
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

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



 העבודה 1ש1רשיסודריד

 את ובכתה ג"כ האריז"ל וז"ל בקיצור. עכ"ל כו' דאלול ירחא הוא דא ימים ירחאטה
 הארם יבכה ישראל כנסת זו אמה ואת הקב"ה זה אביה את ימים ירח אמה ואתאביה
 פשט וכבר עכ"ל. ורצון. רחמים ימי שהטה אלול חדש הוא ימים ירח ה'. לפניויתחנן
 לתורה זה בחדש לבבם ולעורר הזה היום עד ולמשפט להוק וישיטה ישראל תפוצותבכל

 להודות לילה בחצות ולקום נדכה תענית ולהתענות ביותר בלטוד ולהתמידלתעודה
 בצדקה. ולהרבות שחרית תפלת קורם בשחרית פהרה במקוה יום בכל עצמו ולטבוללחי
 בפועל ול"ת עשה על לעבור ישראל נתשרו לא כי צריך אינו הפועל אל לעוררםוהנה
 עקיכיו עון ואולי פן אך וכיוצא ציצית מצות לבטל או תפילין יניה שלאדהיינו
 דש ואדם הקדושה בחורתינו ומפורשים הכתובים ול"ת מ"ע והם ח"ו הדין ליוםיסובנו
 שבין אותן תחלה ונבאר לחבירו אדם שבין ומהן למקום אדם שבין מהן וישבעקביו
 בירך המזון ברכת של התורה מן מ"ע ואלפים סאות כמה לאשורו שיבין למקוםאדם
 התפיל תפלות ואלפים סאות וכסה בכוונה שלא קרא ק"ש של מ"ע וכמה בכוונהשלא
 הוי בלב שהיא עבודה איזהו לבבכם בכל ולעבדו מפסוק רז"ל שדרשו בכוונהשלא
 עשה על ועכר ככוונה שלא בירך המצות וברכת הנהנין ברכת וכמה תפלה זואומר
 הנזכר החמור העונש זולת כו' תמור דלא ול"ת לך יגידו אשר הדבר ע"פ ועשיתשל

 ואמו אביו וגזל מעה"ז ברכה כלא שנהנה ע"ז הנהנין כברכת וכזה'ק הקרושהכגמרא
 ב"ה המקום בעיני נחשב כלא כראוי בהם לבו כיון לא אך שבירך ואף ישראלוכנמת
 ואכל ויעף מים שתה ולא כח ואין רעב גם אדם דהיינו סובלו הדעת אין וגםוב"ש

 נתן לא ואם גדול תענוג מהם נפשו בדשן והתענג גדלו ולא בו עטל לא אשרמאכלים
 והכין אלה כל וברא שיצר על לעד זכרו ויתעלה ית"ש להבורא כראוי ושבחהודאה
 מים רק אף ושתה מאר צטא האדם אם גם זאת האנושי השכל היסבלהו מטבחלפניו
 גדול ושכה הודאה אחרונה וככרכה שהכל בברכת נתן ולא גדלה ולא כה עמלשלא

 תיבות נוסח ובשפתיו בפיו שאמר ואף המים אלו וברא שיצר ית"ש להבוראבמחשבתו
 אדם הדעת אין בודאי לצלן רחטנא מלומדה אנשים כמצות הי' אך הברכה אובהם"ז
 שנעשה לך היא אחת הכרכה לבו על האדם ויעלה זאת. סובל קצת שכל ברשהוא
 גם חיותו. יפי כל בירך המזון ברכת ואלפים לטאות והלא מלומדה אנשיםכמצות
 כראוי בכונה שלא בירך יום בבל פעמים כטה יצר אשר כברכת ההודאותברכת
 אלפים כסה בכוונתם הנ"ל בכל נזהר הי' לא שאם פעמיו לדרך ישים ולבווכיוצא.
 כמבואר הגדול מעונשו לצלן רחמנא כוונה כלא מפיו הוציא הקרושים שמותורבבות
 הי' שלא בעצטו יודע אם דעתו על יעלה גם ועיי"ש. ב' שער הקודמים בשעריםלעיל
 פ"ר ה' בשלן- למעלה. שהבאנו הזה"ק במאמרי טכואר שעונשו אסן בעניית כ"כנזהר
 טשם אותו מעלים ואין אכדון הנקרא התחתון לגיהנם אותו מורידין זה עוןשעל
 לילה אף חצות קימת ממנו תאבד אשר ע"ז עיניו יפקח גם דורות, לדורי ונישןלעולם

 שלא מי במפרי' כתוב וימצא הכ' בשער כנ"ל מאוד ע"ז מזהיר שהזה"ק השנה בכלא'
 ר"ל שענשו כראוי הלטור בהתמדת נזהר הי' לא אם גם ר"ל. בנדוי הוא בחצותקם

 כחו צר מד"ת עצמו שמרפא מי ודרז"ל כחכה צר צרה ביום התרפית כקראמפורש
 כמובא יוודע בזה"ק גם תורה בטול על הקרושה בנטרא אזהרות וכסה הדיןביום

 בשיחת הלסוד באטצע טלהפסיק נזהר הי' לא אם גם ע"ש. הלמוד בשערלמעלה

תוליי
 כז' שיה קלי סלוח הקוטפים מפסוק הקדושה כגם' נזכר ק"ז והעונש

 סאן ק"א קס"ב דף שלח פ' הזה"ק וז"ל לוחשות, רתמים נחלי בגיהנם ע"ז האדםאת שמאכיליי
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 בההוא קיימא ודיני' קלמא טהאי חיוהי יתפמקון במלין מלין על דאוריתא טליןדפמק
 הגדול טהעונש ר"ל בליטוד הסיב המלות לחתך נזהר הי' לא אם גם עכ"ל. כו',עלטא
 יודע אם דעתו על יעלה נם הימיב. ועיי"ש פ"ב. ג' בשער כמבואר ע"ז בזה"קהנזכר
 ההסה ביטנת כאוכלין המצוין ומילבין טזכוכים חייו כיפי נזהר הי' שיאכעצמו
 שאין הזח"ק בפאמרי פ"ר ז' בשער למעלה טבואר וכבר בזה עבר החורה טן ל"תכמה
 הפוגות טאין ולילה יומם לבכות לאדם ראוי אין וכי הזה המר עון על לעה"ב חלקלו
 וקצב חיותו בחיים בעודו הנ"ל בכל נזהר הי' שלא בנפשו שער כמו לו דמי תתניאל

 כעטר יבא הכסא וליום אלהבא למשמרת ומשמרת לשעבר הממלקת חרטה אנושבחרט
 יוטו. בןנקי

 שניפרק
 וב"ש ב"ה למקום אדם שבין רברים הערת לבאר ית"ש אלהינו ה' עזרונו כהער

 שאדם להכירו אדם שבין בעבירות דברים זכרון ביאור מועד בא כי לכוננה עתוהנה
 והנורא הגדול הדין יום קודם לתקן יוכל לו ומעוות למישור העקוב והי' כעקביויש

 על המשפט בחומן ישכילו וטעשיהם יראו ולו להם עינים לפקוח עונותיו עליוהשיב
 להיות צריך שגזל פרוטה שכשביל לצלן רחטנא הגזל כקון כ"כ נזהר הי' לא אםלבו

 לאותו אוי בושה לאותו אוי ליורשיו או לבעליו הפרומה להחזיר בעולם עודמגולגל
 תמידים במפר ומבואר מאר. קשה הגלגול שעונש וידוע בגלגל לבוא עוד מוכרח להיותכלימה
 אלו. הזהובים השלש אותו גוזל הי' לא ואם זהובים שלשה חבירו את אדם גזל אםלמשל
 יותר טרויח הי' אלו זהובים וחצי משלשה ואח"כ זהוב, חצי הנגזל מהם מרויחהי'

 כל טוף עד יורשיו ויורשי' ויורשיו הנגזל שבין להיות יכול הזמן ובאריכות זהובטחצי
 והושב זהובים ואלפים סאות הקרן דמי הראשונים זהובים טשלשה הריוח ה"הדורות
 יכול שהי' ולאלפים למאות והריוח הקרן זהובים שלשה גזל כאלו להנזלן ית"שהבורא
 לא איך והנה טחייבו. שהשכל. דבר הוא וגם הדורות כל סוף עד ויורשיו הנגזללהרויח
 לאדם ראוי ובודאי כנ"ל בהם אוכלת ריבעת כי גזל של מפיקא ממפק אף האדםיזהר
 אחת פרוטה הגזל של מפיקא בספק עצמו טלהעמיד זהובים מאה טשלו לוותר לווטוב
 דור של גז"ד נחתם שלא חטם הארץ מלאה כי טפמזק ידוע זה עזן וחוסר חברואת

