו אז ית"ש לו שיגיע ויתעלה ית"ש הבורא של רוח נחת בשביל יהי'וכוונתינו
 שטו נתחלל בגלות שעתה הגוים כל בין הגדול שמו אז ושיתקדש הקרבנותבהקרבת
 במקום היא מוסף תפלת והנה אלהיהם. איה ואומרי' ביניהם עונותינו בשבילהגדול
 מוסף הקרבן על במחשבתו כיון לא ואם קיים היה שבהם.ק בזמן שהקריבו טומףקרבן
 ישראל בעמך כי ובתיבות, זו. בהערה ודי הקריב כאלו נחשכת היא איך לנושיוחזר
 בטהשבתו יתן חדשים. וראשי ישראל מקדש בא"י הברכה ובחתיכת האוטות מכלבחרת
 הגדולה זו מתנה לנו ונתן חדשים ראשי שקדש ועל אותנו שקדש על עצוטההודאה
 שלימה באמונה להאמין עלינו מיוב כודאי זו המתנה אמיתת משיגים אנו שאיןאף

 בזה. ודי מאוד. וסובה גדולה סחנה היא כיואטיתית

 הודש וראש שבתמומף

 ראוי בודאי כור בנו ורצית אותנו אהבת כו' ם ד ק ם ך ם ל 1 ע ת ר צ י ה תא
 שאח"כ התפלה אל להלן נטשך זה כי זה נוסה באמירת קרעים לי"כ יבכו יקרועלאדם

 כו', כבוד ונומי יקרינו ונלה פקדשנו בית ושטם עירנו הרבה לפניך שחמאנוולפי

 ארץ משמים והושלך ונבזים שפלים אנו בעוה"ר עתה והן סקרם רוממותינו גודלולפי
 ראוי ובודאי חובותינו. קרבנות נעשה ושם כו'. עלינו נא רחם זה ובעבור ישראלתפארת
 הישנה האהבה שיחזור לבו מקירות במחשבתו ויתפלל זה בנוסח דמעות להורידג"כ
 הטוסמין תפלת ושורש עיקר הוא וזה קרבנותיו ובהקרבת בהם"ק בבנין כמקדםאלינו
 כו'. ראשי ומוקי הודעת להם קדשך ושבת האומות מכל כהרת ישראל בעטך כי כזה.ודי

 וראשי וישראל השבת מקדש בא"י הברכה חתימת של בתיבות וביחוד אלובתיבות
 דהיינו בפרוטרוט האלו הטובות ג' כל קי במחשבתו עצוטה הודאה האדם יתןחדשים,

 'מקדשת באבותינו' שבחרת ועל ישראל, מקדש בתיבות קודש שבת הגנוזה המתנהעל
 וראשי בתיבות חדשים ראשי של טובה טחנה לנו שנתה ועל ישראל בחיבתאותנו
 התיבות באמירת קצמו יפמזר זלא אלו פרטיות במוזנת מאוד האדם ויזהרחדשים.
 זו. בחקרה ודי לבד. ובשפתיוכפיו

 רביעיפרק
 ניסן דשח

 בהם אשר הימים הגיעו כי ומאור מאוד האדם וישטח יגיל בנימן אחדסיום
 רוח לנחת רצונו נעשה בהם אשר הימים קרבו והן בטצותיו ולקדשינו לגאלינו ה'חפץ
 מרור, ואכילת המץ. גלולינו ככל ימצא ובבל המצה באכילת רבות בטצות ית"שלפניו

 ע"ז ורנן בגילה ויחכה יצפה יום אל ומיום החודש שבזה מצות ושארי י"סושכיתת
 זמניות בקריות טצות קיום ע"י ית"ש ובוראו ליוצרו רוה נחת ידו על בקרובשיבא
 יבוא כאשר עשייתם תור בהגיע גם ומה שמחתו תגדל ההוא הזמן אל הקרב הקרבוכל

 ע"ש. 8"ה הא' בשער לטובה זכרונו עלה, וככר כע"הלפנינו
 לידי ח"ו יבא שלא מועיל היותר האופנים בכל הסצנת באפיית האדםיזהר

 אלהי כתיב ע"א. קפ"ב דף תצוה פ' בזה"ק כמבואר ר"ל בפסח חטץ טשהואיסור
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 העבודה 1ש1רשיסודקצו

 האי לגבי האי עביר מאי תשטור המצות חג את בתריה וכתיב לך תעשה לאסמכה
 הוא הכי רזא דהא לנרמיה לע"ז דפלח כאלו בפסח חמץ דאכיל מאן אוקמוה הכיאלא
 מזה"ק מאטר עור נעתיק בעז"ה ולקמן איחו דע"ז לע"ז רפלח כמאן בפסחדחמץ
 שבעת כל יאכל שלא יזהר וחרד ירא כל גם בפמח. חמץ משהו איסור זהירותמגודל
 שירדו חשש יש כי דווקא קצירה משעת שימור לה שהי' שמורה טמצה רק הפסחיאי

 סי' בש"ע כמ"ש במחובר אף חמוץ ומקבלים שנתייבשו אחר במחובר גשמיםעליהם
 דמי בכדא דמנח כמאן ליניקה צריך ואינו לגמרי שנתייבש שבמחובר דגן ס"זתם"ב
 דגמרא. דינא והוא גשמים עליו ירדו אם חימוץוטקבל

 פסח של כליםהנעלת

 בכלים בפמח ישתמש שלא ה' לדבר וחרר הירא כל ולהזהר לזרז צריךוביותר
 בלתי כי ונחושת בדיל כלי דהיינו הנעלה ע"י ונתכשרו השנה כל חמץ בהםשנשתמשו

 עכ-פ חמץ משהו בהם ישאר שלא בענין שבהם הקמנים במדקים היטיב לנקרםאפשר
 נחושת של והיורה חדשים. חרם כלי של ודולבקאות כקערות בפמח לאכול טובויותר

 לפעטים וגם מממרים כה קבוע יורה מתם כי לכון ע"י יכשיר דגים בהשמבשלים
 עכ"פ וטלאי ממטר בה שאין יורה ואפילו בלל הגעלה לה מועיל שאין בעניןטלאי
 וחרד ירא לכל ראוי לכן בעין במדקיה שנשאר חמץ ממשהו לנקותה אפשרבלתי

 אחד על יסמוך ולא בעצמו לכון שיעשה שיזהר אך לבון ידי על דווקאלהכשירן
 בזה. ודי כן גם אותה יכשיר היורה יד וגם ביתו.מאנשי

 פסח ערב דרם

 מצוה למצת מים להביא כעצמו ילך מגהה תפלת אמר לחודש עשרכשלשה
 הנני מאוד עצומה בשמחה ההליכה עת כל ויאמר מאוד עצומה בשטחה תהי'וההליכה
 חז"ל שצונו כפי מצה למצות לילה לינת שלנו מים למחר שיהי' כדי מים לשאובהולך
 לאכול במ"ע ית"ש ובוראי יוצרי שצונו מצוה מצת תהם וללוש כנ"ל ול"ת מ"עלקיים
 כאלה בענינים בדבורו אדם יתרשל ואל כנ"ל יאמר ההליכה בחזרת וגם פסחבליל

 בזה ועושה ויתעלה ית"ש ובוראו ליוצרו רוח נסת עושה ודכזר דבור בכל כיוכיוצא
 נש דבר מפומי' דנפיק ומלה מלה כל מקומות בהרבה בזה"ק כמבואר עצומהעבודה
 השטחה היא לדבור ומצורף כו'. אתכחנת וחטן דאעלת לאתר ואעלת רקיעיןבקעא
 הרי בשמחה אלהיך ה' את עכרת לא אשר תחת הקדושה בתורה כתוב זה ודברשבלב
 את בשמחה עבדו לא אשר תחת אך ית"ש הבורא את שעכרו אף טפורש כתובלפניך

 וכונת הדיבור עם השטחה שיצורף העיקר וע"כ ע"ז, בתוכחה אחריו כתיב מה רח"יד'
 ית"ש ובוראו יוצרו מצות לקיים יזכה זו שכמצוה הנ"ל בכל בלבו יהיההשמחה
 בזה. ודי הראשונה כלייה מצה באכילת לעד זכרוויתעלה

 בחורף התנור על מניחים רוב וע"פ חמץ. בסדיקת מאד יזהר בנימן לי"דאור
 ויכרך שם, לבדוק שיוכל כדי מקודם התנור מן לפנותם ויזהר לייבשם קטניםעצים
 זמן כשיגיע בע"פ ולמחר ול"ת מ"ע קיום אל ויכוין עצומה בשמחה הבדיקהברכת
 בזה לקיים כו' יחוד לשם ויאמר שליח ע"י ולא בעצמו זו במצוה יזדרז החמץשריפת
 : כנ"ל ול"תמ"ע
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ק"תשר ת דו המוע ת ב וח ר ע"ו
 מצוה של מצהאפיית

 בשם פוסקים וכמה וש"ע הטור כדץ מצוה וטל מצה יאפה האם חצותואחר
 אחר בע"פ דוקא שנאפה לא אם מצוה במצות כלל חובתם ידי יוצאין שאיןהירושלטי

 וז"ל בטור כמבואר רבותינו אמרו היום חצות קודם בע"פ נאפה אף ואם היוםחצות
 אין חנ"הסי'

 מתחיליי
 מעשה נתשוכה ואי' שעות 1' אחר עד כי"ר כפת להתעסק

 דאתקש המצה רבותינו ואמרו חמצו ביער וכבר שעות ד' קורם מצות שאפהבאחד
 אלעזר ר' אבל כן מצה אף ולמעלה שעות מו' אלא נשחמ אינו דפסח וכיוןלפסח
 תוספתא הביא העזרי ואבי להזהר יש לכתחילה אך התירו, הכהן שמואל ור'הגרי
 ואוסר אתומפתא פליג הבירושלמי וכתב פסח לשם שיעשנה ובלבד ישינה בטצהיוצאין
 חצזח. קודם לעשות שלא יהחמיר ראוי אומר דבירושימי זכיון פמח לשם עשאהאפייז
 התוספתא שגם לפרש שאפשר וכתב בזה וארוך גדול פלפול מפלפל והב"י הטור,עכ"ל
 ורעי אחיי עכיפ ועי"ש, חצות אחר בע"פ נעשית כ"א מצוה בטצת יוצאין שאיןמובר
 אין הטור שמביא רכותינו ורעת הירושלמי לדעת מצוה בטצת משרים תחזינהעיניכם
 גיכ וב"י הטור ודעת דוקא חצות אחר בע"פ נאפה לא אם בדיעבד אפילו בהיוצאין
 חדשים כי ח"ו בזה יקלו שלא ע"ז עם להטון ג"כ ולהוכיח להזהיר ראוי לכןלהחמיר
 שאר עם פסח קודם ימים כטה מצוה מצת ואופין בזה הקלו שנים פכמה באוטקרוב
 זו. בהערה ודיהמצות.

