
 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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 רכז עשראחד ן י ת י אהשער

 התעוררות אל והתחבולה ויעזרכם יקום אלהיכם איה ואומרים קדוש עם בנוושוחקים
 התיבות שיאמר הבכי אללבו

 בסתוי
 אל לבו לעורר קנין הפסק בכל ויפסיק גדול

 עד בזה"ל במחשבתו יכוין מעשיך כי על ה"א פחדך תן ובכן כשיאסר דהיינוהבכי.
 שידעו טעשיך כל על פחדך תן זה ובשביל האומות בין פחולל הגדול שסך יהיהמתי
 עם במחשבתו יכוין זה כל האומות בכל שמך ויתגדל טבלעדיך אלוה שאיןכולם
 כו' שבראת מה כל על ואימתך כשיאטר וכן הגדולה האנינות ועם העצומההבכיה
 ה' כבוד תן ובכן גם הנ"ל. הכוונה ע"ד מאד הרבה יבכה כו' אחת אגודה כולםויעשו
 הגדול שמך בשביל רק בשבילנו לא לעמך ככור תן בזה"ל כמהשכתו יחשובלעמך.
 נדול ובבזיון בשפלות קדוש עם שאנחנו עתה הן כי האומות כל בין ויתקדששיתגדל
 הברכה חתימת עד הנוסח כל להין גם אלהיכם איה ואומרים בנו ומשחקיםמחרפי'
 בלבו ויתאונן ויצטער ויבכה זו כוונה יכוין כו' לבדך ה' אתה ותטלוך בנוסחוביחוד
 בז"ח הנומחא הוא כן כי לברך ה"א הוא אתה ותטלוך ז"ל האר"י נוסחת טאד. זהעל

 ע"ב. דפ"ח נ"ה תקון ובתקונים ע"דדפ"ר
 שאין הקדוש הטלך הוא אתה כזה*ל יהשוב ש 1 ד ק ה ך ל מ ה הברכהובחתיפת

 בנורל ובמחשבתו בלבו וישטח קדושתך ולהעריך להשיג ונאצל נברא בשוםיכולת
 ויבוא ויעלה בחרתנו ובאתה מאור. ער  עצומה שמחה לקר וכרז ויתעלה ית"שאלהותו
 ובתפלה בזה. ודי מאד. עצום בכי אל לבו ויעורר הרנלים בתפלת למעלה כמבואריכוין
 שטו חיול על ויותר יותר הבכי אל לבו יעורר בכבודך כלו העולם כל על מלוךאו"א
 אלהי ה' באפו נשטה אשר כל ויאסר בתיבות וביחוד כנ"ל ויחשוב האומות ביןהגדול
 במחשבתו ויחשוב ויותר יותר הבכי אל לבו יעורר טשלה בכל ומלכותו סלךישראל

 אלהי רק אך ידענו עתה ויאמר האוטות כל בפי הגדול שטך שיתקדש נזכהמתי
 משלה. בכי ומלכותו סלךישראל

 הארם  צהר הזכרון, ויום וישראל השבת מקדש הכרכהובחתימת
  ור"ח  זיבח בתפלת למעלה  כטבואר  בפרטות  יתעלה לית"ט בלבו ושבח הוראהשיחן
 חבל יעקב ט קרו לעם הישראלי עם בנו שבחר ועל השבת על רה"נו ורגליםחטבת
 להיטיב וחשובה גדולה טחנה לנו הוא שבודאי ג"כ לנו 'גנתן וסכרת סם ועינחלתו
 באיסור אותו לקדט לנו ונתן זה יום קידש לטובחינו ובודאי הזה הקדוש ביוםדינינו
 ההודאה נוסח כה"ג אנשי לנו תקנו ולכן, ושופרות זכרונות מלכיות של ובברכותמלאכה

 בוראי לבד ובשיתיו כפיו התיבות האדם אוטר אם אך זו הברכה בחתיטת זה יוםעל
 וטאד טאד האדם יזהר לכן ממני רחק ולבו יכבדוני וכשפתיו בפיו נאמר הכתובעליו
 זו. בהערה ודיבזה,

 עמו את הסברך קשי"ת בכל כהאריז"ל ע"פ ם 1 ל ש ם י ש ברכתובחתיטת
 שבכל ז"ל האר"י כתב עוד השלום עושה בנומח ולא השנה בכל כמו בשיוםישראל
 תפלת אתר כו'. כטרומיו השלום עושה העמידה תפלת של פסיעות ג' אחר יאמרעשיית
 לה' מזמור לדוד כ"ר טזסור יאסר השנה כל מזונותיו לו יחמרו שלא כדי זוהעמידה
 יאסר  אך  ז"ל, האר"י כתבי יה"כ ובליל ר"ה של שני בליל יתנהג וכן כו' ומלואההארץ
 ובנעימה. גדול ובטחון מאוד עצוטה בכוונה זהטזטור

 ר"ה דטסכתא משניות פרקים ד' ללמוד ז"ל האר"י כתב הפעודה בתוך זובלילה

 שיזכל. טה כל השלחן על בלמוד להרבותוראוי
 ובשר טדגים וביהוד וגסה סרובה טאכילה זו לילה בסעודת טאוד האדםויזהר
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 העבודה 1ש1רשיסודרמח

 ימשוך שמן ומבשר י"ס לכבור דג מעט ויאכל לצלן רחמנא קרי לידי יבא שלאשמן
 כפו ומשקים מאכל במיני יתענג לא גם ר"ל קרי לידי הטביא דבר ומכל לגמריידיו

 אמור פ' בזה"ק כטבואר דנן ימי אלא שמחה ימי נקראים אינם ר"ה ימי כי י"טבשאר
 דלא וי"כ ר"ה נפקי אבל בהו קרינן קדש מקראי מועדין כלחו יהודה א"ר ע"א צ"הד'