 ונטצא לצלן. רחמנא חסורות עכירות שאר ג"כ בהם שהיו אף הגזל על אלאהסבול
 כמו העליון בעולם לטעלה לעלות אדם של תפלתו שמעכב בעולם עון שאיןבספרים

 הזה. הככד טעון להתרחק לאדם ראוי איך וחכם דרכי' וראה לצלן. רחמנא הגזלעון
 בזה.ודי

 לפקוח אדם בני לבות להלהיב טעשה בו שאין בלהב הביאור שעת הגיעוטעתה
 כטוך לרעך ואהבת של ט"ע והוא לחבירו אדם שבין והיפוכו אהבה בענין פקיתאעינא
 בנפשו שער וכמו עטיתך. תשפומ קצדק של'. ומ"ע בלבבך את~ך תשנא לא שלומל"ח
 כטה הפוגות מאין ולילה יוטם בלבבו יגון בנפשו עצות תשית כ"כ בהם נזהר הי'שלא
 כי חייו מימי ושנה שנה ככל עליהם ועבר חלף הנ"ל ול"ת עשה ורבבות אלפיםוכמה
 כ10 אדם של במחשבתו שחלוים טצות הם. כי רגע וככל עת 'בכל עליהם עובריםאלו
 בשער בעז"ה ארוכה בדרך ובא אסורה סלתו וככר לעד. זכרו ויתעלה ית"ש האליחוד

 כזה, ודיהראשון.
 הסתים ספרי דתי ויכתב טלפניו הטלכות דבר יצא טרם זאת לרעתויתשבה
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 על חי בעודנו לתקנו הרע לשון ש5 עווגהמר, והוא הלשון בנד 'המעוות החייםומפרי
 ד' ג' פרק ערכין בטסכה כמבואר שבתורה: .עבירות ג' , שנגד פלילי עון הוא כיהארץ
 עבירות נ' כנגד ההעי'םגרי5:עונות לשון כשהממפה. נשמעא5' רבי דבי תאני ע"בט"ו
 הטמפר כל זמרא בן יומי רבי משום יוחנן ..רבי ואמר כו' הכא כתיב וש"ד ונ"עע"ז

 לשטים עד עונותיו מגדיל לשה"ר הטמפר כל, ואה"ל כו' שנאמר בעיקר כופר כאלולשה"ר
 'באבן למקלו ראוי לשה"ר המספר כל' עוקבא מר אטר ל ,חסדא רב אמר כו'שנאסר
 והוא אני אין הקב"ה אמר לשה-ר הטמפר בל עוקבא מר אטר ואר"ת. כו' הכאכתיב
 אטר לשה"ר הטספר כל :עוקבא :מר אטה ואכרח שנאסר).כו'. בעולם לדוריכולים
 ועו' כו' שנאסר נרונינו מלמטה עליו ואתה מלמעלה קליו אני גיהנם של לשרהקב"ה
 וכוורי בשרא דאיכא פלני' בי אלא נורא דמשתכחי ליכא דאמר בישא לישנא ה"דשם
 בזה"ק המבואר פמירתו אחר העונש גודל ורעי אחי נגדך כה שים הקדושה. הגמראעכ"ל
 רגליו נטיו וכמעט זה עון ע"י נשמעת אדם של )תפלתו ושאין הזה המר העוןעל

 מוחא זה בעון העולם כל ימצא 'אשר הרעה גודל גם תשובה שום בו הועיללבלתי
 ולהזהר הרעה מדרכו לשוב לבו א5 יתן החי 'ואולי האי וכולי ר"ל וקטולאוחרבא
 רוחא אית ע"ב דרם"ד 'פקודי פרשת הזה"ק וז.ל עוד לכמל' ישו' ולא הזה המרטעון
 או בישא בלישנא נשא בני מתערי דכד בישא .דלישנא מארי אינון כל על דקייסאחדא
 דלעילא מסאבא בישא רוחא . ההוא אתער כדין בישא בלישנא דאתערי נש ברההוא

 נשא בני בי' .דשארו בישא דלישנא אתערותא ההוא על שארי ואיחו ככסיס"אדאקרי
 ווי בעלמא וקטולא וחרבא מותא בישא דלישנא אתערי בההוא ונרים לעילא עאלואיהו
 ולא דא על חששו ולא ולישנהון פומייהו נמרי ולא בישא סטרא להאי דסתערילאנון

 וכלהו כו' לביש בין לסב כין דיעילא אתערו תיי' דלתתא באתערותא דהאידעי

 אתערו האי בגין וכלהו עלטא על דלטורא למהוי רבא הויא להאי לאתעראדלפורין
 כתיב ע"ב דם"ו תזהירי: פרשת וז"ל כו' לתתא דילי' אתערותא קייטא כד בישאדלישנא
 מלקין סיין אנון בישין טלין טמללן ולישני' -שפוותי' דאי בגין וגו'. וישונו פיושומר
 דפלני'. בישא . :דמלה סוחרני' אסתלקו ואמרין מכריזין כלא דסלקין ובשעתאלעילא
 ולא ואסתלקא טרמה א"עברא קדישא נשמתא כדין תקיפא דחויא לארחי' אתרפנון

 כעאקו בכמופא מלקא נשמתא וההיא מפוכ. דזמןה,החשתי נאלמתי כד"א יטללאיכלא
 נפשו טצרת שוטר ולשונו יפיו שומר כתיב וע"ד כמלקדמין. אתר לה יהבין ולאדכלא
 קלייהו מכפר קב"ה עלטא חובי כ5 ת"ח ע"א דנ"ג טצורע וז"לן,פישת בקיצור. עכ"לכו.

 רבי כו' אוקמוה והא וקבריה על ביש שום ודאפיק כישא לישנא טההוא כרבתשו'
 ובפרשת עכ"ל כו' שייפוי כל ליה אסתאכן בישא לישנא דאפיק סאן כל אטרהייא
 עכ"ל בישא לישנא טן 'בר קב"ה מחל כלא ועל ארעש זעי ג"כ ע"א דקס"א לךשלח

 'בקיצור.

 הגדול העון על המר העונש וראה עיניך פקח לפניך אשר את לך יהיאחי
 עשתה אשר ברע תמאוס היא החוטאת נפש ידאבה אזן למשמע הלא מהראוי כודאיהזה

 המר מעון שנזהר מי מעית 'גדלה מאד מה כי פיך פתחי לשמור להבא בטובובחור
 אסתר ותלבש וז"ל ע"ב. דקפ"ג חקת פרשת בזה*ק 'כמבואר הקודש לרוח שזוכההזה

 זכתה טעמא מאי הקודש רוח לפשה ודאי קדישא ,עלאה בטלכות דאתלבשתמלכות

 טולרהה ,לגרת אסתר אין  הה"ר מידי. לחוואה דלא פוטא דנטרא בגין אתרלהאי
  וצריכין עכ"ל.  רקורשא  'לרותא יאחלבשא ובי ולישניה  פום',  רנפר  מאן  כלואוליפנא
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ייןעשירי ם ' מ"שער

 הנ"ל הזה"ק ומאמרי הנ"ל הקדושה הגטהא שבמיסרות מרז"ל האזהרות שכל לטודעיאנו
 דאיכא דאטר כגזן גנותו הי' שכוונתו אך חברו עד אטת דבר שמספר כוונתם לשה"רעל

 שקר דבר חבירו על אוטר אם אבך וכיוצא כנ"ל וכוורי בשרא פלוני של בביתובתטידות
 דבר כי ויותר יותר וטכופל כפול ועונשו רע שם מוציא נקרא אלא הרע לשון נקראאינו
 שפושע פשע דבר כל על ידברו רעהו את איש אם ואף ב"ה. מקום שך בניו עלסרה
 נקשתה הדבר נכוז אמת אם ואף ויתעיה יתיש הבורא עבורת בענין ומקצר א'אדם
 מאותו שמספרים בטה יתיש להבורא תועלת טה כי מזה גדול הרע לשון לך אין מ"מכך
 נמתר דבר כל ואין תעלוטות כל גלויות ית"ש לפניו הלא כי ית"ש עבודתו קיצוראדם
 תוכההם כלל שומע שאינו המקצר ההוא לאיש מזה יגיע תועלת מה גםטנגדו