 דונטת מצוה של המצה ואפיית ועריכה לישה בעת הלל לומר בספריםוראיתי
 הלישה עת כל טאוד עד עצומה שמחה ביבו וישמח יגיל ועכ"פ פסח קרבןעשיית

 בזה. ודי טאוד לבו בשמחת בעצמו וישגיח מצוה מצת של ואפייהוהעריכה
 ומשובח טוב היין שיהי' יראה כוסות לך' צמוקים יין טזסין אם היא מלתאהזמנה

 בזה. ודי .יותר. משובח היין שיהי' דאפשר מה בכל להזהר ראוי לכן כו', יפחותלא שכישראי עני אפי' חז"ל בה שהפליגו זו בפצוה גם מה יקמץ ראוי אין הטצות בכל גםכי
 בורא עליו לברך ראוי אין חי הפיטרזייל על כי בצלים עלי יזמין כרפסועל

 האדטה.פרי
 בלא"ה כי דוקא אייזין הרייב*א על לגוררו קריי"ן שקורן תטכא יזטין מרורועל

 לאכול יכול בקל גרירא וק"י חורעי' אגב טרור כזית מטנו לאכול יוכל שלאאפשר
 של שני בליל לסחר אך המרירות. קצת יופג הסדר על האכילה שעת רעד כזיתממנו
 טרירותא טעם נפנם מאתטול שנגרר זה כי הסדר קודם שנית לגרור אדם מוכרחפסח
 זה כל טועיל אינו הב' הסדר עד היטיב בכסוי טכוסה הכלי יהי' אם ואף וכלמכל
 המקילין דעת על למסוך וראוי בי"ט תמכא לגרור מתיר רבה אליי וכם' בעצמי.נסיתי
 טצוה.לצורך

 לזרוע. עוף של צואר עזשים נשים רוב כי עזף מבשר יהא שלא יזהרזהורוע
 רבים ראו עינינו כי בעונתה שיהי' להזהיר באנו זה יום של הטנחה תפלתעל
 תמיד מפחד אדם ואשרי לעולם מועד אדם אך היום טרדת מחטת זו מנחה זמןעוברים
 בזריזות ולהכין ח"ו זינה יעבור ובל ההוא היום כל תמיד לזכרון המנחה תפלתלהיות
 להתפלל לבה"כ ילך הנ"ל כל ואחר בזה. ודי דאפשר. טה בכל מקודם הכל צרכוכל

 וכבד הפסח הקרבת מדר ימדר הטנחה תפית ואחר קצומה. וככוונה בזמנה הטנתהתפלח
 לאמר ישראי עדת כל- אל דברם בא בפי הפרשה כחוטש יקרא וטקודם בטרוריםנדפם
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nspה ד 1 ב ע ה ושורש ד ו סי 

 ההקרבה מדר יאמר הפרשה קריאת ואחר וגף ,טה איש להם ויקהו הזה לחדשבעשור
 כנ"ל.במירור

 טשאר עז ויתר שאת ביתר עצומה בכוונה יתפלל ערבית תפלת זמןוכשיניק
 עשה היום זה כי יתירה הכוונה גרים קא יומא כי ואמונה אמת בברכת וביחורהימים

 הכוונות כל שאת ביתר יכוין וע"כ משם לגאלינו לעינינו במצרים גדולות נפלאותה'
 עצומה ובשמחה בהודאה ויותר יותר החול בתפלת למעלה שבארנו זו בברכההראויות

 זו. בהערה ודי גרמא. הזמן הואכי
 תפילין זמן לאו וי"א ששבת אף די"ם כק"ש אזהרה להוסיף כטזכיר באתיעתה

 תפייין של זו מ"ע עלי מקבל הריני בזה"ל וגו' לאות וקשרתם בפסוק יכוין מיםהוא
 ע"ש. דשבת בק"ש למעלה כאמור י"ס אחרלקייפה

 המישיפרק
 וטנהה שחרית קרבית הרנליםתפלת

 נמשך בחרתנו אתת וטל ההוראה נוסח הרנלים בתפלת הנה בהרתנו.אתה
 לב כשברק ויבוא זיעלה בהרתנו אתה האדם יאמר זע"כ זה 'שאחר ויבא יעלה אללהלן
 הקדוש בחג אותנו ויזכוך עלינו שירחם ית"ש להבורא בטחשבתו עצומה ובכוונהמאוד
 הנאמר כל על העליונים בעולמות גדול התעוררות ונעשים נזכרים האלה היסים כיהזה
 כוונה ותכוין כזה יותר שם בארוכה בא כי ר"ה שבת של בפוסף לעיל ועייןפה.
 כאן. ג"כהנ"ל

 שענינו אליהם פניו מאת טשאות וישא מלשון שהוא פי' אבוררה"ם 1. נ א י ש ה1
 קהת בני משא מישון שהוא לפרש יתכן וגם מועדיך ברכת דורון לנו  שלח כלומרדורון
 ויכוין יזהר והזמנים. וישראל השבת מקדש עכ"ל. כוי. מועדך ברכת את הטעיננוכלוטר
 ועל בחלקו הקדוש גורלנו ועל השבת על ויתעלה ית"ש להבורא פרטית הודאהוליחן
 אותנו. אהבתו לגודל במתנה לנו שנתןהזמנים

 יזהר וכיוצא הודאות כטה הכוללת זו ככרכה הש"ץ ברכת על ן ם א בענייתגם
 נא וזכרו כנ"ל. הברכה בחתימת הנזכר כל על בפרטות במחשבתו הודאה עיתןג"כ
 כמה על שהיא אמן בעניית זו כוונה נפשי אהובי ורעי אחיי אתם והתאוששוזאת

 זו. בהערה ודי כנ"ל הכלולים הדברים כל על בפרטות והודיה שבה לתתהוראות
 בעבי הלל לקרוא הארט"ל בכתבי איתא אמורה. סלתו ככר ומורים.רצה

 בפ"ע גדול תיקון והוא ערבית תפלת אחר תיכף דוקא בבה"כ פמח וטל ראעעניםלילות
 תע"ג סי' הפור וז"ל ההגרה סדר על ההלל אמירת לבד הקדושים העליוניםבעולמות

 בשעת עליו לברך יצטרכו שלא כדי בצבור בבה"כ ההלל לקרות שנוהגים מקומותויש
 תניא התם דאי' מופרים בטם' מטך לו ויש מנהגא ההוא נעים ומה טוב וטהההגדה
 בבה"כ( )ר"ל עליו ולברך גליות של לילות כב' הלל לקרוא המובהר מן ומצוהלילות ובי יום כ"א ובגולה ההלל בהם גומרים אחת ולילה ימים י"ח אומר יהוצדק בןריש

 א"צ כביתו קורא וכשהוא יחדיו שמו ונרוממה שנאמר מה ולקיים הנעימהולאומרה
 לאוסרה תפ"ז מימן בש"ע הב"י כתב וכן הטור. עכ"ל בביהכ"נ עליו בירך שכמרלברך
 בלילה.בכה"כ

 ויתעלה ית"ש הבורא באהבח ומאור מאוד הלב כשמחת לשלום לביתו ילךאה'כ
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קצםתשטי ד המועדות ~חובת~שער

 יתיש וכותתו מם,נרים שהוציאנו מגולה לעם לו להיות הזה בלילה באבותינו,טכחר
 עבודת ועיקר הקדושים ובמצותיו בתורתו לעבודתו אותנו לקרב זו בהוצאהויתעלה
 תסה ועבודה ובעבודתו. לעד וזכרו ית"ש באלהותו הלב שמחת היא יתעלה להשםהאדם

 עיקר והיא ובוראו יוצרו רק בזה מכיר ואינו רגע ובכל עת בכל לקיים האדם יכולזו
 באיזה גם אלהיך, ה' עם לכת והצנע הנביא אמר זו העבודה ועל יתעלה להשםהעבודה
 ללבב רואה והי הגדול שמו קדושח במחשבתו ולצייר עצמו על לקבל יכול שהולךהליכה

 להבורא במחשבתו זו קלה בשעה שעובד הזו העצומה בעבודה מכיר אדם שוםואין
 עוד. ויחכם לחכם תן לקח ויומיף חכם וישמע הקצרה זו כהערה ודי ויתעלה.ית"ש

 לי"א הקידושמדר

 כמחשכתו עצמה היאה יתן והזמנים. וישראל השבת מקדשבא"
 בתפלה. כנ"ל בפ"ע הזמנים ועל בפ"ע וחטראל בפ"ע השבת עלבפרסמת

 מאוה עצומה בשטחה בסוכה לישב יברך הסוכותובחג
 יתעלה להשם במחשבתו עצומה והודאה בשמחה ג"כ יברך שהחיינווכרכת

 'בהאריך קל וגם זה ברגל העריכים טים הקדו מצותת לק"מ זה זמן עד חיט ימישהאריך
 לא כעצמם זז ברכה שיברכו אף ונקמנים בניי בלבו ויאמר זה זמן עד בניו חייימי
 יו"ט וכשחל קצוסה. הודאה בשבילם אני אתן ית"ש יו כראוי במחשבתם הודאהיתנו
 כדי כיחד נרות שתי שיקריב לאחר האש מאורי ברכת שיאמר להתנהג ראויכמ"ש
 כדינו. האבוקה עלשיברך

 ששיפרק
 ההגדה דרם

 בו נרמזו כי כו' ורחץ קדש המדר של טלות עשר חמשה בהני היא מילתאמימנא
 קודם דהיינו סלא בפה מימנים גם יאפר זו בעבודה וע"כ מאוד ונפלאים גדוליםמודות
 עד הסדר כל וכן ורחץ. יאמר, הראשונה הרחיצה וקודם קדש. מלא, בפה יאמרהקידוש
 בכתבי ומעיין שכלו עיני השם לו שהאיר ומי הקדושה גטרא ע"פ הוא הזההלילה שי הסדר כל כי כערכי לאנוש להודיע ומהראוי נרצה, מלא בפה ,ג"כ יאסרנרצה

 דבר כל לפני לומר יזהר ע"כ המדר כל של הנוראים התיקונים מנודי יראההאריז"ל
 עושה הוא דבר שבכל שיכוין והעיקר נועם ויחי ופסוק כו' יחוד ישם הסדר שלודבר
 נעי. לבא ורחמנא עצומה בשמחה דבר כל ויעשה ית"ש ובוראנו ליוצרנו רוחנחת

 ראשון מבדל שי ברחיצה,זו ץ, ח ר ו מעומד. הקידוש יעשה ראשון בכום . דש,ק
 הוא אך כדינו נטילה בעי במשקה שטבולו לדבר כי כדינו הנטילה שתהי' האדםיזהר.
 זו. ברחיצה ידיהם על מים מעט ייתן עם המון רוב שנוהגין כפי ולא ברכהבלא
 כשתהפוך כי פרך בעבודת שנשתעבדו רבוא יששים זכר כרפם אבודרה"ם ז"ל ם. פ רכ

 המצה ויחצה ץ, ח י טלא. בפה ויאמר עכ"ל רבוא למי ס" והסי פרך בו תמצאכר'פ
 ייתי דצריך כל כו'. עניא יחמא כהא ויתחיל מגיד, ואח"כ לאפיקומן חציהוישטור
 יבא כוסות לד' ויין ומרור חרומת כגון הפסח צרכי לו שאין מי פי' אכודרה'םויפסח.
 טטכילין אנו אין אכודרה"ם כתב כו'. נח ת גש ה ס בקיצור. עכ-ל הפסח. סדרויעשה
 שתי הזה הלילה אחת פעם אפילו ירקות סעודתינו עיקר קודם אוכלים אנו איןפי'
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 העבודה ושורשיסודר