 מתענוגי אדם יטעט. לכן בקיצור. עכ"פפ הוו דינא ימי אנון דהא חרוותא בהואשתכח
 יהי' ובודאי המלך כלפני ממש וביראה באימה אכילתו ויהי' ר"ה בימי ושתיהאכילה
 בזה. ודי ה' לפני אשר השלחן זה שולחנונקרא

 ח"ו יבשרוהו שלא שכיבתו קודם מד"ת עצמו מלהשביע יעכור לא האלווהימים
 ד' השינה קודם ויאמר ימיו. כל ר"ה ימי להתענות ויצטרך בחלומו רעותבשורות

 הם כי לאוסרם נכון השנה בכל גם כי עצומה בכוונה הראשונים תהליםמזטורי
 כר"ה. גם ומה ר"ל קרי לידי יבא שלאמסוגלים

 שניפרק
 שחרית פלחת

 לאה תקזן של הצות התקון לעשות לקום האדם יזהר ר"ה בליל אשמורתלראש
 לילות. משאר זו לילה אשטורת יגרע למה כי הבקר אור ער בתורה אח"זולעמוק
 למחרת נפלאה סגולה היא הנוף טהרת כי טהרה כמקוה א"ע יסבול הכקר אורוקודם
 על פעמים כטה אזהרה השנה כל בתפלת למעלה אמורה מלתו וככר בזה ודיהנפש
 אדם של דינו תחלת כי האלו נוראים ימים בתפלת הוא שק"ו ב"ב וק"ו התפלהכוונת
 ע"א. רל"א דף פינחס פ' בזה"ק כמבואר דקב"ה לשמא ויקר כבוד עשה שלא עלבר"ה
 קדמאה דינא דינא. על קיימי דאלין כזע רברבא בעד אלין האלקים בני ויבאווז"ל
 ולעכדוהי קדישא לאורייתא יוקיר ודלא דקב"ה לשמא יוקיר דלא הוא מאן בי'רכלא
 עכ"ל. בארעא יתחלל דלא קדישא דשמא יקרא על חייש דלא הוא מאן הכיאוף

 זכרו ויתרומם יתעלה להשם וקצף בזיון כדי אין האם נפשי אהובי ורעיאחיי
 ר"ל עה"ז במחשבות ישוטט ולבו וכשפתיו כפיו התפלה תיבות אומר האדם אםלעד

 יצא אם כלל ידע ולא נמחקים שאינם משמות שם איזה בפיו שמזכיר בעתוביחוד
 יתעלה להשם וקלון בזיון וכדי אחרת טחשבה שעה באותו חישב כי מפיו הקדושהשם
 ודי בזה. וטאור מאוד האדם יזהר לכן כלימה לאותו ואוי בושה לאותו אוימזה

 זו.בהערה
 לומר שיגיע כדי במהירות ונשמת דזמרה פסוקי יאמר שלא האדם יזהרגם
 גדול במתון ונשטח דזמרה פסוקי לומר יותר לאדם טוב כי הצבור עם יוצר שלהפיות
 תפלת להתחיל מאד להזהר ראוי זה את אך הצבור. עם הפיוט מלוטר עצומהובכוונה
 כמה העמידה בתפלת יאריך אם ואף בד"ה וכ"ש הסועדים בכל הצבור עםהעמידה
 בזה. ודי הצבור עם מתפלל נטי מקרי תפלתם הצכור שיימיימו אחרשעות

 המעלות שיר מזמור ליוצר ישתבח בין יאמר עשי"ת כל ז"ל האר"יבכתבי
 לבו יכין התפלה חזרת ואחר נוראוה. עצומות כוונת ע"ז וכתב קראתיךממעסקים
 ראוי קדשיך שם על הרוגים למען עשה וכא"ם מלכנו. אבינו בתפלת דמעותלהוריד
 על טבוחים ימען עשה ובא"מ השם. קדוש עי מקילה מיונת עצמו על שיקבליאדם
 על ובמים באש באי לטען עשה ובא"ם הרג של נפש ממירת עצטו על יקבליחורך
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רכט עשראחד ז ר ת' ' א" ר עש

 בטקופות נפש ממירת וכוונת וחנק שריפהנפש ממירת עצמו על יקבל שטךקדוש
 השנה ימות בכל אף מלכנו אבינו אמירתםעת בכל לכוון לאדם ראוי בא"םאלו

 בזה.ודי
 ראש ביום לתורה לעלות השנה ראש קודםעלייה לקנות להשתדל לאדםוראוי

 בהרבה הקדוש בזהר כנזכר בחנם ולא בדמים אותה לקנות דוקא המצוה ועיקרהשנה
 ידבנו אשר איש כל מאת תרזמה לי ויקחז ע"א קכ"ח דף תרזמה פ' ~ז"למקומות.

 ביה ולאשתדלא במצוה לאשתדלא רבעי סאן האי לי ויקחו תרומתי. את תקחולבו
 לאשתרלא לב"נ לי' אצטרך אלא ובמגנא בריקניא כיה ישתדל דלא אצטרךבקב"ה
 ב"נ למיסב יאות אתרי בכמה דא מלה אוקימנא והא חיליה כפום יאות כדקאביה
 אסור בעובדה דקיימי אשתדלותא וגו' ידו כמתנת איש כד"א דקב"ה אשחדלותאההוא
 רוחא עיי' לאמשכא כלל עובדא בההיא זכי דכא כגין ובריקניא במגנא לי'לנטלא
 שלא )פי' דגרמי' ובאתדכותא וסגי רב ובאשתדלותא כו'. שלים באגר אלאדקודשא
 וברעותא מטנופת( נקי ביתו שיהי' )פי' דמשכני' ובאתדכותא מנקבי'( טשוקץ נופויהי'
 זו. בהערה ודי בקיצור. עכ"ל כו' ונפשי'דלבי'