 יענה רשעו פניו ונגד לו יוכיח פניו שעל להם ראוי אך בפניו שלא אותושטוכיחים
 נחת יבא מזה ואו מקצורו ישוב שעי"ז להיות ויכול ברורות כראיות קצורו לולהראוה

 והיו שטו יתברך לעבודתו הרעה טדרכו אותו שהשיבו שטו יתברך להבורא גדולרוח

מקיימיי
 הקדוש בזוהר סכואר זו טצוה שכר שגודל עטיתך את תוכיח הוכח עשה מצות

 תחזינה ושם הכולל בשער בעז"ה הקדוש טאסרו לפנינו יבוא כאשר ותכלית ערךלאין
 להבורא טזה בא תועלת טה בפניו שלא הם האלה שהדברים עתה אך טשרים.עיניכם
 עצמם לבין בינם מיורשם לקול ישסע לא אשר ההוא לאדם לו טועיל ומה ויתעלהית"ש
 לקיל כנזכר מאד גדול וענשם חברו על לשה"ר 'לדבר הטהו הותץ לב אם כי זהאין

 ויתעיה ית"ש הבורא של רצונו אין כי הנ"ל הזה"ק ובטאטרו הקדושה הגמראבמימרו'
 בהרבה כנזכר סנגוריא עליהם ללמד ית"ש רצונו אך הקדושים בניו של בגנותםלספר

 העונש גודל ולהיפך קדוש עם על סנגוריא המלטד שכר וגודל הקדושה. בגמראמקוטות
 כעז"ה, הכויל כשעה גם קיי"ש ה' פרק א' שער הקודמים כשערים לו מוזכרמקומו
 מגודל העבר על החרטה אל לבו לעורר האדם פני את לזעוק עוד לנו מה ישראלועתה
 הנ"ל הקדושה הגטרא בטימרות למ"ש נפשו את הער' די אין האם הזה המרהעון

 ונפשו שעבר במה הפשפוש אל לבו את מעוררים לבדם הם כי הנ"ל הזה"קוטאמרי
 קא בהפקירא יא אם אלהבא וגדר טשטרת ולעשות לשעבר נמורה בחרטה בהןקצה
 השפל הזה הקולם מן פמירתו לאחר האבדון אי ח"ו וגופו נפשו שהפקיר לי'ניחא
 הטעוררים, דברים הסרבה כל לו יצלח לא נשחתוהנה

 ח"ו נזהר הי' לא אם קרוב כי ה' ליום בבואו לבו על האדם יעלה זאת גםואף
 כנזכר חיותו ימי כל קבר ול"ת מ"ק ורבבות אלפים שכטה בטלים בדברים הנהעד

 ולא בם ודברת שנאמר בעשה עוכר חולין שיחת השח רבא אמר הקדושהבגמרא
 יוכל לא יגיעים הדברים כל שנ' בלאו עובר אומר יעקב בר אדא רב אחריםבדברים
 וגו' תדברון צדק אלם האמנם פ"ר יצחק א"ר פ"ט רף חולין בסם' ואמרו לרבראיש
 שעושה מי וכודאי כו'. לד"ת אף יכול כאלם עצטו ישים בעוה"ז אדם של אומנתוטה

 נצול כעק'ג ששקולים חמורות עברות סכטה נצול זהבזוי השפי בעה"ז כאלםעצמו
 כמוזכר השנינה פני מקבלין שאינם מכת הוא שהלץ ומליצנות וטרכי5ות הרעמלשון
 הנ-ל ול"ת בעשה לעבור בטלים ופרברים המחלוקת טאש מוצל ועוד הקדושהבגמרא
 פיו יפתח לא כאים עצטו עושה האדם אם גם לצלן. רחמנא שעה ובכל עתבכל

 תק"ם. סי' א"ח בש"ע ג"כ והובא טפסוק זאת ולסדו דגטרא דינא והוא שחזקיטלאותז
 שהע"ה אמר וכבר אסור. ופורים בחתונה נגון מצוה של בשמחה דאפילו הם*זוכתב

 תרצה אשר בכל עטך אלהים ויהי איעצך לכן פשע יחדל לא דברים ברובבחכטתו
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 ה ד העבו ושורש ד ו סי,דח

 ובוראי לא או הכרחי רבור הוא אם מקורם שכלךבסאובי תשקול דיבור אטהלדבר
 הגונות קצות האדם בלב ותבונה דעת טפיו תכסה יתןוה' אותו טסייעין למהרהבא
 בערבית יום בכל מתפללים אנו וע"ז ר"ל העון וכובד החול נטל מעליו להשליךאיך

 זו. בהערה ודי טלפניך. טובה בעצהותקננו

 שלישיפרק
 כררכיו לאיש לתת ומשפט חוק דבר ויקצב מלפניו מלכות רבר יצא מרםהנה

 גדלה כי ר"ל לבטלה זרע הוצאת מקון האיש ונקה לה' לעשות עת מעלליווכפרי
 י"ג דף היד כל בפרק כטכואר ענשה גודל רז"ל בדברי שהפליגו זה עון שלהמכשלה
 כל יוחנן דא"ר לבטיה זרע שכבת שמוציא ספני לטה כך וכל כו' האוחז כלרא"א

 כו' דמים שופך כאלו אטר אטי ור' יצחק ר' כו' מיתה חייב לבטלה זרע שכבתהפוציא
 בנרוי יהא לרעת עצמו הטקשה רב אמר שם עור כו' שנאמר עע"ז כאלו אמר אסיר'

 אין הרהור לידי קצמו המביא כל אמי א"ר נפשי' על יצה"ר מגרי דקא אמורוליטא
 אלו מלאו דמים ידיכם סור ואר"א כו' כתיב הקב"ה של במחיצתו אותוסכניסין
 לר"ת א"ל תקצץ מטבורו יטמה ירו הטכנים אר"ט ז"ל(. טוציא )פי' כירהמנאפים

 א"ל הקוץ( מפני )פרש"י נבקעת כריסו והלא לא, א"ל יפלנו. לא בכריסו קוץ לוישב
 לייט ריב"ל ע"א די"ד עוד י"ג. בדף ע"כ שחת. לבאר ירד ואל כריסו תנקעסומב
 תוס' וטתחטם, אברו על לו מונחות וידיו למעלה פניו פירש"י אפרקיד, דגניאמאן
 אפרקיד כששוכב שמעתי ועוד ומתחמם אמתו על לו נופלים שבגדיו פי' ורשב"םוז"ל

 התום'. עכ.ל קרי לידי ויבא האכר יתקשה זה וסחטת השדרהמחמם
 להוציא עצמו המהמם וכל באלים הנחמים כתיכ אומר ר' ז"ל כלהוכמם'

 חלק לה ואין ישחיטה אלא מפקדת אינה בהמה מה כבהטה חשוב לבטלה זרעשכבת
 ארם בני רוח יודע מי בחבטתו שלמה אמר ועליו לעה"ב חלק לו אין הוא אףלעוה"ב
 זרע מוציאין ואין עצמן את טחטין שאין צדיקים של נשטתן זו למעלה היאהעולה
 עצטן שמחטין רשעים של נשמתן זו לארץ למטה היא היורדת הבהמה ורוחלבטלה
 קבריין ה"ז עצמו המקשה וכל ב"ש מיתה חייב עצמו המחטם וכל לבטלה ש"זומוציאין