 טבול ע"י הי' טאכלם כל כי האכילה היא רז"ל אצל הטבול כי ומרור כרפםפעמים
 עכ"ל.כו'

 בשמחה יאסר ההגדה בספור שיתחיל קודם כו'. ה ע ר פ ל 1 נ י י ה ם י ד בע
 ית"ש בוראי שצוני ט"ע לקיים ומזומן מוכן הריני כו' ושכינתי' קב"ה יחוד לשםעצומה
 והגבורות הנימים ביתי ובני לבניי לספר טוכן והנני הזה בלילה ביחוד ביצ"םלספר

 לתת וכוונתי טצרים יציאת בעת עמנו לעד וכרו ויתעלה יתיש הכודא שעשהוהנשיאות
 כו'. נועם ויהי וב"ש ב"ה ובוראי ליוצרי רוח נחת המפורבזה

 מאישי איש כל על הוא הזה בלילה טצרים ספורי של ט"ע החיוב ורעי אחייהנה
 אם אך בזה"ק שמבואר כפי עמו זולתו ואין שולחנו על ביחידי הוא אם אףישראל
 מצות עיקר לשלחניך סביב זחים כשתילי וכניך כיתיך בירכתי מוריה כנפןאשתך
 ית"ש אלהינו ישועת זאת ית"ש גבזרותיו להם יהזדיע כיתו ולבני לבניו הואהספור
 ובתחתונים בעליונים והמטשלה הכח לו ואשר ממצרים בהוציאנו עמנו שעשהויתעלה
 ית"ש באלהותו שלימה האמנה בלבם להכניס יהיח כוונתו ועיקר כרצונו בהםלעשות
 שמבינים לשון על ההגדה מפור כל להבינם ראוי לכן ונפלאות גבורותיו ובגודלויתעלה
 להם לפרש די ולא ויתעלה ית"ש בוראנו של ונפלאותיו וגבורות הנימים גודל להםלפרמם
 מה ע"פ ונס נס כל היטיב באר ויבאר לפרט רק בהגדה שכתוב טה הנסיםכיליות
 לחפש פסח מקודם מפר יודע לכל וראוי מפרים. ובשאר ובמדרשים בגם' כתובשנמצא
 בפרטי קדושים ענינים איזה מאומה הוה דלדידהו דוכתא שבעין בדוקין המפריםבכל

 לבניו פרטיהם ולספר בכללות כתורה הכתוב מצרים יציאת של והנפלאותהנימים
 והודיה שבח יותר בלבם ויתנו הנס בעיניהם להגדיל כרי פסח שימור בליל ביתוולבני

 זו. בהערה ודי ויתעלה. ית"שלהבורא
 להבורא הספור בזה שעושין רוה נחת וגודל זו בלילה יעם מפור טעלחוגודל

 בשכחא לספר דא בתר פקוד' וז"ל בר"מ. ע"ב ד"ם בא 8' בזה'ק טכואר ויתעלהיתיש
 אוקימנא הכי לעלמין. שבחא בהאי לאשתעא נש בר עי תיובא דאיהו מצריםדיציאת

 לטחדי איהו זטין כחדוה חדי מפור ובההוא מצרים ביציאת דאשתעי נש ברכל
 חדי וקב"ה במארי'. דחדי נש בר איהו דהאי טכלא חרו דהוא ראתי לעלטאבשכינתא
 מפורא ושמעו זילו לון ואמר דיליה פמליא יכי קב"ה כנוש שעתה בי' ספור.בההוא
 ומתחברן ואחיין מתכנשין כלחו כדין בפורקני וחרון בני משתעו דקא דילידשכחא
 כדין דסאריהון דפורקנא בחדוה חרון דקא דשבחא ספורא ושסעי דישראלבהדייהו
 דאית קדישא עמא על לי' ואודאן וגבורן נסין אינון כל על לקב"ה לי' ואודןאחיין
 לעילא, וגכורתא חילא אחומף כדין דמאריהון. דפורקנא בחדוה דחדוון בארעאלי'

 טשבחן כד וגבורתא חילא דאתוסף כטלכא לסאריהון חילא יהבי מפורא בההיאוישראל
 לשבחא אית ובג'כ כלהו, על יקרי' ואמתלה קסי', דתלין וכלהו ליי ואורווןגבורתי'
 קטי תדיר לאשתעי נש בר על איהו הובא דא כגוונא דאתמר, כסה בספורולאשתעי
 קב"ה והא תובא איהו אסאי תיסא ואי דעבדי נסין אינון בכל נסין ולפרסומיקב"ה
 עבד, דאיהו מה על קטי' דא פרסומי אטאי דנא לבתר ויהוי דהוה מה כל כלהוידע
 דאיהו מה בכל קטיה ולאשתעי נסי לפרסומי נש בר אצטרך וראי אלא ירע,ואיהו
 כלהו ואודאן לון וחטאן מתכנשי דלעילא פטליא וכל מלקין טלין דאינון בגיןעבד,
 וגודל החיוב גודל הרואות עיניכם הנה עכ"ל, זתתא קילא עיייהו יקרי' ואסתלקיקב"ה
 הספור של והעיקר וטה- בלילה וביחוד היסים בכל טצרים יציאת מפור שימעלת
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ראחטיף  המועדות"יכת ער-ט

 לפניך הרי הנ"ל הזה"ק בליעני' שד"ק כסו הספור בעת  שבלבו והשמחה התרוההיא
 ורעי אח" ראו גם וראו עמה. והשמחה החדוה דוקא יהיה זה דכמפור היטבבאר
 לארם ראוי ומה איך והנה וחקר תכלית לאין הגדול וחהתרוממות ההתפארותאיכות
 בוראנו ,סי והנפלאות והגבורות הניסים בספור יהאריך הזה ביייה מעשיו עטנהינדד
 מ"מ מהשינה להתאפק יכולים אינם ביתו בני אם ואף כנ"ל. ביתו ולבני לבניוית"ש
 האדם שטוציא התיבות שכל הנ"ל הקדוש בטאמר כמבואר בפ"ע הנם בספוריאריך
 שיצא הספור ורואי' מתכנשין דלעילא פטליא וכל לעילא מלקין ספור בההואמפיו
 זו. בהערה ודי ותת' עילא עלייהו יקריי ואמתל' לקב"ה כלהו ואודאןטפיו

 פיבא כרזיהזיק ובנינו אנו הרי כו' הקב"ה הוציא לאואלו
 דלא ל"טראל קשרא עבדו כהע די מצראי מריבו דרגתן דאלץ כרוחצנותא ע"ב ל"זדף

 לא דא ודוכרנא דקב"ה. ושלמנזתא גכורתא אתחל וכהאי לעלטץ. עכדותהון מןיפקק
 וכל עסין מיכי כל דקכ"ה וגכורתא חילא הוי לא ואי בתראין לדרין מישראלישתצי
 כל ותכר דלהון קטרון דשרא עבדותא, מן לישראל יפקון לא עלמין והכימי עלמיןחרשי,
 כי יאחה לך כי הגוים סלך ייראך יא טי כתיב דא על לון לאפקא בגין כתריןאנון
 עכ"ל, כטוך מאין מלכותם ובכל הגוים חכטיבכל

 ביתו מני להמכיר ראוי בזה המשיח. ליטות להביא חייך ימיכל
  עם  ,האנו לבוא העתידה וטבנאולה נפלאות אראנו מצרים מארץ צאתך כימיהפסוק
 הנמים כל ג"כ ויתעלה ית"ש הבורא לנו יעשה ביטים כמהלה שיהיה טצפיםקדיש

 ובהליכת נהרות שבע בקריעת מצרים ביציאת לאבותינו שעשה כטו וגבורותונפלאות
 וגבורות נשיאות ושאר הישראלי קדוש העם לפני לילה האש ועמוד יומם הענןעמוד
 בזה. ודי העמים,לעיני

 עליך ואעבור פסוק אותם הארץ ותטלא אחר  לוטר יש  ז"ל האר"י כתכיוע"פ
 המילה. בברכת במדורים ותמצאנו חיי בדמיך ערכוי

 ביתו לבני  לפר21 ראת כח. נחתיך השרה כצטח רבבה שנאמר כמהורב
 כירוע. חורשים  חרשו גבי על פסוק ע"פ הגטרא פ"  זהפסוק

 האצבע ע"י ולא שפיכות ג'  ישפוך ן ש ע ות סר ות ש וא רםכשאומר
 יעשה וכן ארור הנקראות הקליפות על הרומז שבור. כלי לתוך  עצמו  טהכוםאלא

 ע ד ר פ צ ם ד מכות העשר האדם וכשימנה האריז"ל. סכות, בעשר הייןבשפיכת
 מכת ומדרשים. חקדושה הגמרא ע"פ כידוע ביתו לבני ויבינם ימביר כו'כנים
 כיומא לילא נדיר הוה תאנא וז"ל ע"א דל"ח בא פ' בזוה"ק ג"כ מבוארככורות,
 כאורה, כשכה יאיר כיום ולילה הח"ד דקב"ה דינוי עמא כל ואמא תטוזרתקופת
 ולא לחו לאקכרא דבעיין דכלא, לעיניהון בשוקין מתים כלהו אשתכחו דנפקוובשעתא
 דאירך למתיהון וחמו גימא בחד לעיניהון נפקין הטו מכלא, להו אקשי ודאאשתכח
 ובפרשת עכ"ל. עלמא, דאתכרי מיומא כהאי הוו דלא גימא פרסומא ה11 ובכלאגימא
 לילה פרעה ויקם לעיל כתיב טה העם את פרעה בשלח ויהי ז"ל, ע"א דם"הבשלח
 רעגדו חד הוו מותנא הלת במצרים קב"ה דעבד עלאה נוקמא חזי הא עבדיו, וכלהוא

 כד וחד לילא בפלגות קב"ה דקפל וחד דאשכחו אנון כל דקמילו במצריםבבכרין
 וכל ומרכין אפרכין וקמל גרמיה וזריז קם וכעבדו בבנוי בביתיה מותנא פרעהחטא

 כו' ססש בלילא קם ראיהז עליה אמהידת דאורייתא עד כעמא למרכא ליהדאמליכו
 טהו הים ועל בזה. ודי ביתו לבני להבינם ראוי זה כל נפשי אהובי ורעי אחיעכ"ל
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 העבודה 1ש1רשיסודרב

 ישראל וירא ע"א דנ"ג בשלח פרשת הזה"ק ז"ל כו'. הגדולה היד את ישראל ויראאומר,
 וירא בקדמיתא רישיה סיפיה ולאו מיפיה רישיה לאו האקרא וגו' הגדולה הידאת

 אע"ה( יעקב )ר"ל מבא ההוא יהודא ר' אמר אלא ה', את העם ויראו ובתרישראל
 קב"ה דעכך גבוראן וכל ואקמין אנון כל חטא ססש הוא בגלותא בנוי עםדנחית
 ליה ואמר מבא להאי קב"ה סליק יהודה וא"ר טמש, ישראל ישראל וירא הה"רבמצרים

 בטצרים ברך בנין דעבדית בבוראן המי קום תקיפא, עמא מגו דנפקין כרך חמיקום
 עכ"ל.כו'