 שלישיפרק
 התקיעותכוונת

 רטזים ג"כ בו יש בוודאי הוא הכתוב וגזירת מ"ע בר"ח שופר שתקיעת אףהנה
 דרז'ל וכן עונותיו על התשובה אל הזה והנורא הנרול הדין ביום לכו אדםלהתעורר
 שופר כחדשתקעו

 אם אומר הוא וכן עונותיכם מכסה ואני מעשיכם שפרו אמרי רבניי

 התשובה ג"כ צריך התקיעות שעם ג"כ מפורש זה ודבר יחרדו. לא ועם בעיר שופריתקע
 עצמו לשמור להבא על שלם בלב התקיעות בעת עצמו על לקבל האדם שצריךדהיינו
 נזהר היי שלא לבבו נגעי בעצמו שיודע במה ויתעלה ית"ש הבורא עכורת עניניבכל
 על ויקבל זה שלפני בשער כנ"ל בעקביו דש שאדם דברים וביותר כראוי הנהעד

 עוקר זו כתשובה אזי עוד לכסלה וישוב יחזור לא שבודאי וסייגים גדרים בלבועצמו
 צ"ע דף אמור פ' הזה-ק וז"ל העולם. טן ומבערו וזובחו בקרבו אשר הרע יצרואת
 קלא וההוא שופר קול לנגדא בעיי מחטאיהון תייבין נשא ובני שופר האי אתער כדע"א
 עוברא לאחזאה ובעינן דינא ואסתלק רחמי ואתער אתרא שופרא אתער כדין לעילאמליק
 כלהו זיינין כדין כו' קלי אנון שופרא כהאי ולאפקא אחרא. שופר ולאתעראבשופר
 קמי בתיובתא ולמהדר קלין בהני ורעותא לבא לכוונא בעי ע"ד אתערו ורחמיןאתכפיין
 ולאטשכא לנגדא דידעין דישראל חולקהון זכאה עלמא. על מרחם וקב"ה כו'מאריהון
 התקיעות שעם מבואר הרי עכ"ד ידייהו עי עלמין כלא ויתקנא לרחמי מדינאלמאריהון
 טחמאיהון תייבין נשא וכני שופר האי אתער וכד הקדוש בלשונו כמ"ש תשובה ג"כצריך
 אך כו'. מאריהון קמי בתיובתא ולמהדר קלי' בהני ורעותיה לבא לכוונא בעי ע"דכו'
 דוקא זיכוין עליו מוטל החיוב אזי התקיעות כוונת להשיג יתעלה השם שחננומי

 כתיב לא וגו' תרועה יודעי העם אשרי וז"ל ע"ב. רל"א דף פינחס פ' בזה"קכמבואר
 תרועה יודעי אנון כו' חכימין כגון תרועה יודעי אלא תרועה תוקעי או תרועהשומעי
 יורע כל על גדול חיוב ובודאי עכ"ל. ברזל בשבם תרועם הכתיב כמה התרועהרזא
 תרועה מיודעי שכיו לפי איש איש להיות התקיעות סוד ולחקור כספרים לחפשספר
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 העבודה ושורשיסודרל

 האטתית התשובה עטהם לצרף צריך הכוונות עם וקכ"ז כנ"ל לכד תרועה טשוטעיולא
 התשובה. חיא השופר סוד שעיקר לפי כנ"ל ובטחשבתובלבו

 ב"ה א"ם הבורא כי הוא וזה קצרות במלות ברטז אטמון כערכי אנושולתועלת
 עולם יש ההם ומעולמות ותכלית קץ לאין קדושים עליונים עולמות ברא לעד זכרווב"ש
 מודות ז"ל האר"י ובכתבי בז"הק מבואר שופר של זה שם על וגם שופר נקראאחד

 סוד הוא זה ועולם בנסחרות עסק לנו ואין יטצאנו מי עמוק עמוק ונוראותגדולות
 אדם של תשובתו לקבל מהראוי היה לא הדין שורת שע"פ אף לומר רצוניהתשובה

 רחמים על מומר העולם זה אך ויתעלה ית"ש ובוראו ליוצרו פעפים כטה שהכעיסאחר
 וצונו כלל ררך תשובה העולם זה נקרא לכן לכך ראוי שאינו אף האדם תשובתומקבל
 ר"ה ביום בשופר לתקוע קדוש עם עלינו רחמנותו בגודל ויתעלה ית"ש ובוראנויוצרנו
 תוקעין כשאנו ואז ברואיו כל עי העליונים בעולמות והנורא הגדול הדין יוםשהוא
 אנחנו בזה ואמתית שליטה בתשובה לבינו ומעוררים התחתון זה בעולםבשופד
 כנ"ל התשובה סוד והוא שופר כן גם הנקרא הנ"ל הקרוש העליון עולםמעוררים

 פרשת הזה"ק במאמר מבואר וזה קדוש עם עלינו לרחמים הדין ממשלת טתהפךואז
 לנגדא בענין טחטאיהון תייכין נשא ובני שופר האי אתער וכד כמ"ש הנ"לאמור
 הנ"ל העליון העולם )ר"ל אחרא שופרא אתער כדין לעילא מליק קלא וההוא שופרקול

 שופר' ולאהערא בשופר עובד' לאחזא' ובעינן דינא ואסתלק רחמי ואתער שופר(הנקרא
 למשכיל. הערה כדי בזה ודי כו'אחר'

 התקיעות כוונת לכוין ויודע תמים צדיק איש תוקע שיבחר צבור לכל ראויואיך
 ומכוונים יאות כדקא שופר קול אשתכח אי וז"ל ע"ב. י"ח ד' ויקרא פ' בזה"קכטבואר