 כו'. שנאמר התורה( על עובר בכ"מ עבריין)פי'
 הגמרא של אלו במימרות ונשנו שנאסרו הרברים לכל לבכוים שימו ורעיאחיי
 רחמנא יבטלה זרע הוצאת של עון וכובד הגדול עונש מוסדות תבינו הלאהקדושה
 שוה דרכים ובאלו המבוך לדור והושוה הקכ"ה של במחיצתו אותו מכניסין שאיןלצלן
 לעמור ח"ו זה בטוקש יפול בל רשת ואזהרת לע"הכ חלק להם שאין ולבהמהלחיה
 ולא וישתין באסה יאחוז שלא אלו במיסרות הנאמרים מהרחקות קשת כמטחויהרחק
 לצלן רחמנא חמורות בקללות אותו וקללו אפרקיד יישן ולא מטבורו לפסה ידויכניס
 אלא לו שוה איננו זה וכל ידו תקצץ אמר ור"ח אפרקיד דגני אמאן לייט יהושעשר'
 לנו אוי העון כובד על הפר העונש גורל עוצם יבין לבבו וטזה לבר ההרחקהעל
 נגד רעה וראו עיניכם שאו פקודה ליום תעשה ומה התוכחה סיום לנו אוי הדיןסיום
 נאמר ושם ה' פרק הכולל בשער בעז"ה זכרונם שיעלה הזה"ק במאמרי הזה הסרקון

 חלק לו ואין בתשובה אף למכתו תרופה אין כמעט ח"ו זה עון שעל מאמריםבכסה
 תשובה עשה שאם מבואר אחרים במאמרים אך דורות לדורי ונידון וכלל כלללעה"ב
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 .טיטעשירי ם י מהשער

 כצער סטש ויצמקר גדולים סגופים בעצ10 שקשה דהיינו לטיחה טטש שירטוכזאת
 ותרופה. תקנה לו יהי'מיתה

 כסו עליו שנתו וערבה לו ימעם אוכל חיך איך הנצחים חיים החפץ האישומי
 ר"ל אבר קושי רק לידו בא לא אפילו או הזה העון בכובד נזהר הי' שלא בנפשושער

 שלא אף ר"ל באדם האבר שקושי גדולים מפורמטים השם מאנשי מקובלני כךכי
 לבטלה זרע הו~אוה לידי בודאי ויבא מהסקור הזרע נעקר כבר בודאי לפעמיםבטתכוון

 לא בלילה תבכה ובכה שליש בדטעות וישקמו דפעה לחם ויאכל עיניו תרד טים פלגיוע"ז
 חרטה ויתחרט יבוא בבכי תשובה ע"י טמנו ה' אף חרון ישיב אשר עד ינוח לא יומםישכב
 גדרים לבבו בכל נטור בהחלם עצמו על שיקבל להבא גדר ויעשה העבר עלגמורה
 ח"ו באם דהיינו עור לכסלה ישוב לא בודאי אלו וסייגים גדרים שע"י אלהבאוסייגים
 רהטנא בשינה טראה ע"י לבטלה זרע הוציא אם וביותר ר"ל בגדו על זרע כתםמצא
 הגדולה הרעה נהי' ואיך סבתו ואיזה זאת יבא מאין חקירות בשבע אחריו יבדוקלצלן
 או ר"ל בלילה זאת לידי בא ביום אשה באיזה והרהור ההסתכלות מפאת אםהזאת
 למעט הבאים לימים וגבול חוק ישים היא השטנה או היא רבה כי האכילהמפאת

 גם ומה לטקומו צריך שאינו מהסתכלות או גסה ומאכילה זרע המרבה דברמאכילת
 כנ"ל סגופים עצמו את יסגף הגדר וקבלת החרטה ואחר מהרהור עצמו ולגדורבאשה
 ק"י עונותיו יכבוש הוא חסד חפץ אל כי אותו ממייעין לטהר והכא בטבילותוירבה

 על שיוסיף אך כ"כ גדולים למגופים צריך אין שהת"ת במפרים כתוב אךהתשובה.
 עליו דוה ולבו בטבילות וירבה דאפשר מה בכל בשינה לקצר מעיניו שנתו ותרךלסודו
 תרופה יעלה ועי"ז ויתעלה ית"ש לבוראו שהכעיס כמה העבר על בראנה הימיםכל

 ובתקונים בזה"ק ג"כ מבואר דיליה קדישא ברית דנטר מאן האדם מעלת וגודללמכתו.
 בקצור זאת גם ואף הקדושים מאמרים הזה במקום תראה קצהו ואפם טקומות.בכסה
 אורייתא קיים כאלו קדישא ברית דנטיר מאן כל ע"א דקצ"ז מקץ פ' וז"לנטרץ.
 ע"ב דצ"ט מ"ט תקון בתקונים וז"ל עכ"ל אורייתא ככל שקיל ברית דהא כלאקדישא
 אלהים ויברא אתטר עיי' דילי בדיוקנא עמי בשותפי בהקש איהי ליה רנטירומאן
 בשותפו לי כהקש איהו הרי לטלכות זכה ברית הנטר דטאן בגין בצלמו האדםאת
 עכ"ל אחד . טן ד' שמע מן עי עלי'. עד איהו האי ברית רנטר ומאן כויעמי

 .בקיצור.

 ונבון עור ויחכם לחכם תן הזה עון מכבד ולהשמם להנצל השמטה דברוזה
 ומחשבתו לבבו יפנה ר"ל זה טענין הרהור איזה כמחשכתו יבא כאם יקנהתחבולות
 במחשבתו ויצייר גיהנם מעניני לבו על ישים או קדושות טהשבות אל ומייתיכף

 מאוד האדם ויזהר עבירה. ההרהור מלבבו שיסורו בכדי בגיהנם חובה שלהיסורים
 ובבגדיהם ח"ו. בנשים מלהמתכל וביותר למקוטו צריך שאינו בכ"מ מלהסתכלומאוד
 בזה"ק ואיתא הקדושה. קגמרא כסנזאר שיהם מקולות ויתרחק עליהם. אינםאפילו
 סוסרין פטירתו ואחר וכיוצא להמתכל'בנשים לאדם להמית טמוני' ורבבות אלפיםשיש
 היכלא ע"א דרם"ג פקודי פרשת וז"ל ומרים. קשים ביסורים אותו ודנין בידיהםאותו

 אלף די אחרא טמנא חד קיימא טטנא האי . וחתות כו' דיצה"ר דסטרא שירותאקדמאה
 והאי נשא בני לפתאה קייסא דאיהו הוא דא פותת אקרי ממנא והאי תחותי'ורבבן
 זנונין בכסה ליה אצטרך דלא במה ולעיינא לאסתכלא ליה ואמטי לגביה שאריאיהו
 לאמצאה ליה ואכריחן קטיה ואזלין לגבי' קייםין כלהו דעטי' אינון וכל נאופיןובכסה
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 העבודה 1ש1רשיסגדרכ

 אנון לכל בישא סרסורא דאיהו סרסרים איחו והאי אצטרך דלא במה לאסתכלאעינוי
 רווח דאיהו בגין עינוי ליה ותבר נופא ההוא דאתדן בזמנא קברא על קאים האיבישין.
 אחר להאי ראעל' עד נשמתא אתדנת אתר ובהאי אנון ודילי' עלטא כהאי איהו כדלון

 בה ואחדי נשטתא להאי לה עקצי דכלהו ביה אית ועקרבים נחשים וכמה בורדאקרי
 בשפירו לאמתכלא לב"נ לי' אמור תנינן ע"ב פ"נ דף קדושים פ' וז"ל עכ"ל. להודיינין
 דימתכל מאן וכל כו' אתרא למלה ויתעקר בישא בהרהורא ייתי דלא בגיןדאנתתא
 עלויי בישא הרהור' ההוא סליק ואי בלילא. להרהורי אתי ביממא דאנתתאבשאירו
 ההוא בי' דמליק בזמנא כאנתתי' שפש אי תו לכם תעשו לא ממכה ואלהי משוםאעכר

 ואלהי האללים אל תפנו אל אקרון טסכה אלהי דאולידו כנין אנון בישא.הרהורא
 עמיי באיילי לאסתכלא לב"נ ליה אסיר אמר אבא ר' לכם תעשו לאמסכה

 עע"ז
 ולא במראה יסתכל שלא מאד ויזהר עכ"ל. כו' פנייהו לאתהנייא ולא דעמיןובנשי
 בטראה המתכלות של ועונש עון וגודל יצרה בעצמו מגרה בזה כי בשערויסלסל