 ותטצאם הים על יאכותינו שנעשו נמים העשרה ביתו לבני ג"כ לספרוראוי
 על ועשרה במצרים לאבותינו נעשו נמים עשרה במשנה דאבות בפ"ה הכרטנור"הבפי'
 w~p.הים

 יה יצא לא בפסח אלו דבתם ל אטר שלא כל אומר גמליאלרבן
 יאסר יא אם חובתו ידי יצא לא וטרור מצה פסח שיאכל אע"פ אבודרה"ם דלחובתה
 והולך ומפרש ובהגדה באסירה הקפיד שהכתוב שמצאנו באים הם למה דבריםשלשה
 עכ"ל. באים הםלמה

 פסח דאיהו אטרא וזיז ע"א רנ"א דף פנחס פ' כזה"ק טכואר פסח קרבןוענין

 סיבו לחדש מבעשור הקב"ה אמר אמרא הוה דלהון ואלהא דמצראי דחלא אלאאמאי
 ותרין חד יומא דלכון בתפישה ותפיש אסיר ויהא לי' ותפשו דסצראי דלהוןדחלא
 קל שמעין הוו דמצראי ובשעתא עלי' ואתכנשו לדינא לי' אפיקו ד' וביוטאותלתא
 עלייהו קשי' והוו בכאן הוו לי' לשזבא יכלין ולא דישראל בתפישה דתפיש דלהוןדחלא
 יומא בתר יומא ברשותיכו תפיש יהי' הקב"ה אטר לקטלא, אתעקידו גרמייהוכאלו
 לי' ויחסון לקמלא לי' אפיקו רביעאה וביומא תפיש יתי' דיחמון בגין יומייארבעה
 אנון קב"ה לון דעכיד מכתשין מכל לחו קשיא ודא דינא. ביי עכדין אתון היךטצראי
 בקיצור. עכ"ל בנורא לי' דיינין לבתר בדחליהין. דיעבדיןרינין

 רם בקוי אדם יאמר זו הדאה כור להודות חייבים אנחנולפיכך
 הללעה. חדשה עתרה עד המלות פ" ביתו לכני ויפרש ובמתק מאוד עד עצומהובשמחה

 האדם יתן אלו בתעות ינו. אבות את וגאל גאלנו אשרבא"י
  במחטבתו ויצייר הגאולה על ויתעלה ית"ט להבורא ועצומה גדולה הודאהבמחוטבתו

 ממצרים. הזה בלילה בנע ואת אותו ופדה ,טגאלטט,ט
 ולא שמאלית בהמיכה הטוציא פרומת לאכול ויזהר , ה צ ם , א י צ 1 ם , ה צ חר
 זו טצה באכילת טקיים אני בזה"ל זו האכילה בעת ויחשוב אחר בענין דעתוימית

 הקדושה בתורתו במ"ע שצונו ית"ש ובוראי יוצריצווי
 לאכוי

 והנני טצה הזה בלייה
 במחשבתו יחשוב כן ויתעלה ית"ש ובוראי ליוצרי רוח נחת בזה לתת זו ט"עפקיים
 ושל הטוציא של כזית שיעורי משני המוציא פרומת האבילה עת כל עצומהבשמחה
 קצת ימהר לכן פרס אכילת מכדי יותר באכילתה ישהה שלא ויזהר טצה.אכילת
 שתעלה כדי הכריכה אכילת ובין זו הטוציא ברכת כין יסיח שלא יזהר גם זו.באכילה
 ן ח ל ש תע"ה. מי' במור איתא וכן ג"כ הכריכה על המרור וברכת מצה אכילתברכת
 היא בישא זני כרימי' טלי כי הסעודה בעת כריסו ימלא שלא להזהר וראויעורך,
 יאכל ואח"כ מלא בפה יאמר ן, 1 פ צ לתאבון. אפיקומן של מצה יאכול יוכלשלא

 לילה חצות קודם אפיקומן יאכיל ויזהר המוציא. דברכת הנ"ל בכוונה ג"כאפיקומן
 חובתו. ידי יצא לא חצות אחר אכל אם ומרי שקול בחבורו ובב"י ובש"ע בטורכראיתא

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



רגvwn~ - ת המועדו ת ב וח ר ע"ו

 מאוד וראוי מלא, בפה יאמר ברךל חובתה ידי יצא וטלא להריא כתבואכוררה"ם
 בטררש אתטר והכי זימון אחר לחזור וטצוה הטור וז"ל הזה בלילה זימון אחרלהשתדל
 הטור. עכ"ל הודה לשנים אומר א' שיהא ג' שיהיו צריך ההלל את הקוראיםתהלים
 איהינו ה' יהייזך יאמר יא ההלל גמר אחר האריז"ל ודעת מלא. בפה יאמרהלל,
 וישתבח רבבות ובמקהלות ונשמת הגדול הלל תיכף לוטר יתחיל אלא כו' מעשיך כלעל
 עם כו' מעשיך כל על ה"א יהלוך יאמר ואח"כ עולם ועד מעתה והודאות ברכותער

 חתימת ואחר ת"פ. סי' בש"ע הב"י דעת וכן בתשבחות, מהולל מלך בא"יהחתימה
 אחרונה ברנה אחריו ויברך בהסיבה רביעי כום תיכף לשתות ראוי היל שלהכרכה

 עד כו' פסח סידור חמל ואח"כ נרצה. ויאמר כד הגפן פרי ועל הגפןעי
 ועיקר קול ובנעימת גרול במתון השירים וסיר יאמר הפיוטים ואחר הפיחמים כלנטר
 עי"ש. השירים שיר אמירת מעלת גורל העייון בשער למעלה בא זה והנה פירושולהבין
 במאמרי הכקר אור עד יהגה טהשינה עצמו ולהעמיד להתאפק יומיף יכול אםואח"כ
 בתוספתא איתא והכי הטור וז"ל כוסות. הר' ובמור מצרים יציאת מענין הטדבריםזה*ק
 הטור. קכ"ל הלילה. כל מצרים וכיציאת פמח כהלכות לעסוק אדשחייב

 הנה ואחת הנה אחת מפוזרים המה הנ"ל טענינים המדברים הזה'ק מאמריוהנה
 בלילה אשמורה יעכור כי רואים הם איפוא איו יאמרו ורואיו הזה"ק הלקיככל

 את להגיד כתוב ספר במגילת באתי הנה כערכי אנשים ולתועלת נמצא ולאואבקשהו
 ואמר. חייא ר' פתח ע"א קנ"ז דף ויצא בפ' כבודם, טקום איה ניכר רשוטוהרשום
 כו'. הראשון ובחדש ע"א ציה דף אטור בפ' כו'. לנגוף ה' ועבר ע"ב ל"ה דף באבפ'
 דף פינחס בפ' כו'. תרועה יודעי העם אשרי פתח אבא ר' ע"ב קם"ח דף בהעלותךבפ'
 רעיא ע"ב רפ"ב דף תצא בפ' כו', לחדש יום עשר כארבעה פתח חייא ר' ע"בר"ן

 פרשה תיכף יאמר אזי השינה שיחטפנו בעצמו יתכונן ואם כו'. דפסמא מארימהימנא
 ק"ש קרא אם נמתפק ואם רותי אפקיר בידך ופסוק הטפיל וברכת ק"ש שלראשונה

 עצמו יטבול שחרית תפלת וקודם ק"ש של פרשיות הג' כל יקרא בזמנה ערביתשל
 הרגל. לכבוד טהרהבמקוה

 שביטיפרק
 דרגלים מוסףתפית

 הכחנה כלל דר"ח כמוסף אסורה מלתו ככר הנה כד חפאינו. ספניו
 לומר כה"ג אנשי וטתקנו ררגלים עליהם מוסף אך ע""ש המומפין תפלתרכל
 קיים היי המקדש שבית בזמן כי כו' ונשתחוה ונראה נעלה זמם כו' רחמן מלךאז"א
 ית.ש בוראנו לפני עצמינו להראות מקדשינו לבית רגל בכל עולים הישראלי עם כלהיו

 הגדול הבנין של פרמו' וביחור התכל בכל ונתקדש נתגדל הגדול שמו היה ובזהויתעלה
 שם הקדושה השכינה השראת ע"י בו שנעשו והנסים בהם"ק של והטפוארוהנכבד
 מהם האומות כין קדוש עם לישראל אז שהי' המפורסמת הגדולה גם העולם. בכלנשמע
 העולם ככל ויתעלה ית.ש הגדול שמו ונתקדש נתגדל זה כי וע"י דוכסין מהםאפרכין
 ידעו האוטות וכל לעד זכרו ויתעלה ית"ש הבורא של וממשלתו מלכותו ניכרתוהיתה
 מאתו רק הוא קרוש עם ישראל של קרנם גודל וההתרוממות הגדולה שכלבבירור
 אנשי תקנו לכן הרבים עונינו בשביל פיה עי קערה נתהפך עתה והן ויתעלהית"ש
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 אובודה ושורשיסוד,.רד

 הכתיבה ימי ה*כ ר"ה הנוראים בימים גם רגלים בשמט עץ להתפלל לנוכה-ג
 כבוד גלה כו' מקדשך ועל עלינו ותרחם שתשוב רחמן סלך הנוסח לטובהוהחתיטה
 איש לכל ראוי לכן כו' חי כל לעיני עלינו והנשא והופע טהרה עלינוטלכותך
 רמעות לירידת שעלול וסי מאוד נפש במרירות כו' חטאינו ומפני לוזירהישראלי

 ואלהי אלהינו בתפלה גם ע"ז דמעה כנחל ולהוריד עיניו תרד מים שפלגיראוי
 עלינו. ירחם אולי מאוד נפש במר לומר ראוי כו' עלינו רחם רחמן מלךאבותינו

 זה. בהערהודי

 כפים שיאתנ
 נשיאות בעת דוקא השמאלית -על הימנית ידם והגבהת כהנים כרכת טעלתגודל

 כהנא לכרכא ב"ב פקודא וז"ל ע"א קם"ה. דף נשא פ' מהימנא ברעיא מבוארכפיהם
 אצטרך עמא ית כהנא בריך דקא בכרכתא וק"ד כו' דאצכען כזקיפו יוטא בכל עטאית

 שריא שכינתא כהנא ידוי פריש וכד סבא. בעינא ולעיינא שמאלא יעל ימינהלזקפא
 מתרין מתבק~ין וישראל ברכאן לאנון דכהנא עמי' אסתכם קב"ה דהא אצבען אנוןעל

 ת"ח מברך דקא וכהנא אצבען אנון על דשריא שכינתא סעילא ותתא טעילאסטרין
 אתערת לתתא דכהנא -דאצכען בפרישו דא כגוונא יעילא מיין מתערין עבדי דקאפלין

 דשכינתא באמתכמותא פבא בעינא לברכא בעי וכהנא כו' עלן ולשריא למייתישכינתא
 נפקין אתוון שתין אנון דכהנא ספוסי' נפקא דא דברכתא שעתא בההוא ראתמר.כמה
 ג"כ ועיין עכ"ל ברכאן באנון בכהנא אורין דלתתא ושכינתא עלאה שכינתא וכלאכו'
 לישא הולך והוא אהרן מזרע איש איש כל וע"כ זה. טענין ע"א רכ"ה. דף פקודיצפ'
 הלוך כפיואת

 השמחה וכוונת ועצומה רבה בשמחהל יהי' והברכה עצוטה כשמחה ילך.
 שיזקוף ומאור מאור ויזהר ע"ש לתורה הכהן בעליית הקורסים בשערים באו הטההלא
 וטוב ע"ש י"ב סי' בש"ע טבואר וכן הנ"ל בז"הק כמבואר השטאיית עי הימניתירו
 הנ"ל. כזה"ק כמבואר יפה שעין הברכה ונותן יברך הואעין

 ו98טדף. יקרא שלא ישא ותיבת וישמרך תיבת של היוד להדגיש מאודויזהר
 הגרון. אותיות תוצאות לקלות באלף8?א

 כטכואר וביראה כאימה כהן ספי יוצא כשהוא הכהנים ברכת ישמעו העםוכל
 ומתברכין ירוי פרים דכהנא שעתא בההיא תאנא וז"ל ע"א קם"ז ד' נשא פ'בז"הק
 רעותא עידן שעתא דההיא וינדע באימתא בדחילו יטיתב עטא צריכין ותתאיןעלאין
 שעוטר כמו בארץ לנטות ישיתו ועיניהם עכ"ל. בכלהו דינא ולית עלמין ככלהואשתכח
 ותיבה חיבה לכל לבו ויכוין ע"ש. כ"ג מעיף קכ"ח סי' בש"ע כמבואר מטשבתפלה
 הנ"ל סי' בש"ע כמבואר בסדורים הנדפם פסוק שום יאסר ולא הכהנים טפישיוצא
 של רבונו לומר ראוי בניגון הכהנים שמאריכין כרכה כל בסוף רק ע"ש כ"חסעיף
עולם.