 לקמי רעותא לכוונא דידעין דצדיקיא חולקהון זכאה כו'. מליק קלא ההוא לתתאבי'
 יודעי העם אשרי כתיב דא ועל שופרא בקל יומא כהאי עלמא לתקנא וירעימאריהון
 דידע טכלא שלים נש בכר לאמתכלא עמא בעי יומא בהאי תוקעי. ולא יודעיתרועה
 ולזטנא יומא בהאי בעוזיא עלייהו דיבעי דמלכא ביקרא דידע קדישא דמלכאארחוי
 דיסתלק בגין כשלימו ברעותה בחכטתא דלכא בכוונא עלטין פכלהו שופראקל
 חובי דהא יאות כדקא אשתכח לא דלהון דשליחא לאינון ווי עלמא, מן ירוי עלדינא
 רכל עטא אינון זכאין יאות כדקא זכאה הוא שליחא וכד כו', בגיני' לאדכרא אחייןעלסא
 ע"א שם בזה"ק כמבואר תפלות בעלי ג"כ גוונא וכהאי עכ"ל. ידוי על טינייהו ממתלקיןדינין
 קאים אי אלא ב"נ מכל צלותא לטשמע בעי דלא וי"כ רר"ה ביומא לאבא חמינא אר"אוז"ל
 טדכנא דאנא ב"נ דהאי בצלותא הכי אפר הוה דר"ש לי' לדכאה קורם יומין תלתאעלי'

 ברזא למתקע תכים איהו דלאו דכ"נ תקיעתא מקבך דלא דשופר כתקיעה וכ"ש עלטא.אתכפר
 בתהיים מ"ז מזמור התקיעות קודם לומר שראוי במפרים והובא בזה. ודי עכ"לדתקיעתא

 בלחש ויתודה יקום אדם כל לסימן סיטן בין ז"ל האר"י וכתב נוהגין. ראיתי וכןז"פ
 שהתחיל כשישמע תיכף מאוד האדם יזהר אך עכ"ל שיקובלו, יתפלל התקיעותואחר
 מוסף דחזרת ובתקיעות לתקיעות וישטע הוידוי באטצע יפסיק להתוקע למררהמסדר
 הודוי בעת עצמו על יקבי מאזר זיזהר ג"כ יתודה הסי' התוקע שיסיים אחרדהיינו
 שישמע ותקיעה תקיעה וכל כנ"ל. יעולם עליהם עוד ישוב שלא אלהבא אמתיתקביה

 זו תקיעה בשמיעת מקיים אני בזה"ל מאוד עצומה בשמחה במחשבתו יחשובמהתוקע
 שיעיין לאדם וראוי בזה. רוח נחת ית"ש לו לתת וכוונתי ית"ש בוראי שציונימ"ע

 ח"ו מחשבתו יפנה שלא נדוי תועלת וזה התקיעה בעת במחזור גפניםהתקיעות
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הלא עשראחד ן ו ת י אהשער

 שלא מ"ג תקצ"ב סי' בש"ע המפורש בדין מאד האדם ויזהר בזה. ודי אחותיטחשנה
 להכניס שלא וגם דמעומד לתקיעות דמיושב תקיעות בין הצבור ולא התוקע לאיסיח
 לרעת אך ולברך לחזור צריך אין ושח עבר אם הטור לדעת כי ברכה במפק עצטואת

 בזה. מאוד הארם יזהר לכן ולברך לחזור צריךהגה"ם
 יהלכון פניך באור ה' תרועה יודעי העם אשרי פסוק אוסרים התקיעותואחר
 כל יגילון בשטך שאח"ז פסוקים שני עור לוטר שיש אכודרה"ם וכתב 8"ט()כתהלים
 ג"כ כן וראיתי ע"כ. קרננו תרום ובשמך אתה עוזמו תפארת כי ירוטו. וכצדקתךהיום
 תפלת קודם יום של שיר מזטור לוסר שראוי למעיה כטוכא יורע ספרים.כשאר

המוספים.

 רביעיפרק
 מוסף פלחת

 ובתפלת ושחרית ערבית כתפלת המבוארים הכוונת בכל טומף תפלתיתפלל
 לעורר לאדם ראוי והנורא הגדול היה"ד זה של מוסף בתפלת ובודאי רגלים שלהמומפין
 וביחוד חטאינו ומפני של הנומת בכל ועצום גדול לבכי עוז ויתר שאת ביתרלבבו
 ממש. הבכיה אל עצמו לעורר לאדם ראוי כו' עלינו מלכותך כבור גלה מלכנוכאבינו
 כנ"ל. האומות בין בגלות עתה הגדול שסו חלול על לבכות בו כח עוד ישאר שלאעד

 שעירים ושני גם בחול ר"ה חי אם אף הזה הזכרון יום טומפי ואת יומרויזהר
 ויאמר לכפר. ושעיר גם מומף. ואת בטעות נדפם מידורים וברוב בש"ע כנזכרלכפר
 ובשטתה החול בתפלת למעלה המבוארים הכוונות ככל לשכח עלינו של הגדולהשבח
 ששרי בשביל התפלה באטצע זה שבח לומר כה"ג אנשי תקנו כי מאוד עדעצומה
 אנחנו טקריסין וע"כ טאלו אלו נשתנו מה בטרום קדוש עם עלינו מקטרגיםהאוטות

 אנו ועי"ז ויתעלה יה"ש ובוראינו ליוצרנו הזה והנכבר המפואר שבח ונותנים קדושעם
 מעלינו. המקטרגים פי אתמותמים