 ארז"ל גם בעז"ה. ה' פרק הכולל בשער הקרוש הזהר מאמרי העתקתי בשערווהמסלסל
 בימי וביחוד כו' וחומר קל אסרו באשתו האשה עם שיחה תרבה אל אבותבממכת
 הפבילה יום טענין וביותר אשתו עם מלדבר להתרחק וטאוד מאור הארם צריךנרותה
 מפאת ר"ל לבמלה זרע הוצאת לידי לבוא יכול בנקל זה ידי על כי יהי'איטתי
 רב וז"ל ע"א. ד.ח בראשית בהקדטת הקדוש בזהר מבואר זו ואזהרה זה בעניןדבורו
 פומי' נש בר יהיב דלא בשרך את לחמוא פיך את תתן אל הכא אטר מבאהמנונא
 קדישא ברית ביה דחתים קדש בשר לההוא לטחמי גרים ויהא בישא להרהוראלמיתי
 דא ידיך מעשה את וחבל אמר דאיהו קול ההוא על קולך על האלהים יקצוף לטהכו'
 יריו ומעשה ובג"כ רדומה. ידי על כגיהנם ואתמשך דפסים קדישא ברית קדשבשר
 לחטוא פיך את תחן אל ואמר פחח ע"ג דם"ח בז"ח ג"כ וז"ל עכ"ל. 13' הרקיעטגיד
 לחבריא אתיבון קרא האי קלמא. בהאי לאסתטרא לב"נ לי' אית כמה וגו' בשרךאת
 וק=א תחטא כי נפש כך*א נפשך את לחטוא פיך את תתן אל למכתב אצפרךדהכי
 לב"נ ליה דאמור ממקנא הכי אלא הוא ויאות תחמא כי בשר דכתיב קראאשכחן

 אבר קישו' לו נזדמן ה=ו ואם עכ"ל. דיתקשי בגין באתתך אפילו דזנותא מלילמשתעי
 ורגליו ידיו אצבעות עשר על ומיד תיכף ישען משינתו ונתעורר ר"ל בחלוםפתאום
 להמית נפלאה מגולה והיא הארץ לצד למטה ופניו עליו שוכב שהוא בסמה אובקרקע
 וראוי מ"ר. קפ"ה סי' י"ד בש"ע ועיין ע"ב דק"י מ"ט תקון בתקונים כטרומז מידהאבר
 חומר טענין עשר שבעה פרק הקדושה בשער חכמה בראשית בתמידות ללטודלאדם
 ממנו. להזהר לבו אל שישים בכדי ר"ל לכפלה זרע הוצאת שלהעון

 רביעיפרק
 המליחותימי

 להם ועינים נוראים ימים בכלל והמה המליחות ימי טועך בא בי לחננה עתהנה
 הסליחות ביטי לבו להחזיק בצדק טתעורר שבקלים קל אפילו ישראלי איש שכל יראולו

 אדם ענות גם השנה בכל הרגלו מכדי יותר תהילים פזמורי ולומר בכה"ג להתפלללילך
 שינה מנדדים ת"ח וביחוד צדקה ליחן ידו כמתנת ואיש תעניתים בכסה בונפשו

 ה' בבית לעמוד הלמוד בהתטדת הטהור לבם מעוררים יחדיו וזקנים נעריםטעיניהם

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



 הכאעשירי ם ' מ"שער

 רגיל הי' שלא סי אף חצות בקימת גם בלימוד הלילה בל עומקים רוב וע"פבלייות
 לה' להודות לקום לילה חצות עצטם טעוררים אלו בימים אך השנה כל בזהכ"כ

 התעוררות העליונים בעולמות שגם אטת דברי יבחנו מזה בהם"ק חורבן על ולקונןולאונן
 יעורר אדם כל לכן חזו מזיייהו חזו לא אינהו אי בגמרא כדאיתא אלו בימיםגדול
 רוני וקומי למורא שי יוביל ובתחנונים יבא בבכי ויותר יותר אלו בימים הטהורלבו

 הקדושה השכינה גלות על חצות בתקון לבך כמים שפכי אשמורת לראשכלילה
 הבכי כי לחיצונים רזיה שנמסרו התורה גלות ועי ותפארתנו מקדשינו בית חרבןועל
 ישפוך ה' ולפני ארם של העונות כתמי לטהר נפלאה מגולה היא זה עניןעל

 יתירה, בכוונה הודאה וברכת הנהנין בברכת גם השנ' מכל יתירה בכוונה תפלה זושיחו
 לקרש השנה בכל חייב ארם כל זה כי האפשרי בכל ושתיה אכילה בתענוגי למעטגם

 אלוו והנוראים הטקודשים בימים וכ"ש קדושים והייתם והתקדשתם כמ"ש בסותרעצמו
 השנה בכל גם נמש מהרת עיקר זה כי האפשרי בכל טבילה בטהרת להרבותגם

 ביום בו לטבול יזהר הזיווג טמומאת או ר"ל קרי מטומאת הוא טהור בלתי אםוביחוד
 מבזים שהם על המים על נדונין ובחנ ע"ד י"ר דף בז"ח וז"ל שחרית. תפלתקודם

 על נדונין כך ועל במים שהם ובטהרות במקואות מזלזלים שהם ועל ידיםבנטילת
 התענית מעית וגודל יכלתו כפי בתעניתים להרבות גם עכ"ל. המים ענין עלהמים
 מקוטות. בהרבה ובזה"ק הקדושה בגמראמבואר

 אם כשעורו אלא חייב אינו אדם כל בודאי בתענית נפשו אדם ענות יוםהנה
 הסרבה וכל עליו החיוב מופל בודאי בתעניתים 'עצמו לסגף שיכול כנפשי' אינשידע
 בתעניתים כלל עצמו למגף יכול שאינו גופו בחוישות שיורע מי ואף טשובח.ח"ז

 בלטודו. ויהרבות ועיינה באכילה למעט דהיינו ראפשר מה בכל א"ע לסגףהחיוב
 וכובש לאכול התאוה בגברות בעודו אכילה באמצע שטפסיק מי יראים מפריוכתבו
 שמעתי נם שלם. יום התענה כאיו לו נחשב ויתרומם יתעלה השם למען וכוונתותאותו
 והפרעושים הכינים אותם יעקצו אם אף יתחככו שלא אלול מר"ח עליהם שמקבליםרבים
 בהם שהכעיסו עונותיהם לכפרת הגדול שמו למען באהבה ויקבלו היסורים ויסכלומאד
 טאור. ועצום נרוי סיגוף הוא זה ודבר ויתעלהלהש"י

 שיחת שום ידברו שלא אלול טר"ח עליהם שמקבלים נוהגים שלמים וכןורכים
 בטלה. טשיחה פיו בלימת כסו הנפש למחרת בקולם דבר כל אין כי חלקם ואשריחולין
 זרות טחשבות אותו מבלכלין שאין התפלה לכוונת ומאוד מאוד גדול תועלת הואגם
 עצמו ששוטר מי וז"ל האריז"ל. ממ"ש בטילה משיחה פיו הכולם מעלת גורל ולמרצא

 לב ידוה וע"ז עכ"ל. ספק בלי הקורש רוח ישיג בודאי רצופים יום ארבעיםבשתיקה
 ליראת נוגע שאינו דבר שום על בכיתו יקפיד שלא האדם יזהר גם בזה. ודי הרוויםכל
 כל נעור להיות מכרת להנצל ז"ל האר"י כתב גם האריז"ל. גדול. ובין קטן ביןה'

 העבירה טעניני ילמוד וראוי הבוקר אור עד בתורה לעמוק אלא כלל יישן ולאהלילה
 ונוהגים עכ"ל. שנתחייב א' מכרת נצול כן שיעשה לילה וככל כרת עליהם שחייבשעבר
 בימים קרוש מעם רבים כזה נהנו וכבר יראים. וספרי וגמרא משניות כריתות ממכתללמור
 יכול זה תקון ובודאי זה. בתיקון בעמידה ילמוד ג"כ ונוהגים השובבי"ם ובימי האלההנוראי'
 ללטור נעור הלילה כל להיות שיוכל כדי ביום מעט לישן השנח ימות בכל לעשותאדם
 בצדקה להרבות פרוק בצדקה חטאך הנפש תקון יוסיף עוד ר"ל. מכרת להנצלכדי
 האלו הנוראים בימים וביחור מאוד גדול תקון הוא השנה בכל גם דאפשר טהבכל
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 ה ד 1 ב ע ה ושורש ד ו סיתב