 סוף של תיבה הכהנים מפי שיצא קודם לסיים טאוד יזהר אך כו' שלך אני
 עצומה. בכוונה אסן אחריהם ויענה שלום. ויחונך וישמרךהברכה

 כידוע הסעודה בטקום היין על ויקדש לחמך אכול בשמחה לך התפלה גמרואחר
 אותם תקראו אשר קודש טקראי ה' סועדי אלה אמור בפ' פסוק יאמר הקידושוקודם

 ז"ל. האר"י'במועדם
 לו נכון לאין מנות ושלחו ממתקים ושתו משמנים אכלו ולכו חי קל תתענגואז

 כידוע היסים בכל גם הצדקה טעלת גדיה מאוד מה כי לאדונינו. היום קדושכי
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רהתשיל ת דו המוע ת ב וח ר עעו

 לו ויפיתי הצדקה טן עיריו הטעלים נש ע מגודלר"ל ולהיפך וטזה"ק טה הקרוטגטרא
 וטאוד מאוד להזהר אדם שצריך גם וטה עשיריפרק הכולל בשער בעז"ה בפ"עטרור

 ד"י בראשית בהקדמת בזה"ק כמבואר ובמועדים בחגים ואביונים לעניים צדקהבנתינת
 ההוא לקב"ה חולקיה יהב ולא טועדיא באנון דחדי סאן כל ואמר ר"ש פתח וז"לע"ב
 לי'. מסבב עקו על עקו וכמה מעלמא לי' ומליק לי' מקטרג וקא אותו שונא שטן עיןרע

 אחי אלין ביומיא דקב"ה בגין למעביד דיכיל מה כפום לטמכני למחדי דקב"החולקיה
 ובכי למחדי להון לית דלא וחמי עלייהו ועאל ליה די תבירין מאני' לאנוןלמחטי
 רחום עלמא רבון ואטרי קמיה טתיבתא בני אתאן עלמא לחרבא לעילא מליקעלייהו
 על אלא ליה עבדית לא עלסא וכי לון אמר בנך. על רחטיך יתגלגלון אתקריאתוחנון
 עלאי מלאכי קטיה אסרי קיימא. דא על ועלטא יבנה חמד עולם אמרתי דכתיבחמד
 מידי לון יהיכ ולא מסכני עם טיבו למעבד ויכיל ורוי דאכיל פלניא הא עלסארכזן
 סעודתא בכל ותנינן כו' נש כר רההוא אבתריה ורדף רשו ותבע מקטרגא ההואאחא
 ההוא בביתא וממכני לממכני טיכו אקדים ההוא אי וחמי אזיל מקטרגא ההואדחדוה

 דחדוה ערבוביא וחמי תמן עאל לאו ואי תמן קאל ולא ביתא טההוא אתפרשמקטרגא
 דזמין כיון אברהם עליה ומקמרגא לעילא סליק למסכני דאקדים פיבו ובלא ממכניבלא

 צדקת לחלק הרגל קודם יזהר ה' טעבדי ה' דבר את הירא לכן עכ"ל. כו'לרברבי
 במוב היה מוב וביום לך נתן אשר אלהיך ה' כברכת ידו כמתנת איש לענייםפזרונו
 למקטרג בזה יכבשנו דלים לחונן מועד בא כי לחננה ועת לו נכון לאין מנותלשלוח
 כי בשבת כטו בי"ט חולין משיחת טאוד האדם ויזהר הנ"ל. בזה"ק כנ"ל יקטרגלכל
 יש בי"ט גם כי שבת כקרושת י"ט קדושת דברים שאר ובכל כו' לשבת י"מ כיןאין

 בכל אלהינו כה' וז"ל ע"ב. רס"ב ד' פינתם פ' בזה"ק כמבואר יתירה נשמהלאדם
 יתירה נשסה איהו זחאי עליון כתר דאיהו בכתריה עלייהז טזכתד ה' דשם אליוקראנו
 תורה זו במוב היה טוב שביום וראוי עכ"ל כו' חקינו ובג"ד סכין ויומיןבשבת
 בלטודה.להרבות

 בזה"ק כמבואר דאפשר מה בכל חמץ מטשהו עצמך תשטור המצות חגאת
 כלהו שמורים ליל עלייהו דשליט כזמנא דפמחא מארי וז"ל ע"ב. דרפ"ב בר"מ תצאפ'

 כיהו ומשקים מאכלים וכל שהוא בכל ושאור מחמץ ונסורים שמורים לטהויצריכין
 ואתמר לעילא ונשמתיה לתתא סטיר איהו גופיה ושאור. מחמץ לון דנמיר ומאןנטורין.
 מזהיר האריז"ל גם קדשים. קדש ונשמתיה גופיה אתעביד דהא בגין רע יגורך לאביה
 הפוסקים כל של החומרות בכל האדם שיחסיר וכתב בפסח. חמץ טשהו זהירת עלמאוד
 שבעת כל כן ועל עכ"ל. השנה. כל יחטא שלא לו מובטח בפסח חמץ ממשהווהזהיר
 יודע אינך כי קצירה משעת שמורה שהיא אף מצה באכילת למעט לאדם ראויהימים
 ובמיני מאכלים בשאר נפשך לרעב ותפק אפיה בשעת חטץ ממשהו יכשר מהןאיזה
 כל אפייתה. אחר מים עליה שבא מצה אוכלים שאין ושלמים יראים נהגו גםלפתן,
 מלשתותם להזהר ראוי בשוק הנסכרים קטנים שככלים מדבש משקה יעשהאשר

 למעט לאדם ראוי גדולים מחביות הנעשים טדבש ואף קמח. בהם שמערביןשנתברר
 טתפוחים או מיאגורע"ש שעושין קווא"ם ממשקה וביחור דאפשר. מה בכלבשתיתו
 חטוצים, גרעינים החביות בתוך נמצאים רוב ע"פ כי טשתיתו להרחיק וחרר ירא לכלראוי
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 העבודה ושררשיסוד .ח

 שמעיפרק
 העוטר ומפירת שני י"סליל

 העוטר ספירת יספור לא הארט"ל כתבי D~p פסח שי ב' דליל ערביתאחר
 תקע מדר על זר פצוח תקע כי המדר קודם ערבית תפלת אתר הצבור עםכבה"כ
 הלכותיה בכל הסדר כל נטר אחר דוקא אם כי באה אינה הקדושים העליוניםהעולמות

 מצוה בזמנה תפלה וערבית בבה"כ. הצבור עם דוקא לספור טהר מפירה ימי בשאראך
 הציבורו עם העומר מפירת לספור כדי העומר כימי גם ומה השנהבכל

 חף תא ע"ב ציז ד אמור פ' הזה"ק ת"ל העוטר. ספירת במצות האדםטהר
 דא לדכטתא למזכי תמימות שכתות שכע אנון דא חושכנא מני דלא "הראל ברכל
 כאוריתא. חולקא ליה למהוי כדי הוא ולאו הוא דמהור בכללא ולאו טהור אקרילא
 מלין אוזן והננו מקומו על והתבוננת בקיצור. עכ"ל כו'. יומא להאי טהור דממיומאן
 שבה עשה קיים אם אך להמקיימה. שכרה וגודל להמבמלה ר"ל ענשו גודל מזהתבחן
 הקודמים בשערים למעלה כמבואר כלל קיים ולא קיים הוא טיומדה אנשים מצותע"ד
 בזה"ק שהמעייז העומר. מפירת של זו זמנית במצוה וביחוד ברורות בראיות מוצגכראי

 ואיך בקיומה הנעשים ותקונים מעלתה גודל יבחנו ועפעפיו יראו עיניו האריז"לובכתבי
 כי לעני לתפלה עצמו את להתקין כ"א לאדם טוב אין לכן האריז"ל. כוונת לכויןדא סוכי מוחא כל לאו אך הכוונה. עוצם אל וטחשבתו לכו את להכין לאדם ראויומה
 שלימה אסונה להכניס ומקודם בזה דעת עניות על אמורה לשונו על מלתויטיף

 בהם יעשה ובקיומה זו במצוה ליראיו ה' סוד כמום הוא שחלא בלבו עכ"פואמיתית
 הבורא בעיני זו מצוה חשוב שיהא קצרה תפיה יתפלל וע"ז ונוראים נפלאיםתקונים
 ואת"כ כו' יחוד לשם ויאמר כה"ג אנשי בה. שכוונו הכוונות בכל כיון כאיוית"ש
 שמחה אל לבו יכין העוכר מתירת על וכשימיים מאוד עצומה בשמחה הברכהיברך
 וכו'. יום היום שיאמר כעת דהיינו המצוה עשיית כעת יותרעצומה

 קושה מפיו שיוצאים איו שבתיבות במחשבתו ויכוין לעוטר אחד יוםהיום
 ויתעלה ית"ש ובוראו ליוצרו רוח נחת בזה לתת ג"כ ויכוין ונוראים גדוליםתקונים
 תפלה אדם ויהפלל כו' וערבה כו' נעבדך ושם כו' הטקדש בית שיבנה כו' י"רויאמר

 שיבנה ויהעלה ית"ש הבורא אל לבו ומקירות מאור לב בשברון מהמ"ק בנין עלזו
 ויתעלה לית"ש רוח נחת בזה לתת בכדי הקרבנות כל בה להקריב ונוכל ב"בבהם"ק
 הספירה תקון אל המשך היא זו ותפלה זו. תפלה של הכוונה עיקר וזהו לעדזכרו
 העליוני'. בעולמות גדול תקון ג"כ בה ועושה המפירה אחר תיכף האדם על חובהובאה
 למנצח טזמור יאמר זו תפלה ואחר בכוונתה, מאוד האדם יזהר לכן האריז"ל.כתבי