 מלכיות דרם
 ובמתון עצומה בכוונה ושופרות וזכרונות מלכיות פמוקי לומר מאד האדםויזהר

 רבה אמר ע"ב ל"ד דף רר"ה בגמרא בם'ש וראו הביטו היטיב התיבות ובדקדוקגדול
 עליכם. שתמליכוני כדי מלכיות שופרות. זכרונות מלכיות בר"ח לפני אמרו הקב"האמר

 ותקעתם מפסוק זאת ודרז"ל בשופר ובמה לטובה זכרוניכם לפני שיבוא כדיזכרונות
 מלכיות. הרי אלדיכם ה' אני זכרונות הרי לזכרון והיו שופרות הריבחצוצרות
 כוונת נגדך יישירו ועפעפיך יבימו לנוכח עיניכם הלא נפשי אהובי ורעייאחי

 על הצווי בזה ויתעלה יה"ש רצונו שגזרת והוא הנ"ל בגפרא מפורש מלכיותפסוקי
 הגמרא בלשון כמבואר הפסוקים אמירת כעת עליו ויתעלה ית"ש שימליך כריהאדם
 מפיו טוציא אם ידעו לא והכלם יבושו לא בוש ואיך עליכם שתטליכוני כדימלכיות
 ואינו עליו ית"ש אותו להטליך במחשבתו מכוין ואינו מלכיות העסוקי לבדומשפתיו

 והבדיל שכתר על ויתעלה ית"ש לבוראנו עצומה בשמתה והודאה שכח במתשכתונותן
 ושמו עלינו ומלכותו לאלקים לנו להיות הקדוש ולגורלו לחלקו העמים סכלאותנו
 לאותה אוי וגואלו ישראל סלך ישראל אלהי ע"ק עלינו רק סכנה אינו ב"ההגדול
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 ה ד 1 ב ע ה ושורש ד ו סיהב

 אלו פסוקים אסירת בצוף ית",ט רצונו בגמרת הזה הנורא ביום כיק לא כיבושה
 יכוץ וער לעולם יטלוך ה' ראעחן פסוק כשיאמר לכן חובתו ידי יצא לאובודאי

 ועל בני ועל עלי ומלכותך אלהותך מקבל אני בזה"ל מאד עד עצוטה ב,טמחהבמח,טכתו
 אלוה לו יטיש על מאוד עד בלבו עצומה וטטחה 1"טמח הדורות כל סוף עד בניבני

 אטה בציור נפוט פסירת ע"ע לקבל ראוי תשוקתו גודל ומרוב ונורא גדול ומלךקדוש
 לתת ויכוין לעד זכרו ויתעלה ית"ש אלהותו ביחוד אמנותו אטתית להראותסיתם
 טלכיות פסוקי עוטרה בכל בקיצור זו כוונה יכוץ וכזה גדול רוח נחת בזהלית'ט
 בזה. ודי ישראל וטמע בפסוקוביחור

 זכרונותמדר

 אף בלבו ה' יראת שנגע מי כל מפק מבלי הנה כו' עולם מעוטה זוכראתה
 יפקד הצם לבו אל האדם יתן כי זה בנוסח ועצום רב בבכי קולו את יתןבמקצת
 רוע לבד ולא חיט ימי כל 'טל מפעלך רוע כל על ובנע וגופו ומדמתו ורוחונפשו
 יבוקר הזה כהיום אחרים בגלגולים עליו אוטר מעללו רוע אף אלא זה 'טבגלגולמפעלו
 סרוסן והכל הזה והנורא הגדול הדין כיום כמשפט להביאו כאחד הכי לצרףפנקסו
 גלגולים הם קדם, יצורי כל ופוקד חיים. העודם הפה עולם, nWpD חכר אתה זה.בנומח

 עם הקודמים בנלמלים עליהם שעכר המעשים לצרף ר"ל רבים, מעשים להזכרהקודמים.
 מעבירות לשוב תיכף לכו אל יתן במתץ האלה הדברים באמרו ובוראי עכסנו שלאלו

 הרירו ועעיו תדע אשר לבבו נגעי סכל שעמת מה כל לתקן בטחשבתו תקבלוטבלו
 זה בהערה ודי נות. הפ מאץ דמעהכנחל

 התיבות ובדקדוק גדול וכמתון עצומה ככוונה זכרונות פסוקי לומר ג"כוההר
 כנ"ל.היטיב

 נעוריך חמד לך זכרתי ה' אמר כה לאמר ירושלים באעי וקראת הלוךובפסוק
 הגדול הרץ בטס עתה שגם מאר עצום בבכי במחשבתו יתפלל כו/ כלולותיךאהבת
 ללכת ויתעלה לית",ט ע"ק כנו וטהי' ועצום איתן ואהבת נעורים חסד לנו יזכורהזה

 מיתה איזה בציור נפש פפירת תיכף עצמו עי ויקבל זרזע לא בארץ במדבראחריו
 חרף עם ויתעלה לית"ש קדוש עם בנו עףע, והעצוטה עזה האהבה עתה ג"כלהראות
 את אני וזכרתי כפסוק גם ב"ה הגדול וטסו קדושת על מגחנות בטיחות לטותנפשו
 'טיחיש כנ"ל כמחוטבתו יתפלל עולם, ברית לך והקמותי נעוריך בימי אותךבריתי
 בגוים חרפה עוד נהיה לא בקרוב בימנו במהרה עתה עולם. הברית אתנו להקיםוימהר
 הגוים בעיני ויהקד,ט 'טיתגדל הגדול שמך למען זאת ועוטה העמים כל בעיניוקים
 ילד אם אפרים לי יקיר הבן ובפמוק הארץ כל על עליע לבדך ה' אתה כיוידעו

 נא רחם כנ"ל וכמחשכתו ויתפלל יותר עצום חככי אל לבו יעורר כף,שעשועים
 בניך וטאנו עתה לנו וזכור הזה והנורא הגדול הדין ביום העולמים כל רבוןעלינו