 הכולל בשער ממחד בפרק והקזתם מ"הק מאמרי לו מחכר מקוטו הצדקה טעלתומדל
 בא הפעם כערכי אנחם לבב להעיר אך א"א כאן חלק ולהוציא עיי"ש בעדה "פרק

 הקדושה מגמרא מימרוה כטה לפניו ולהקדים נמרץ בקיצור סזה"ק מאטרים איזהבקצרה
 כאן המעיין על להקל ובכדי שם ארוכה כדרך באו המה אך המאור מנורת בם'הובאו
 בקצרה.נמצאו

 בשר כמדת שלא וראה בא ינאי ברבי רוסתאי ר' דרש די"א דב"ב בפ"קגרמינן
 אין מפק הימנו טקבל ספק למלך דורון מביא ודם בשר מדת הקב"ה מדתודם

 רואה אינו ספק הסלך פני רואה מפק מטנו מקכלין תאסר ואם הימנומקכלין
 אני שנאסר השכינה פני ומקבל זוכה לעני פרוטה נותן אדם כן אינו והקב"הפניו
 מקרא איסלא לו ישלם ונטולו דל הונן ה' מלוה מ"ר יוחנן א"ר פניך. אחזהבצדק
 יעשה הצדקה מן המתפרנס עני ואפילו טלוה. לאיש לוה עבד כביכול לאסרו א"אכתוב
 צדקה מהן ועושה טנכסיו הטגיז כל ישמעאל ר' דבי תנא ועבר נגוזו וכן צדקה.ממנו
 שנאמר כולן המצות כל כנגד זו מצוה שקולה אסי וא"ר כו'. גהינם של מדינהניצל
 בדברים ומפיימו לו ליחן פרומה לו אין ואם מתברך לעני שנותן זו פרומה ובשכרכו'

 והמפיימו ברכות בשש מתברך לעני פרוטה הנותן כל יצחק א"ר כרגרמינן יותרמתברך
 אותו הכופה שכר גדול ליתן רוצה שאינו ומי כו' ברכות בי"א טתברךבדברים
 רב בר חייא תני כו'. שנאמר העושה מן יותר המעשה גדול אליעזר רבי אמרכדגרסינן
 כל יצחק א"ר כו'. הכא כתיב ע"ז עובד כאלו הצדקה מן עיניו המעלים כלמדפתי
 זוכה אומר ריב"ל צדקה. בהם לעשות הגוניפ אדם בני לו טטציא הקב"ה צרקההרודף
 טפזר יש שנאסר לאדם מעשרת הצדקה הגרה. בעלי עושר בעלי חכמה בעלילבנים
 צעקה צדקה הן ואלו אדם של דין גזר קורעין דברים ד' יצחק א"ר וגו'. עורונוסף
 היה הוא נמי וגרסינן כו' טסות תציל וצדקה דכתיב צרקה מעשה. ושינוי השםושינוי
 שנאמר טבטלתה וצדקה מכולן קשה ומיתה בעולם נבראים קשים דברים עשרהאומר
 המרחם כל ורחמך רחמים לך ונתן דכתיב מאי בר"מ אר"ג תניא ממות. תצילוצדקה
 טן עליו סרהטין אין הכריות עי טרחם שאינו וכל השמים טן עליו מרחטין הכריותעל

 בעל עם עושה העני העני, עם עושה הכית שנקל סמה יותר אריב"ל מימון א"רהשמים.
 דף וירא פ' ובזה"ק כו'. שנאמר הקרבנות כך מן יותר צדקה גדולה אר"א כו'.הכית
 דאזלי לאנון וכ"ש כריין כל עם טיבו קב"ה אנהג כמה ת"ח רא"א ז"ל ע"א.ק"ד

 קד בטלה למזכי ליה ררחים למה גרים איהו עלמא למידן רבעי בזמנא דאפילובארחוי
 וסאן דורנא לי' משדר לב"נ לי' רחים דקב"ה בשעתא דתנינן לעלמא דינא ההוא ייתילא
 דאתמשך דחסד הזטא חד עיי' אמשיך איהו בי' דוכי וכיון בי' דיזכי כגין ממכנאאיהז
 יזדהר טחבלא ההוא לעלמא דינא ייתי דכד בגין לי ורשים ארישי' ופריש יטינאממטר
 קב"ה לי' אקדים ובג"כ בי' ואזדהר מני' אסתלק כדין רשימו לההוא וחמא עינוי וזקיףבי'
 קב"ה בעלמא שריא דדינא כשעתא נשא כני עם בצדקה דיזכי באנ כו' דיזכיבמה
 ססכנא לגבי עינא צר דאיהו פ"נ כל ע"א ק"ט דף וז"ל דעכך. צדקה לההיא לי'אדכר
 מאן וכל דאתי לעלמא חיים לי' דלית אלא עוד ולא בעלמא יתקיים דלא הואיאות
 לי' ואית בגיני' עלטא ויתקיים בעלמא דיתקיים הוא יאות ממכנא לגבי וותרןדאיהו
 דנשמתא בזמנא רש"א ז"ל ע"א דר"א טקץ וכפ' עכ"ל. דאתי לעלמא דתיי ואורחאחיים
 נשמתין אנון כל לבתר יאתרה תיעול לא עד אתדנת דינין בכמה עלמא טהאינפקא
 חטן דיקום איהו ומאן תמן ולאסתחאה ונפיק דנגיד דנור נהר בהך לטעבר לוןאית
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יכנעשנתי ם י מהשער

 כדין בצדקה טממוני' ויתן עלמא כהאי כצדקה דאשתדל ומאן כו'. דחילו בלאויעבר
 מאן עוד אענך לא ועניתיך נשטתא לההוא לה קרי וכרוזא החיל ולא אתר בההואעכר
 בכה ז"ל ע"כ קי"נ דף בחקתי ובפ' עכ"ל. כלל יתיר דינא לי' לית כהאי לטעברדזכי
 שמא עביר מאן דמאריהון ביקרא משגינוין ולא ידעין רלא נשא לבני לון ווי ואמרריש

 צדקה יי' דיהיב ומאן כו' לטסכני צדקה דיהיב מאן אימא הוי יוטא בכלקדישא

 דהיי אילנא דא דצדקה בגין יאות כדקא שלים קדישא שמא לעילא עביר הואלטסכני
 קיום אל ויורר יותר הנ.ל י' פ' הכולל כשער הטעיין לב יתלהב ובוודאי עכ"לכו'
 בימים וביחור ונשמתו ורוחו נפשו בזה לטהר מאוד עד עצומה כשמחה לעשותה זוט"ע

 בזה. ודי האלה.הנוראים
 שהוא סי ובודאי הנפש. לטהרת תקונים עור ויטצא יראים בספרי אדםויעיין

 מחליו אותו לרפאות שיכול טומחה רופא איזה על הכל וחוקר דורש לרופא וצריךחולה
 ולחקור לררוש האדם על הוא גדול שחיוב הנפש לחולי הדברים ק"ו כך הנוף בחוליואם

 נעצמו שידע עונות אותן על וביחוד עונותיו לחלאת רפואה איזה לו לבקשבמפרים
 וחב חטי נש בר כד ת"ח ק"א קיא דף אטור פ' הזה"ק וז"ל פעמים, כטה עליהןשעבר
 לעילא ל11 ומפרמטי אינון באחגלייא חובוי הא בי' אהדר ולא ותלתא תרין חראזמנא

 טטארי' הוא נזיף דפלני' טסחרנ' אמתלקו וטכרזי קמי' אזלין וכרוזי לתתא לוןומפרסמי
 ליקרא חייש דלא לי' ווי דטארי' דיוקני' דפגי' לי' ווי לתתא הוא נזיף לעילא הואנזיף

 נש בר וכד לו מתקומטה וארץ עונו שמים יגלו הה"ד לעילא. חובי' נלי קב"הדמארי'
 קלאין עלוי' סכסין כלא חד חטאה לי' ואזדטן בפולחני' ואשתדל דמארי' כאורחאאזיל