 מתקוני ג"כ ואמירתו מאד עד עצומה בכוונה כו' יחננו אלהים שיר מזמורבנגינות
 לבו יתלהב בודאי פרש"י ע"פ המזמור של המלות פירוש רק יכוין אם ואףהמפירה

 במחשבתו ההודאה גודל ואל לעד זכרו ויתעלה ית"ש כאלהותו ועזה עצומה האהבהאל
 אלהותו תחת לו שפרה נחלת אף בנעיטים לו נפלה שחבל הקדוש וגורלו חלקועל

 ית"ש הבורא של הגדול שפו התגדלות על התשוקה גורל ואל ,לער זכרו ויתעלהית"ש
 לבו יכין זה כל ואל הזה. המזמור בתיבות תפארת כליל זה כל כיויתעלה

 יתלהב ממילא ואז עפרש"י המלות פי' ויכוין גדול במתון התיבות שיאמרוהתחבולה לכויי
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תשחד ת דו שמוע ת ב ו" ר עיט

 כן נם בכח אנא תפלת יאמר זה מזמור ואחר בזה, ודי הראזטת ומת כ כל אליכו
 עיקר פשוטו ע"פ אף שיכוין ועיקר בטלה מלה נדול בטחון מאוד עד עצומהבכוונה
 כל על כוללת תפלה והיא הספירה טתקוני נשכ היא זו ותפלה זו. תפלה שלהבקשה
 ולפי טקומוח. בהרבה ותקונים בזה"ק הובא מעלתה וגודל מאוד הנפש ותקוןישראל
 ר"ל בעונות שנפגמה נפשו את לטהר ונפלא גדול תקון הוא העומר מפירתשמצות
 שיטהרו כדי כו' צויתנו אתה עולם של רבונו תפלת המפירה אחר לומר תקנולכן

 ובשברון עצוטה בכוונה זו תפלה שיתפלל לאדם וראוי כו' מזוהמתם ישראל עמךנפשות
 בעודו נפשו לתקן האדם כל זה הוא כי טוב מה דטעות להוריד יכוי ואם מארלב

 זה. כהערה ודי היותובחיים
 אך פרטת בכל ח"ה הלכות א"ת בש"ע נתבאר שכבר אף הנה המועדחול

 חוקותיו ככל בהלכותיו נזהרים אינם ורבים ח"ה בקדושת בעוה"ר שמזלזלים זולתכראם
 הקדושה הגמרא של במימרות כערכי אנוש לבב לעורר באתי לעשותו. משפטיווככל

 הן אלו פרק הגמרא וז"ל הזה"ק. כמאמר להםולזכרון
 הלוקיי

 המכוה כל ששת א"ר
 המצות ח3 את לי' וסמיך לך תעשה לא ממכה אלהי שנאמר עע"ג כאלו המועדותאת

 דורשין אין ובפ' לו האמורה טלאכה שעושה מוער של חולו המבזה ופרש"יתשמור
 אסורים ולאחריהם לפניהם קדושה שאין ושביעי ראשון ומה ק"ו אומר יונתןר'

 אמורים שיהיו דין אינו ולאחריהם לפניהם קדושה שיש מועד של חולו מלאכהבעשיית
 יהיה שלא בחוה"מ טלאכה בעשיית האדם לב יחרד לא ואיך כז'. מלאכהבעשיית
 ומשם ע"ג דנ"א השירים שיר בזה"ק משרים תחזינה ועיניך ר"ל. בעיקר וככופרכעע"ז
 טלאכת בחה"מ להתיר הקדושה בגמרא חז"ל אמרו באמת חה"מ. קדושת גודלתבחננו
 איזה כש"ע גם והובא הקדושה. בגטרא יש דינים ופרטי הלוקים כמה אך האבודיבר

 ס"א בשו.ע טבואר וגם הים"ם הם דבריהם וכל יא ואיזה האבד דבר נקראטלאכה
 לעשותו לנכרי לומר ג"כ אסור בח"ה בעצמו הוא לעשותו שאמור טה שכל תקם"גסי'
 בח"ה מלאכה בעשיית טאד האדם יזהר לכן ע"א י"ב דף במו"ק מפורשת ברייתאוהיא
 זה להקן סותר אם סורה לאיזה ישאל או בשו"ע היטיב מקודם ועיין קלה במלאכהאף

 זו. בהערה זדי יא. אזבחזה"ם
 גדולה בהודאה ואמונה אמת ברכת לוסר עצמו אדם יכין פסח של שביעיבליל

 שככל מיטות שנבקעו היה הזה בלילה הנס שעיקר במחשבתו ועצומה גדולהובשמחה
 ההתעוררו' בים נטבעו והטצרי' ביבשה הים בתוך ישראל בני ועכרו הים מי עםהעולם
 האדם ובהזכיר הזה בלילה ושנה שנה בכל העליונים בעולטות אלו ונפלאותנמים
 ובמחשבתו בלבו עצומה ושטחה בכונה הזה בלילה אלו ונפלאות ניסיםקמטה

 ית"ש הבורא של ורומטותו גדולתו בזה מתעורר לעד זכרו ויתעלה ית"שבאלהותו
 בניו וראו כו' מוף ים גזרי בין בניו הטעביר תיבות וביחוד העולסות. בכלויתעלה
 חתיטת עד במחשכתו עצומה וכהודאה ויותר יותר גדול כהתלהבות יאמר כו'גבורתו
 זו. בהערה ודי ישראל גאל בא"יהברכה

 לספר הזה הלילה כל נעורים שהיו הראשונים חסידים שמנהג בספריםוראיתי
 הנטצאים לישראל הזה בלילה שעשה ויתעלה ית"ש בוראנו של והנפלאותהנימים

 מצרים יציאת מענין המדברים תהלים וכמזמורי הזה"ק כמאמרי גם ובמפריםבטדרשים
 ולמחר חלקם. ואשרי להם אשרי השירה כל אחר עד בשלח פ' וקוראין סוף יםוקריעת
 הים שירת וביחור עצוטה בכוונה שחרית תפלת יתפלל טהרה במקוה טבילתואחר
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 היבודה ושררייסוד,רח

 התעלה להבודא,ית"ט בטחשכתו, עצוטה בהוראה ראו?לומר הזה היום בעצםשהיתה
 הקורא לקריאת היטיס אזנו יטה, פרעה טטלח ויחי הפרשה קריאת יבעת ~ותהעתר
 קורט naw בערב וטמרת הן בקריאת המבארים ונות הכ כל ויכוץ כהומםנפנים
 זה בהערה ודי ויתעלה לבוראנרית"ט גדוף רוח, נחת עושה,בזה ובודאו עצומהבשמחה

 הגדול לשבח כשיטע העמידה תפלת אחר nDD אמרץ-,טל עם. והוא טמחרתתהי
 כחו עוצם ובכף רם בקוי הזה הגדול" וטבח יאמר וקדוש ,כמרום נורא וקיים חיבגמרת
 !בכן תיבות נם לעה זכרו ויתעלה ית"ט באלהותו מאד עד עצוטה צמחה כלבווהמטח
 כל כן גם יכוץ הפתעת ובקריאת, ומושיע. ישראל קדוט אתה כי קדושה תעיהלך

 מלשתות מאוד האדם וטהר קודם. וטבת בערב וטמו"ת בקריאת המבואריםהכוצות
 הארט"ל העומר בימי תגלחת בקנץ, ר"ל. עם המוך זה.כמו.,טנוהגין ביום eDnדביך
 ר"ח קודם ,גלה שלא יזה מאד האדם טהר לכן העומר יטי כל יתגלח שלא מאדמזהיר
 הרגל לכבוד לגלח טצוה שאז שבועות בערב יגלח רק בעומר ל"ג ביום ולאאייר

 .1) השבועות. חגהקדוש

 עשיריפרק
 שבועותחגן

 טאד ויגיל ייצמח תוהתינו מתן זםל הקדוש יום כנימת שהוא השבועות חגערב
 לבה"כ ילד מהרה במקוה הטבילה ואחר לעד. זכרו ויתעלה ית"ש ומלכנובאלהינו
 זו בערבית עולם אהבת בברכת וביחוד, עצומה בכוונה וערבןת מנחה להתפללבזריזות
 ראוי כו' תורתיד בדברי ונשמח כו' למדת אותנו ומשפמים חקים וטצות, תורהתיבות
 לבחור ה' עשה היום זה כי ויותר ביותר ית"ש להכזרא נמהשבתו עצוטה בהודאהלזמר

 ובתורתו באלהותו בו ,ונשמתה ננילה ישרים ובחקים אמת בתורת וקדשםבאבותינו
 דאפשר מה בכל הלילה, במעודת באכילתו למעם מאד האדם וןזהר כזה. ודיוכמצותיו

 בזריזות ילך הסזון ברכת אחר ותיכף זו. בלילה הליסוד של התקון לעשות שיוכלכדי
 ח"ו, כמימרא רגע אף חולין כשיחת יבמל ולא היסוד של התקון לעשותלבהמ"ד

 וגורי
 שבועות ליל בתיקון הטאמרים נדפסו וככר כוה"ק טכואר זו כלילה הלימזד תיקוןמעלת
 שבועות ליל בתקון שנדפם כמדד, בלמוד זו לילה בתקון ומאר מאר האדם יזהרלכן
 הזה"ק כוונת ובודאי כוי בכוונה מעט מוב כן בק"ש כמו ממש, התיבות בדקדוקויזהר
 הקריאה תיבות שןהיו כו' לכתובים ומנביאים לנביאים מתורה היסוד שיהיהשכתב
 הפסוק ומפרש מקומות ככמה עוז בעצמו הזה"ק הזהיר כבר כי ככתוב שלמיםוהלמוד
 ומכליעין שחוטפין אזתם על בעם חרה ה' ואף יכרת טרם שיניהם כין עודנוהבשר
 במקרא יכינו 3ם הקודמים. בשערים כמבואר באותיותיה הימיב מדקדקין ואיןהתיבות

 יכוין הדברות ובעשרת בראשית במעשה וכשיקרא היטיב. בם לרקרק הטעמיםזו
 עלות וקודם הקריאה. של ועיקר שורש זה כי שמו"ת פ' בקריאות המבואריםהכוונות
 גדול. תקון עושה זו בטבילה גם קדושה תומפו' יקבל כדי לטבול ילך טעטהשחר
 לכוין הקורא מפי הדברות עשרת בשמיעתו מאור יזהר ראשון ביום מ"ת קריאתובעת
 ושומע סיני הר אצל .לתה עוטד כאלו ויכוין שמו"ת בקהיאת שבארתי הכוונותכל

 והלימוד זז. בהערה ודי ה' עבה. משה ביתו נאמן ציר וטפי וב"ש הקב"ה מפיהדברות
 וקודם השניי. אור כם' טצות התרי"ג ללמוד וראוי פצות בתרי"ג השבועות חגביום
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רטתשיל המועדות"ובהשער

 ית"ש הבורא לי שצוה מצות תר"ג ללמוד רוצה והרעי כף יחוד לשם יאסריסודו
 מצות לאותם וכשיגיע אותם ולעשות ולשמור בהם להזהר לידע כדי וכוונת'ויתעלה
 לקייטם אטתית בקבלה עצומה בשמחה בטחשבתו עצמו על יקבל הזה בזמןהנוהגין
 זו. בהערה זדי הלסזד, ושורש עיקר- זהכי