 רות נחת לך 'טיעשה העולם בכל זו כאומה לך יש וכי שלך שעשועים ילדיהנחמדים
 זה וב,טביל ב"ה הגדול וטסך באמונת וביחוד רגע ובכל עת בכל הקרושיםבמצותיך

 הגדול שמך ולמען הזה המר מהגלות אותנו לגאול קדוש עם עלינו מעיך נאיהסו
 לנו זאוסרים ופסל אלילים עובדי האומות כין עוד יהלל ושלא האומות ככלשיתקדש
 בזה. ודי בעוה"ר הגדול שמו חלול על רק יהיה לא בכיתו גודל וכל איוויכם איהתמיד

 מאוד. עצום בבכי יאמר זו תפלה כו' לפניך טוב בזכרון זכרנו וא"אאלהינו
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רלג עשראחף ן ו ת א.יהשער

 הרג בציור נפש ממירת עצמו קל יקבל כו' שעקד עקדה לפניך ותראהובתיבות
 בגלזת עתה ינו שיזכור בכוונה כסחשנתו יתפלל ראשונים, ברית להם וזכרתיובפסוק
 יחשוב הברית, זוכר י' אתה ברוך גאולה. שנת עלינו ויגזור ההוא ראשוני'ברית

 אני אך ההוא הברית לנו תזכור שכודאי ידעתי בזה'ל עצוטה בכוונהבמחשבתו
 ביום אותו ותזכור ההוא הברית הזכרת ותחיש שתמהר ובוראי יוצרי לפניךטתפלל
 הזה.הדין

 שופרות דרם

 צטחים. ושאר האילנות הם בראשית, ובריות אבודרה"ם, ז"ל כו' נגליתאתה
 כי קרש מדבר ה' יחיל מדבר יחיל ה' קול וכתיב עגל כמו וירקידם שנאמר ממך,חררו

 מיני הר על מלכנו בהגלותך ממך חרדו ואימתי תורה מתן בעת מדברהמזמור
עכ"ל.

 לעזהר כו' נגלית אתה הנוסח לומר כשיתחיל לאדם מהראוי כודאי ורעיי אחייהנה
 התשוקה גורי וסחטת לער זכרו ויתעלה ית"ש ומלכותו באלהותו עצומה באהבהלבו

 שנית לשמוע אנחנו גם נזכה מתי כפחשבתו ויתפלל מאור נדול בכי יבכה עזהוהאהבה
 שזכו כמו ויתעלה ית"ש אלהותו גודל קצת בזה ולהשיג צהורות אמרות ומלכנומאלהינו

 כטה ועוד מוריך את רואות עיניך והיו הנביאים ע"י שהבטיחנו כסו לזה המדברדור
 כו' הבוקר בהיות השלישי ביום ויהי בפפוק וביחוד לעתיד. לזה שנזכה המוריםפסוקים
 יהיי זו עצוטה ותשוקה לזה. אנחנו גם נזכה מתי ויותר יותר עצום בבכי לבויעורר
 תבל יושבי כל הנביאים פסוקי וכשיתחיל גדולה. בבכיה חורה של פסוקים ג'בכל

 גדול בכי אל לבו יעורר תשמעו, שופר וכנקוע תראו הרים נם כנשוא ארץושוכני
 בכל שיתקדש הגדול שטך ימען עשה העולמים כי רבון במחשבתו יתפלל טאודועצום
 בין טחולל הגדול שטך יהיה מתי וער וגבורותיך גדולתך אז הגוים כל וירעויכירו כודאי הגדול השופר קול וישמעו הפייות כל ויתקבצו הרים נם נשוא שיראוהעולם.
 של פמוקים הג' בכל יהי' עצום בבכי זו והמחשבה אלהיכם איה האומריםהגוים
 וביחוד הנ"ל בכוונה רב בכי יבכה כו' לחרותנו גדול בשופר תקע או*אנביאים.
 מתי ועצומה רבה בבכיה במחשבתו יתפלל כו' ובמועדיכם שמחתכם וביוםבפסוק
 הודאה בטחשכתו יתן הברכה ובחתימת ב"ב. שיבנה מקדשו בכית קרבנות להקריבנזכה

 ע"כ. לנו להיטיב הגדולים כרחמיו תרועתינו קול ששומע ע"ז ויתעלה לית"שעצומה
 ותשובה ובנוסת עצומה בכוונה הצבור עם הפיוטים יאמר העטירה תפלתואחר

 תשובה כמחשבתו יהרהר ותשובה בתיבות הגזירה רוע את טעכירין וצדקהותפלה
 ובתיבות הנה. עד נזהר שלא מה בכל שיזהר אמתית קבלה עצטו על ויקבלשליטה
 עונותי כל על לי מחול העולמים כל רבון בזה"ל קצרה תפלה במחשבתו יתפללותפלה
 ידו. מסת כפי צדקה ליחן בלבו יקבל וצדקה, ובתיבת מעשי. לתקן עלי טקכלאני
 בזה.ודי

 בכ"מ ויכוין עצוטה בכוונה התפלה אל לשמוע מאוד יזהר רש"ץ התפלהובחזרת
 יאמר אלא בטל ישב לא בנגונים מאריך שהש"ץ ובעת בלחש. העמירה בתפלתכנ"ל
 בואנחנו וישתחוה וכשיכרע כו'. בכוונה מעט וטוב עצומה בכוונה תהליםמזטורי
 בשמחה והודאה שבח הכריעה עת כל במחשבהו יכוין בנגון טאריך והש"ץכורעים
 לקר זכרו ויתקלח ית"ש באלהותו וגורלנו חלקנו שנתן על ית"ש לבוראנו מאודעצומה
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 ה ד 1 ב הזע ,' ש ר ו:ש:ו ד 1 סי ; ,,. נ"ע-:,רלד