 בלטורים לטעט לאדם ראוי הנוראים אלו ובימים עכ"ל. חטאה. כסוי אקרי דאותתאין.
 הוא התשובה. עיקר אך החשוכה. אל לבו לעורר יראים ספרי בלטוד וירבהאחרים
 יתעצה אם אף זה בלתי כי עוד לכסלה ישוב שלא אלהבא והקבלה העבר עלהחרמה
 יבחרהו צום יה' הכזה שבעולם הסגופים כל ויעשה פעמים כמה לשבת משבתהאדם
 הרי עון לאותו עוד ישוב שלא אלהבא עצמו על קבל לא שאם ויתעלה ית"שהבורא
 אלהבא ואטתית ברורה קבלה בלבו עצמו על קבל אם אך בידו ושרץ כטובל ממשהוא
 תיכף מולשתו טפאת כסגופים העכר על לתקן יכול שאינו אף עוד לכסלה ישובשלא
 יכולים יהיו לא צדיקים שאפילו וב"ש ב"ה המקום בעיני תשובה בעל נקראומיד
 עוצם ומביט צופה צדיק אלדים וכליות לבות בוחן כי פטירתו אחר בטחיצתולעמוד

 זו. בהערה ודי כנ"ל אלהבא עליו וקבלתו העכר עלהתחרטותו

 חמישיפרק
 הסליחותכוונת

 שהוא מליחות שטו בקוראים בתחלה ידיעה לטודעי אנחנו צריכין ורעיי אחייהנה
 עונות סליחות על וב"ש ב"ה הטקום לפני ותחנונים רחמים קבועים שכהם שם,על

 שארי בהם נכללים גם הנה עד שעשינו ופשעינו עונותינו ית"ש הבורא לנושיטחול
 קל טלפניו לבקש עולם של המלך אל יבוא אשר ואשה איש כל בודאי והנה.תפלות.
 סליחות על בתפלתו נפשו יאריך כי כהו מה בלבו תשובה בלתי עונותיוסליחות
 כבר הן ואוטר המליחות אמרת אם שואלים לזה זה אדם כני הנה תשובה זולתעונותיו

 יתיש הבורא שיאסר הלואי הסליחות אטרתו בצע טה לב על שם ואינו הסליחותאסרתי
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 העבודה ושורשיסודרכך

 בלבו לקבל הסליחות אסירת בקת הארם יזהר לכן החשוכה זולת א"א וזההמליחות
 להוריד יכול אם מוב ומה כנ"ל אלהבא וקבלה העבר על החרטה דהיינו נטורהתשובה
 לפני אדם של דמעות הן וחביבין ננעלו לא דמעה שערי כי מליחות אמירת בעתדטעות
 בהרבה ובתקונים בזה"ק גם הקדושה בגמרא כנזכר התפלות מכל יותר ית"שהבורא
 ובצלותא בתשובה תליין דעלמא פלין כל יהודא א"ר ע"ב י"ב דף שמות פי וז"לסקוסות
 אקיין דלא תרעא לך דלית בצלזתי'. דטעין דאזשיד טאז וכ"ש יהקב"ה נש ברדצלי
 את ותראהו כו' שכינתא דא ותפתח הילד את ותראהו ותפתח כתיב טה דמעיןאנון
 ובכאן בתשובה הדרין ומיד ככלא מלכהון קמי דמתחטאן ישראל דאנון שעשועים ילדהילד
 בישן נזרין כל מחברי דבכי כיון בוכה נער והנה כתיב מה אבוי קמי רבכי כבראקמי'

 פקודי פ' וז"ל עכ"ל. כו' עלי' ומרחם ברחמי עלוי אתער עליו ותחמול כתיב מהרעלטא
 זסנא תלת ואתפתח לה תתיר דקב"ה אחרא פתחא אית פתחא מהאי לעילא ע"ב רם"הדף

 קמי בצלותהון דמעה אושדין די דתיובתא מאריהון לאנון וקייטא אנעיל ולאביומא
 דטעה. שערי דאקרון אלין תרעין בר ברשותא דעיילו עד ננעלו ופתחין תרעין וכלטאריהון

 שית על דקיימא אופן ההוא אזדמן תרעין באנון לעילא סלקי דדמעה צלותא האיוכד
 אעלת צלותא דמעין באינון צלותא ההיא ונטיל שמיה ורהמיא"ל רברבן היוןסאה

 נום8ים מאמרים יבוא ועוד עכ"ל פתחא כהאי רשיטין דמעין ואנון לעילאואתקשרת
 בדמעותיו פניו לרחוץ לאדם שראוי נאמר ושם בעז"ה ט' פרק הכולל בשער זהמענין
 הטתחלת דער"ה בסליחה כגון צדיקים של רמם שפיכות שנזכר בסליחה וכיחודועיי"ש.
 הכוונה ויכוין הבכי אל מאוד לבו יעורר וכיוצא כוי אשפכה עלי ונפשי אזכרהאלה

 כדאיתא עונותיו על כפרה יהי' זו ובכיה ועיי"ש בת"כ הלבנון ארזי של כקינההטבוארת
 על לו ומוחל וגונזן סופרן הקב"ה כשר אדם על דמעות הטוריד כל הקדושהכגמרא

 טענין זה"ק מאמרי משרים תחזינה עיניך הנ"ל פרק הכולל בשער ובעז"ה עונותיו.כל
 עיי"ש.זה

 הי"ג עם ויעבור וביחוד מקומות בהרבה כתקונים נזכר יושב מלך אלותפיה
 בזה. ודי עצומה. בכונה אותם לומר האדם יזהרמרוח

 מהמון קצת שנוהגים כמו ח"ו השחר עלות קודם ער"ה יאכל שלא מאוד האדםיזהר
 כזה"ק שיעיין סי אך העכו"ם חוקות משום תקפ"א סי' ברמ"א זה מנהג שהובא אףעם

 יתרחק בודאי ר"ל ע"ז כעובד שהוא שחרית תפלת קודם לאכול בזה העון גודלובהקונים
 ולא הנחשו לא הדם על תאכלו לא כתיב ע"ב רמ"ו דף ויקהל פ' הזה"ק וז"למזה

 דאכיל קדם היצלי צלותא בלא דאכיל מאן האי דמלה ורזא אוקמוה קרא האיתעוננו
 לאו כ"נ אתער וכד כו' סלקת נשמתא דכלילא כגין ועונן כמנחש איחו שקיי דמי'על
 דאתדכי כיון נשמתי' בלא דקיימא אתר על שליט אחרא דסטרא אוקימנא והא דכיאיהו
 וכד כו' באתרה אתקיים לא נשמתא החיא באוריהא נש בר דאשתרל ואע"גבמיא
 ואתגבר באתריה דדמא חילא מתיישבא כדין דמארי' דפולחנא צלותא נש בריצלי
 כמה פארי' קפיה אשתלים נש בר וכדין אתר ההוא על ואתיישכא דנשמתאחילא

 כמנחש איהז הא אתרה על דכא לאתיישבא ציותי' צלי יא עד אכיל ואי כז'דאצמרך
 תקון בתקונים ג"כ וז"ל עכ"ל, כו, אחרים לאלהים דפלח כמאן איהו ודא כו'.ומעונן
 יהא מיתתהון צלותין בלא דאכין דחקלא כבעירא דעובדייהו ואלין ע"א ד"םכ"א

 קא פגום במכין אלא עוד ולא מדה כנגד מדה המות מלאך לון ושחים דחקלאכבעירא
 בזה. ודי השנה בכי גם בזה מאוד האדם יזהר לכן עכ"ל נכלה ואיתקריאו לוןשחים
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 ישלים אך בש"ע כנזכר יסים עשרה עכ"פ המליחות ביטי להתענות לאדםוראוי
 אחר שעות ג' או ב' ואוכלי' להשלים שלא עם המון רוב שנוהגים כסו ולאהתענית
 בצבור ולא ביחיד מנחה תפלת שמתפללים אחר בהפסדו. שכרו יצא בודאי היוםחצי
 בשערים כנ"ל פלילי. עון ג"כ שהוא בבה"כ ולא ככיתו טתפלל הוא גם אכילתוקורם