 בוקר אור עד בלילה נעור יהיה אם שאף בעצמו במוח לבו נכון אם שניובליל
 יעבור כי אתפול כיום מטש הלמוד תקון יעשה אזי ינטנם ולא בהשכמה להתפלליכול
 וקודם יישן ואח"כ ילסוד השינה קודם הלמוד תקון לעשות בכחך אשר את לאוואם
 בז"ח נזכר השבועות בחג רות טגילת וקריאת בזה. ודי במקוה יטבול שחריתתפלת
 בקיצור. עכ"י כו' תורה מתן בזמן בשבועות זו למגילה רבנן תקינו וז"ל ע"דדם*ו
 בכוונה. לקרותה ראויובודאי

 הקדוש בחג לאדם ראוי מאוי טה למקום חביבים כנים ה' כרוכי זרע ורעיאחיי
 מכל יותר בלבבו לשמוח שנה אלפים והגנוזה התמימה הקדושה חורתינו מתן זטןהזה

 לכל וראוי בשוקא איכא יוסף כסה גרים קא יומא האי לאו אי יוסף רב כדאמרהמגים
 וביחוד בלמוד הן ההפלה באטצע הן הזה הקדוש ביום עצמו שיתעורר ישראליאיש
 להבורא עצומה הודאה ויתן ובטחשבתו בלבו עצומה שטחה להכניס ושתיה אכילהבעת
 בלמוד ולשרתו לעבדו אותו וזיכה הישראלי טעם ג"כ וגורלו חלקו שנתן ויתעלהית"ש
 העליונים בעולטות יסודותיהם והנעלמים הקדושים מצותיו ובשטירת הקדושהתורתו

 בזה. ודי ותכלית. קץ לאיןהקדושים

 עשר אחדפרק
 מיון ד' תעניתכוונת

 גדולה עבודה היא התענית שעבודת הקדוש וטזהר הקדושה מסטרא זאתמורעת
 ע"י ודמו חלבו בהתטעט כי לעד זכרו ויתעלה שטו יתברך הבורא לפני מאודוחשובה
 לה' ניחוח ריח אשה תקטיר חלבם ואת המזבח על תזרוק דמם את כאלוהתענית
 עצמו את וממגף טתענה אדם שאם בה וקוץ אליה אך לער, זכרו ויתעלה שמויתברך
 והצער, התענית זה הוא מה ועל זה טה לרעת לבו על שם ואינו טלומדה אנשיםכמצוח
 כו' ע"ג ואמורין תלבין כהקטרת ויתעלה שמו יתברך הבורא יבחרהו צום יהיההכזה
 גזירת ומקיים הצבור טן עצמו את פורש שאינו הפרישה על שכר מקכל הוארק

 זה כגון תענית וימוד עיקר כי ת"צ ושאר סיון כ' של תענית כנון קדמוניםותקנות
 ונשפך הששי לאלף ות"צ ת"ח בשנת גדולות גזירות ליעקב צרה עת שהי' פיון כ'של
 בארץ היו אשר והגדולים צריו, מביביו כסים דמם ושפכו הישראלית אומה שלרטן
 על התענית ושורש בשנה. אחד יום לדורות בכיה וקבעו תענית ע"ז גזרו ההואבדור
 כל ואחיכם כתיב ואביהוא נדב במיתת שמיני פ' הקדושה בחורתינו טמורם זהענין
 סיתת שעל מזה יוצא מפורש לפניך הרי ה' שרף אשר השרפה את יבכו ישראלבית

 התענית עיקר לכן ולהצטער ולבכות לקונן מישראל איש כל על מוטל חיובהצדיקים
 הכלל ועל והחסידים הצדיקים הריגת על רגע ככל כמעט לבו אל לתת סיון ך' שיזה

 הזמן באותו דמם ונשפך משונות אכזריות במיתות שנהרגו הקדושה ישראליתאומה
 להבורא פזה היה ובודאי וב"ש ב"ה מקום של בניו הריגת על בלבו ולהצטערולקונן
 ועושים הקדושה תורתו לוטדים היו בחיים נשארו ואם כביכול גדול צערית"ש
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 העבודה 1ש1רש'סודרי

 ויתעלה לית"ש מגיע והיה האדמה על חיים הם אשר ימיהם כל הקדושיםמצותיו
 על גם הנחטדים. בניו הריגת של זה צער ית"ש לפניו שכחה ואין טזה גדול רוחנחת
 שנעשו למקום בנים הנקראים הישראלי קדוש מעם אז שנהרגו הגופים ויסוריהצער
 ע"ז ולהצטער ולקונן להתאונן לנו יש הריגתם בעת ומרים קשים יסורים שפטיםבהם
 גדולה לעבודה לו יחשב ובודאי התענית יום כל האדם יעדר לא זו וכוונה מאודהרבה

 לו שנחשב השכר זה וזוית מאוד הרכה ושכרו ויתעלה ית"ש להכורא מאודועצומה
 שהי' על ג"כ גדול שכר עליה נטל כי זאת גם אף המזבח ע"ג ודמו חלבו הקריבכאלו

 הקדושים בניו של צערם ועל כביכול ית"ש מהבורא הנחת העדר על ומקונןמצטער
 ונהרג האהבה בתכלית אותם אביהם שאהב אחים הדבר ולהמשיל כנ"לוהנחמדים

 יבכו הנשארים שהאחים מחייב השכל הנה ומרים קשים יסורים ע"י מהםאהד
 היה ואם שנהרג הנחמד מבנו גדול צער לו שהגיע אביהם צרת על ויקוננוויצטערו

 ההוא והשעשוע התענוג מאתו אבר ועתה בו ומשתעשע טתעננ אביו היה בודאיחי
 על להצפער יהם יש וגם אכיהם צרת על להצטער הבנים עי גדול חיובובודאי
 על ווי ווי צוחין וכולם במיתתו ומרים קשים ימורים וסבל שנהרג האהובאחיהם
 זאת צרתו. על בניו טצער יודע אביהם אם ובודאי אחיהם. צרת ועל אביהםצרת

 הוא ונהפוך נחסה חצי רכים שצרת כידוע קצת מעליו נקל וצערו בעניונחטתו
 על לא וגם שנהרג הנחמד אחיהם צרת על מצטערים שאינם לאביהם יוודעבאם
 ודי עצמו. מפאת מובן והנמשי צרתו עי וצער הוי על הוי לו *סוסיפין אזצרתו
 זו.בהערה

 בתמוז י"ז תענית כוונת תטוזחודש

 צום צבאות ה' אמר כה כי בפסוק הנוכרים צומות מד' אחד הוא הצום זההנה
 הקדושה בגטרא ונתבארו וגו', העשירי וצום השביעי וצום החטישי וצוםהרביעי

 הלוחות. נשתברו הן ואלו בתטוז בי"ז אבותינו את ארעו דברים וחמשהובפוסקים,
 נבוכדנצר חיל בה ונכנסו ירושלים. הקדושה העיר ונבקעה ראשון. מבית התמידובוסל
 על גדול וחיוב בהיכל. צלם והועטד התורה. את אפוספמום ושרף כרצונם. בוועשו
 ושורש עיקר וזהו כידוע לבניו גדול ושבר ויתעלה יתיש להכורא גדול צערהגיע כביכוי שמהם ההם המאורעות כי עי מאוד ולהצטער ולקונן לאונן זה בתעניתהאדם
 זה תענית יום של רגע בכל כטעט לכו על להעלות לאדם לו יש זה וכלהתענית
 וכתב המצרים. בין תחילת היום וזה הנ"ל. אלו כל על מאור בלבו ולהצטערולקונן
 ויקונן ויבכה היום חצי אחר לארץ ישב הטצרים שבין היסים אותם כל ז"להאר"י
 כשבת אפי' שהחיינו ברכת חיוב לידי עצמו אדם יביא לא ההם וכימים הבית הרבןעל

 כן גם ועיין ית"ש טהבורא יראתו כפי איש איש המצרים בין להתאבל ונהגועכ"ל.
 ח"ו בעירונין יקל ואל דאפשר טה בכל עצטו את לסנף לאדם וראוי תקנ"א. סי'בש"ע
 המתאבל שכל עליה המתאבלים כל אתה שישו ע"פ ודרז"ל טאבלות דעתו ימיתשלא
 מאוד האדם ויזהר לצלן. רחמנא כו' מתאכל ושאינו כנחמתה ורואה זוכה ירושליםעל

 ואיסור שחוק, פיו למלאות יבוא שלא דאפשר מה בכל בשיחה לטעט אלו בימיםביחוד
 זו. בהערה ודי ס"ה תק"ם מי' בש"ע ג"כ והובא דנמרא מדינא השנה ימי בכל גם הואזה

 אב ר"ח שבערב עם המון התנהגות לב עי שם איש אין שערורי' ראיתיבישראל
 ואבוי אוי ימים. הח' קודם בשר באכילת יום טבעוד להפסיק בכדי כלל טתעניןאין
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רי"תשיעי המועדות"יכתשער
 שמפסיקין הגוים בחוקות תלכו ולא קדוש עם בישראל כזאת תהא ולא טנהגלאותו

 זו. בהערה ודי קדוש, בקם זה טנהג רואות שכך לעינים אוי עינוייהם קודם בשרבסעורות

 עשר שניםפרק
 אבחודש

 שיתנהג מאוד לאדם וראוי בשמחה. מטעמין אב משנכנס הקרושה בגמראארז"ל
 ויפנה הלב ושסחת שתוק לידי ח.ו יבא שלא ההכרתי דבור רק בשתיקה אלובימים
 הבית. חרבן של האבלות אל רקלבו

 מתענוגי התענית אחר עד שטר"ח ימים בט' עכ"פ עצמו להעמיד לאדםוראוי
 שבר ועל בהם"ק . חרבן על ולקונן לאונן בזה ולכזין דאפשר מה בכל ושתיהאכילה
 וכבר עולם. עד ודור לדור לצדקה לו ותחשב האלו בימים ישראלי לעם שאירעגדול
 התענית ואחר ויום יום בכל מתענין ת"ב קד שמר"ח השם יראי שלמים וכן רביםנהגו
 טאוד ראוי ת"ב בערב וביותר חלקם. ואשרי חרבה פת רק תבשיל שום אוכליןאין

 תבשיל רק יאכל שלא הימים שבעת סכל יותר דאפשר טה בכל מעורתו למעטלאדם
 דהואי כל טתענוג למעם ויתעלה ית"ש אלהינו בית הוא כראי כי חצות קודם אףאהד
 זו. בהערהודי

 התנהגותיו וכל והקינות טיב תעניתכוונת
 נעלו ויחלוץ התקנית עצמו על יקבל לבה"כ שילך קודם הטפסקת סעודהאחר

 ורחיצה ושתי' באכילה ת"ב של תענית עלי מקכל הריני בזה"ל ואמר וענה רגלומעל
 לקיים ומזוטן טוכן והריני חז"ל שצונו כפי הסטה ותשמיש המנדל ונעילתומיכה
 ולקונן להתאבל אלו ענויים חמשה עלי מקבל ואני כוי ובוראי יוצרי שצונו ול"תמ"ע
 גלות ועל הקדושה השכינה גלות ועל הצדיקים הריגת ועל קדוש ועם כהם"ק הרבןעל