 ואח"כ לך נקוה כן ועל ער- זו שטחהוישטח
 .יאטו"

 'בשם ,ממחזורים שנדפם הדפוקים
 ,. . ') . ן י .. ' :', הכוונה.הנ'ל. ע-ד עצומה(גדכ. בשמחההרוקח

 בתקיעות כנ-ל ג"כ שישםע:םהתוקע.'יכוין תקיעה בכל המדהים ובתקיעות:של ..,
 קול היום לשמוע ית"ש .שצוניי-בוראיו מ"ע התקיעה זו אני'יםקייםנבשםיעתדמיושב
 ':::- :-נ' ' לכם, תרועה,יהי' יום כמדששופר

,,.: 
.-- 

 שעין התפלה חזרת של ותהלה ברכה כל על אמן בכוונת טאוד האדםויזהר
 זו. בהערה ודיחתיטה.

 עצומה ובשמחה בנוונה יאטר כו', כאלהינו' אין כו' ויאטץ חזק ה' אלקוה
 אני בזה"ל עצומה "ודאה :במחשבתו יתן הכבות אלו בכל מושיענו, וכתיבותמאוך.
 .הדין ביום .ברחמיך:הרבים מושיענו שאתה שסך יתברך .לך גדולה-.ועצומה הוראהגוחן

 בכוונה וממטני' קטרת ;פ'( יאטר ואח"ז עלינו. והספפינים .המקטריגים- הזה.סכלהנורא
 יתאחזו שלא והקליפות החיצונים להבריח נפלאה סגולה אסירתם כי טאודעצומה

 האריז"ל. מכתבי כנודע: האלה: הנוראים בימים גם -ומה )השנה בכל אף,בתפלתינו
 להשתדל אדם . לכל ראוי.

 לשמוע-
 קולות למאה רמז כדאיתא"בטור בליה מאה.יקולות

 להשמיע להתנהג המנינימ:של,ע"ק בכל לכן.ראוי; דסיסרא אמי' דפעיא ק"פעיותכנגד
 תר"ת וג' תש-ת ג' מתחיה. :יתקעו: התפלה השלםת..כל שאחר והוא עד"ז קולותסאה

 עם קולות הרילס' בסדרים התפלה בהזרת שתקעו' תשר"ת לג' קולותלהשלים)שלשים
 התפלה אחר לתקוע כטנהג 'קולות שלשים עור יתקעו ואח"כ המיושב התקיעותשלשים

 וע"פ קויות מאה להשלים תר"ת ופ-א תש"ת! ות"א תשר"ת פ"א יתקעו ואח"כ תשעיםהרי
' .י. בר"ה: קולות מאה דוקא לשמוע גדול האריז"ל-היובןכתבי -  

 כנזכר ראפשר מה באכילהלבכל הקדוש'"לסעט הדין ביום האדם'מאד,ומארויזהר
 בש"ע ג"כ והובא בר"ה שמצוה-יהתענות בפומקים דיעות וכמה תקצ"ז'ם"א סי'בש"ע
 ויצרו הכהמיות תאותו לשבר. פניו עי אלדים יראת שתהי' לאדם ראוי ועכ"פי י"אבשם
 ויתעלה ית"ש להבורא עצומה עבודה והיא שבעו כל יאכל ולא " הזה הנורא הדיןביום

 כאלו הכתוב עליו מעלה, יצרו הזוכח"את כל 'אריב"ל הדין נגמר פרק ,כגמרא:'כדאיתא
 אם וביחוד ע"כ: תודה"יככדנני זובח דכתיכ ובעה"ב בעה"ז עולסות כשני להקב"הככדו
 בלתי ושתיה ,באכילה כרסא כטווי. כי ברור שזה הטנחה -תפלת התפלל לאעדיין
 מביא הכרם טלוי גם וענוה, בהכנעה.. להתהנן:'לו הקב"ה מ"ח המלך אל לבא,אפשרי

 יתפלל איו נוראים שביסים בושה 'לאותה ואוי בחפלה מחשבה בלבול לידי' הארםאת
 ידון דין כסא על. ,עתה היושב ויתעלה ית"ש' המשפט המלך לפני וזרות שונותבמחשכות

 כמבואר ותחבולותיו' 'ומחשבותיו גבר .מצעדי ועלילות מעשיה' כ5 על כרואיו כלאת
 כל את דן , כר"ה וז"ל ע"ד י"ד דף בראשית, פ'כז"ח,

 העולם.נופות.,בני
 והנשמות אדם,

 אדם של צעדיו אפילו כויה"ותאנא השנה כל שעשו מה כל על אותם ודן אותםופוקד
 כסו פרקים בר' אחא א-ר 'כו/ יספור צעדיו וכל הח"ר היום באותו ברין ,ובאיןנסנין
 ודי עכ"ל. ובעוה"ב ר"ה וביום שעושהו וכזטן בעבירה שמהרהר ביום בו נידון האדםכן

 י ,. ' , זו.בהערה
 ואחר בסדורים .כנדפס תשליך פדר לוטר הצבור עם ילך המנחה תפלתואחר

 .-' עצומה. ככוונה קראתיך ממעמקים סזסור יאסרהסדר
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רלה עשראחד ,האיא1ןשער

 חמישיפרק
 תשובה ימיעשרת

 מצוא עת וחמדם רחמם ברוב שמו יתברך הבורא קבעם עשי"ת כי ידעת נאהנה
 את דרשו פסוק על כמרז"ל שבידו טעבירות שישוב ליחיד אף עונות למחלת תרףמזור
 דר"ה ימים שני ועברו חלפו כבר והנה יה"כ עד שסר"ה ימים י' אלו ונו' בהמצאוה'