 תפלתו חוכת ידי יצא שכבר בשביל הצבור שיתפללו בשעה לבה"כ ילך לא אם גםהקודמים
 לאותה אוי הצבור עם קרושה עניית וגם אמני' וכמה איש"ר כטה הרבה מוכותיאבר
 ומי בבה"כ. הצבור עם תפלתו תהי' אך כלל יתענה שלא יותר אז לו טוב הלאבושה
 שבתעניתים הפחות עונותיו גודל עלי עכ"פ טיהתענות ימעט לא בלבו אלקים יראתשנגע
 לכל יתענה ט"מ הפסקות כמה להחענוח ביכולתו שאין אף ימים עשרה אלודהיינו
 בזה. ודי הכוכבים צאת עד להשלים כראוי ביוטו יום מידי ימים עשרה איוהפחות
 מאהבת תשובה עושה אם עצמו את לנסות רוצה אדם אם אמתית כחינה בספריםוכתוב
 על לפגף עצמו על קבל אם משל דרך תבחנו בזאת העונש מיראת רק או ית"שהבורא
 על העולה אם להתענות והתחיל רצופים ימים ג' או ב' וכ"ש א' יום בתעניתעונותיו
 העונות כנגד גדול סיגוף לקבל כרי זה תענית שיתארך הלואי קצר שהיום ורצונורוחו

 בודאי אז הסיגוף בזה ית"ש הבורא שיתרצה בכדי ויתעלה ית"ש בוראו אתשהכעיס
 שעה וכל ערב יתן מי תאסר ובבוקר התענית יכלה טחי מצפה אם אך מאהבה. זותשובה
 העונש מיראת אם כי זה אין זו תשובה בודאי השעות וטונה ארוך כזטן עליודומה
 חשוקה במחשבתו שיהיה בזה מאור הארם יזהר לכן ובבוא. בזה עייו יבאושלא
 אני זה שבסיגוף שעה בכל ויכוין התענית שעות של הזפן האריכות עלגדולה
 העונות ואז בזה עצומה שמחה בלבו וישמח ית"ש ובוראי ליוצרי רוח נחתעושה

 יכוין זו וכוונה טיראה כאן טאהבה כאן הקדושה בגמרא כדאיתא כזכיות לונחשבים
 וכיוצא מאור גרול הקור בעת במקוה כשטובל רהיינו עצומה בשטחה הסגופיםבכל

 זו. בהערה ודי הקרבנות. מכל יותר ויתעלה ית"ש הבורא בעיניונחשב
 דבר כל על לוטר תסיד בפומי' מרגלא ויהא ונדרים משבועות מאוד האדםויזהר

 י"ד בש"ע האדם יעיין אך שבועה. ובלי נדר בלי יאמר לעשותו לבו שמתנדבטצוה
 לארם וראוי ומשובח. זריז הוא הנורר שלפעמים ג"כ מבואר ושם ר"ג סי' נרריםבהיכות
 אף אחרים עם לו שיהי' מ"מ באיזה חרם וקבלת משבועות ומאור מאודשיתרחק
 חיותו יטי כל בחרם יקבל ולא ישבע ולא טטונו שיוותר לו ראוי ויותר אתושהאמת
 בעולם זה דבר בשביל לו המוכן והנפלא הגדול השכר זולת חסרונו ימלא השםוכודאי
 גמורה שבועה הוא לעבין( )איך הטוני בלשון בחייהם הנשבעים זאת גם ואףהנצחי.
 איין בין איך )ווי לע"ז בלשון לומר יהודית ברת הנשבע ומכ"ש עצמו כחיישנשבע
 שבועות מפיו מוציא בזה לשונו על רגל לו ואם ר"ל מזה חמורה שבועה לך איןיהודי(
 רוצה ואם טאוד מזה ירחק נפשו שומר לכן ר"ל הכאי דבר על מגן עי אףכאלו
 ולשונו פיו ולשמוו להזהר האדם צריך וטה ואיך לי. תאטן לחברו יאמר דבריולאמת
 קיייטין ארבעין אנון אלין ע"ב רם"ט ד' פקודי בפ' הזה"ק וז"ל וכיוצא כאלהמדברים
 פוטייהו ומטנפי אצטריכא דלא טלה מפומייהו דאפיקו אנון לכל וטנדיןואנזיפו
 לפרקידא אעלין ולא צלותחון אשתסע דלא יומין ארבעין לקיימי לון מנדיןואלין
 בכל נפקי כרוזין עשרה לנזפא דבעיין חובין אנון רחב אנון לכל ומן לבר נזיפיןוקיימין
 נזיפא ראיהו בפלני' אזרהרו ומשריין חילין אנון בכל רקיעין אנון בכל ומכרזייומא
 טההוא דתכ כד לשזבן. רחטנא סארי' קמי דתב עד דעבד פלוני חובא על איהונזיפא
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 ה ד העבו ושורש ד ו סירט

 מכאן ניפה יטרו פלנא על" אכריו וכדץ ל" ושראן ארבעין אלץ מתכנפיתובא
 מיניה אתעדו דטארי' ונטירו ותתא לעילא איהו נזיף חב לא ועד אעלת צלותאולהלאה
 לבר לה ודחיין מלקא ולא שמיא תרעי כל לה דמתמין נזיפא נשמתיי בלילי'ואפילו
 בעז"ה. השער נשלם בזה. ודיעכ"ל

 עשרהאחד האיתוןשערשער
 להקהל וקהילה אמשה זמן הוא תשרי שחדש זאתמודעת
 שלו שהשלום שלמה המלך פני את לחלות נפשם עלולעמוד
 השביעי החודש הוא בחג האיתנים בירח ישראל אישמל

 גורם וזמנו עולם איתני אבות מעשה שפרות זכרונותולזכויי
 המצות בעשיית להתחזק אני במצות ותקיף בבור יאמרשהחלש
 האיתון שער לו נאה שמו זה ועש החורשכזה

 המצות כתנת וכל וי"כ ר"ה 'טל התפילות כי כיע יפתח הזהובשער
 המוכה וישיבת רבא צומא וכמנת וטופר תקיעת דהייתו זה בחודשהנעשים
 הקדומה התורה סטם שטחת היענו מטסו ער החג סדר וכל הלולב.ונטילת
והתסיסה.

 1"א"טרןפרוק
 לתפלת ארם יכין עצומה בכמנה המנחה ותפלת המקוה טהרת אחר ר"הבערב

 ר"ה תפית ככוונת ז"ל האר"י בכתבי שיעיין סי ובודאי מאוד עצומה ככוונהערבית
 לכן ההם כתפלות הקרושים הקליונים בעולמות התקונים מגודל ראשו שערותתסמר
 למעלה בא זה הנה הטהור. לכו כהתעוררות המלות כפי' היטיב לכוין עכ"פ האדםצריך

 החול. בתפילת אבות וברכת וברכותיה ק"ש כוונת הקודמיםבשערים
 העולמים כל רבון בזה"ל כמחשבתו יכוין חיים אלהים למענך בתיבות 1 נ ר כ ז ב1
 זולתך ואין חיים אלהים לבדך שאתה במיותר שמך ביחוד מאמינים שאנו האסונהבשביל
 מאוד. דלבא מעוסקא זו כוונה ויכוין החיים בספר שתכתבינוראוי

 בשחרית היינו התפלות שבכל ז"ל האר"י כתב הרחמים אב כנוסח שניהבברכה
 בכל רק הרחמים ולא הרחמן אב הנומח תשובה ימי " כל וטל ובקרביתובמנחה
 הרחמים. אב הנומח שכת של ובמנחה המוספיםתפלות

 ער א' ה' ,המך יתקדר ובכן ההוא התפלה חזרת בכל הש"ץ שאומרוככן
 ג"כ זה הוא כי בתפלתו לסדר יחיד לכל גם גדול חטב ז"ל האר"י כתבי ע"פוהיכלך.
 התפלה. תקוהמעיקר

 שיתקדש רק הוא ת"כ ר"ה של התפלות נוסח כל שכמעם לידע ראוי ורע"אח"
 האלה הנוראים בימים עתה התפלות עיקר זה כי העולם ובכל האומות בכל הגדולשמו
 כענין הזה והנורא הגדול הדין ביום ביחוד ולבכות בלבו להצטער האדם יזהרלכן

 ויותר יותר דלבא מעומקא זה ענין ויתפלל ית"ש הגדול שמו מחלול בתפלהשמדבר
 ולהצפער לבכות לו יש בגלות עתה אדם כל זה כי עצמו בער שמתפללמהתפלות
 שמחרפים אדם ידי מעשה ואבן עץ עוברי האומות בין ית"ש הגדול שמו חילול עלכתמידות
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