 ילך ואח"כ טאוד לב בשברון זה נוסח ויאמר ע"כ. החרבן בשעת קדוש עםישראל
 ברכת יברך הנר אור כשיראה העמידה תפלת אחר תיכף במ"ש פ"ב חל ואםלבה"כ.
 ויתעלה ית"ש להבורא במחשבתו עצומה ובהודאה הלב בשמחת האש מאוריבורא
 שלא צרה כל על האמת דיין של ברכה אף כי בם"ש למעלה הטכוארת הכונהכפי
 יברך ולא פ"מ. דברכות במשנה כמפורש עצומה בשטחה לברך ג"כ האדם צריךתבוא
 בש"ע. זו ברכה נזכר שלא כיון בקינות שנדפס כפי איכה קריאת קודם טגילה מקראעל

 בעצטם התיבות נם מאוד גדולה בבכי' הצבור עם איכה מגילת לקרותויתחיל
 הנזכר כל על נדול ואנינות צער בלבו להכניס והעיקר הבכי. אל האדם לבמעוררים
 גודל על וביחור טשונות במיתות לישראל אז שהי' צערם גודל על דהיינובמנילה
 אותם בין וביחוד העמים בין אז שהי' ויתעלה ית"ש בוראנו של הגדול שמוחילול

 הקדשים קדש ובית ה' להיכל אז שנכנמו המקדש בית פתח צבאו אשרהחיילות
 אלהיהם. איה ואסרו והיתול שחוק טיני בכל שם וקרקרו מועד כיום ה' בית נתנווקול
 גדול בכי מאוד נפש במר ויבכה המגילה קריאת בעת לבו אל האדם ישים זהכל

 קריאת בקת טאוד עצטו ולהצטער גדול אנינות אל לבו את רק אדם יכין אםובודאי
 גדול כי קדוש עם שי הגדול שבר ועל ית"ש הגדול שמו חלול על המוריםהפסוקים

 הפוגו' מאין דטעה כנחל יורידו קיניו טטילא טשונות אכזריות במיתות שברםכים
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 העבודה ושורש'סודהב

 בבכיה קישת יאמר המנילה קריאת ואחר זה בהערה ודי מופה ועד הסגילהטראש
 ובחצות לילה חצות עד וילמוד קינוח. במגילות הנ"ל הכוונה על מטש ג"כגדולה
 לסחר יתנמנם שלא כדי ויישן הטסה שעל ק"ש ויקרא מעט אח"ז וילמד התקוןיעשה

 נזהרים אינם עם המון הרוב ובעו"ה הסנדל. נעילת טאימור טאוד האדם ויזהרכקינוח.
 י"כ בהלכות הם*א כתב וסיט רפש טיסיו וירפשו הארץ על הגשם יהיה בעת ואףבזה
 בזה מאד האדם ויזהר הארץ ביבושת גם ומה אני, אסטנים לוטר יכול אדם כלאין

 בלבו ישים ההפטרה ובקריאת בתורה הקורא טפי הפרשה ובשמיעת דגמרא, דינא הואכי
 עם קינות לוטר יתחיל התורה קריאת ואחר שם. הנזכר כל על גדול ואנינותאבלות
 ועיקר איכה מגילת קריאת כוונת ע"ד ממש הם הקינות של בכיות וכוונתהצבור
 דברים שני על יהי' הבכי' וכוונת בקינות ועיקר שורש זה כי הבכי' היא קינותאמירת

 קינות כמה כשיעור לפניך שם והנני איכה. טגילת וכקריאת מיון כ' בתעניתכנ"י
 הריגת טענין המרבר כו'. טאליו קוננו אלי איכה בקינה השאר. על מעצמך תקישומהם
 מלכות הרוגי עשרה טענין שמדבר הבנון ארזי ובקינה המלך, יאשיהוהצדיק
 הקדושה השכינה צער גודל על טאד ועצום גדול בכי יבכה וכיוצא הקדושיםהתנאים
 ראו העולמות בכל בהם טתפארת שהיתה כאלו, הנחטדים מבנים לה שהיתהככיכול

 ראתה כעו"ה ועכשיו צדיק באדם כן שמתפארת בזה.ק כנזכר בעולמי בראתי ברי'מה
 בבכיתו ג"כ ויכוין בהם שנעשו ומרים קשים יסורים ע"י הקשה במיתתם צערםגודל
 יסורים שמבלו וב"ש הקב"ה של נחמדים בנים ההם והחסידים הצדיקים של צערםעל

 אשר זכור ובקינה כאלה, מענינים המדברים קינות בשאר וכיוצא כזה ומריםקשים
 ועצום. גדול בכי יבכה וכיוצא עטך, איטיב הימיב אמרת ואתה ובקינה בפני', צרעשה
 בה שמדבר ואדברה ממני החרישו ובקינה סמא, עם בין והנורא הגדול שמו חלולעל

 שנאבדו הקדושה תורתנו וירידות שפלות ענין וגם קרוש עם של שכרם גודלטענין

 לנו שאין מאד ועצום גדול בכי ע"ז יבכה הגדולים הח"ח והם טלחמתה כליתופשי
 עכ"פ דמעות להוריד טבעו שאין וסי הגנוזים סודותיה צפנות ויפענח שיפרש מיעתה
 הנ"ל. כל על מאוד ויתאונן ויצטער בכי ובקול טאוד. נשבר בלב הקינותיאמר

 בזה.ודי
 הדעת מהיסח מאוד שיזהר ומאוד מאד הארם את לעורר ראוי זה עלהנה
 אף חו"ל מדאמרו ר"ל ע"ז העונש גודל האדם יתבונן מזה והנה היום כל ח"וטאכלות
 את משמח שהלמוד כעבור אך ולילה יומם בו והנית שחיובה הקדושה תורהלטור
 לטי העונש גודל תכין ומזה בט"ב הלמוד חז"ל אמרו ע"כ מהאבלות דעתו וימיחהלב

 ומאוד מאוד בזה האדם יזהר לכן אחת רגע אפילו הזה המר ביום טהאבלו' דעתושטסית
 דהיינו תקנ"ד סי' בש"ע כנזכר המותרי' בדבריי בלמוד יעסו' שלא בעת אףדהיינו
 הכסא בכית שיהי' בשעה ואף וכיוצא לביתו מבה"כ או לבה"כ מביתו הליכתובעת
 בשעת להם שהי' קדוש עם ישראל של שכרם נודל אז ויחשוב מאבלות דעתו יסיחלא

 וכיוצא הנזקין פ' בגמרא שנזכר כפי הרעים דבריהם ושארי דמים השפיכותהחרבן
 רגע אפילו טאבלות דעתו יסיח שלא לזה והתחבולה ע"ז הרבה בלבוויצטער
 שנזהר מי וכודאי כנ"ל, לעת המעת כל אדם שום עם מלדבר שיזהר הואאחת

 כטש"ה ציון בנחמות לראות יזכה לעת המעת כי טהאכיות דעתומלהסיח
 איכה. טנילת יקרא הקינות ואחר זו. בהערה ודי עלי'. הטתאבלים כל משוש אתהשישו
 שכתב בת"ב הקברות לבית הליכה וענין אתטול. כסו בצבור לקרות וראוישל"ה,
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יעתשחף המועדותחובת ער1
 רק לבה'ק לילך שאין טזהיר ושהארת"ל הריעות כל להוציא ובכדי תקנ"ט, ס"הרמ"א
 מתים קברי משם לראות שיוכל בכדי לבה'ק קרוב שילך ראוי ב"מ המת הלויתלצורך
 מעשה אנשי נהגו ת"ב. במוצאי הלבנה לקדש האריז"ל בכתבי הרעות, כל יוצאובזה

 בחדש בעשירי היתה אלהינו בית שריפת שעיקר ספני וקשירי תשיעי הפסקהלהתענות
 כדאיתא עשירי של החמה שקיעת עם ונשרף האש את בו הציתו ת"ב של ערב לעתכי

 ציים אבין ר' ועשירי תשיעי ציים ריב*ל בירושלמי איתא באבודרה"ם והובאבגמרא
 הרואות עיניכם הלא ורעי אחיי עכ"ל. עשירי וליל תשיקי ציים לוי ר' ועשיריתשיעי
 אדם כל והאיך בתענית א"ע למגף עולם עמודי אלו עצטם על והחמירו עשו אשראת
 טה בכל לערב התענית אחר בת"ב עכ"פ להזהר א"ע לעורר בעצמו ק"ו ייסורלא

 טהתעני' הגוף וחלשת הרעבון גודל להקביר יאכל רק במאכל כ"כ להתענג שלאדאפשר
 באב בג'ו זו, בהערה ודי בזה. יזהר העשירי יום לטהרת נם לצדקה. יו יחשבובודאי
 שאין ברם'א ס"א קל"א סי' א"ח בש"ע ומ"ש לציון ובא אשרי בין למנצחאומרים
 מקום ומראה באב ט"ו באב ט' במקום בדפו' נפל טעות באב בט"ו למנצחאומרים
 אב חודש עניני תסו ת"ב. בענין כתוב שם כי מוכיח תקניט סי' ברמ"אשנרשם
 נחלתו. שארית ישראל על ברחמים ושוב נחמתו. תמהר העולסים כל רבוןואבלותו.
 ועד. סלה נצח אמן קדושתו. עירולירושלים

עשירי המיםשערשער
 תומו לקבל אלול בחדש בתשובה לדופקי פתח הזההשער
 מעכירות ידיהם את ומושכם לשוב שנסנין למנויו החדשוהוא

 נבר משפט להטות ה' פני נוכח כמקם לב ושופכיםשבהים
 תרד מים וכלני קרוב כי ה' יום מועד בא כי חסר כלפימטה
 נאה שטו 1ffy נאטנים טים ישרים ה' פקודי שמרו לא עלעיניו
 התעוררות מבואר הבו והבכה התשובה ע"ש המים שערלו

 בעקביה דש שאדם עבותות על וביחוד פרטי כררךהתשובה

 ראשוןפרק
 התשובה התקוררות אלול,חדש

 קל ומאיימין ר"ה מפני אלול על יועצין במפריהם האחרונים וגם הראשוניםהנה
 ר"א בפרקי תניא תקפ"א סי' הטור וז"ל יכילנו ומי קרוב כי הי יום גדול כיהאדם
 האחרונות לוחות לקבל עלה שאז ההרה אלי עלה למשה הקב"ה אמר אלולבר"ח

 באותו נתקלה זהקכ"ה ע"ג אחר עוד .יטעו שלא להר עלה משה בטחנה שופרוהקבירו
 אלול בר"ח תוקעין שיהיו חכמים התקינו לכך וגו' בתרועה אלקים עלה שנאמרשופר
 שופר יתקע אם שנאמר תשובה שיעשו ישראל להזהיר כדי החדש וכל ושנה שנהבכל
 התפלה אחר וערב בוקר בכל לתקוע באשכנז נוהגים וכן השטן לערבב וכדי וגו'בעיר
 לבקש המוסיף וכל וטמיים כו' ואילך אלול טר"ח ותחנונים סליחות שסרבים סיויש

 ספרים והרבה תקפ"א. ס" בב"י בש"ע ג"כ והובא הטור עכ"י לו. הוא זכותרחמים
 ואת אביה את ובכתה ז"ל ע"ד מ"ו דף ובז'ח אלול. חדש התעוררות על רמזיםכתבו
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