 אדם כל יראה לכן לעשור כמא שכין באים ימים והנה תשובה ימי עשרת שלמחשבון
 היסים שבעת כל התשובה אל היא דרכה הכנה לעשות ישכילו ומעשיהו אלריםפועל
 מרע סור של ופרם פרט כל אחר ולחפש לחקור וידום בדד וישב א"ע הארםיפריש
 העבר על גמורה בחרטה רשע דרך לעזוב לבו אל הוא שם וגדול קטן טובועשה
 סלתו וכבר להבא עוד לכסלה ישוב לבל וסייגים בגדרים בפרץ לעמוד גדרוגודר
 בהם היטיב אדם ויעיין דברים פרטי כטה על התעוררות אלול בחרש למעלהאמורה
 הן שיוכל מה בכל העבר על בפועל תשובה עליהם לעשות האלו בימים לחקןויראה

 לתשובה ית"ש הבורא לפני נחשב גדול הן קטן הן סנוף וכל סגופים ושארבתעניתים
 בחדש כנ"ל הלילה כל בלטור כרת תקון ויעשה מיכולתו. יותר אף צרקה בנתינתהן

אלוה
 יה"כ אחר עד ר"ה מיום חולין שיחת שום ידבר שלא בער"ה עצמו עלויקבל

 ככל וכן הראשונים מסירים מנהג והוא דאפשר מה בכל הכרחים בדברים ג"כולמעט
 להתנהג אדם לכל עכ"פ ראוי השנה בכל א"ע נוהג הי' שלא אף החסידות הנהגתשאר

 תר"ג מיי ובש"ע תר"ב סי' הטור שמביא מהירושלמי טשמע וכן האלו כעשי"תבחסידות
 ועושה בהם המתענה וז"ל תשובה ימי י' בענין האריז"ל וכתב עכו"ם. של פתבענין
 מימי יום כל לו מוהלין אז לעולם העבירות לאותן יחזור שלא לבו בכל גמורהתשובה
 זו. בהערה ודי קכ"ל. לעולם ההוא כיום שחטא מה שנעי"תהשבוע

 נדלי' צוםכוונת
 צום רז"ל דרשו ח' כזכרי' הנאמר וגו' השביעי וצום החמישי וצום הרביעיצום
 אחיקם כן גדלי' נהרג זה ביום כי ת"ב כענין הוא זה וצום נדליה צום זההשביעי
 שנשארו ישראל בני עם טרלת הפליטה יתר עם ראשון הבית החרבן אחר תיכףשנשאר
 כי קדוש לעם פליטה קצת הי' גדלי' נהרג לא ואלמלא החורבן אחר הקדושהבארץ

 שם נשארו אשר ישראל בני עם דלת כל על יהורה בארץ לגרלי' הפקידנבוכדנצר
 והלכו יהורה טארץ ישראל בני עם כל ברחו גדלי' כשנהרג אך מ' מי' בירמי'כמפורש
 שממה אז נשארה יהודה ארץ וגם בפסוק. הכל כטפורש כלם נהרגו ושםלמצרים
 בני הריגת ועל הזה הגדול הצדיק הריגת על ע"ז צום נקבעה וע"כ וכי מכלותרבה
 עת בכל לכן וכל מכל הקרושה ארץ חרבן ועל ג"כ הריגתו ע"י ורבבות לאלפיםישראל
 ואנינות צער קרוש מעם ישראל איש כל בלבו יכניס זה צום יום של רגעובכל
 ועל הקדושה ארצינו וחורבות ותפארתנו מקדשינו בית חורבן על ולקונן לאונןגדול
 בעת בבכי קולו את יתן וביחוד הישראלי קדוש טעם הסלימה ויתר הזה הצדיקהריגת
 זו. בהערה ודי הנ"ל, כל עד המליחוהאמירת
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 העבודה 1ש1רשיסגדרלו

 תשובהשבת

 ודקדוקיה פרמיה בכל תשמרו אם שבת יום ופשעיו טחטאיו גאולה יוםהנה
 שמירת היא התשובה אל טוסד ויסוד נדול ושורש עיקר כי ובמחשבה ובמעשהבדבור
 כדור ר"ל עע"נ אפילו כהלכתו שכת השומר כל כסרז"ל השנה ככל גם כהלכתושכת
 תשובה שבת לעשור כמא שבין לשבת לו )קראו אשר שמו זה ולכן לו מוחליןאנוש
 לשמור ומאוד טאוד האדם בו יזהר לכן לתשובה ועיקר יסוד הוא כהלכתו שמירתוכי

 לטהר וגם ח"ו חולין שיחת בו מלדבר וגם ודקדוקיו פרטיו בכל כהלכתו אותוולעשות
 ואז היום כל ה' ביראת רק וכלל כלל עה"ז בעניני יחשוב שלא ומחשבותיורעיוניו

מוהליי
 בשם כנ.ל עתה ועד הזידו סיום השנה שבתות בכל שחטא מה כל על לו
 עצמם לטהר זו בשבת נזהרים עם המון אף הם קרושים ישראל בני ובודאיהאריז"ל.
 אחר תיכף גם השנה. שבתות בכל בזה נזהרים שאינם אף התפלה קודם בשחריתבמקוה
 המנחה. תפלת עד תהלים ס' לומר לבה"כ הולכים שחריתסעודת

 יוה"כ ערבסדר
 ובכל בטור והובא ותיקין מנהג הוא בעי"כ הכפרות במדר בידינו אבותינומנהג
 לממיכה ותיכף לנפשו גדול תקון הוא ז"ל האר"י כתכי ע"פ גם בש"ע. והרמ"אהפוסקים
 אצל ולעטור הכפרות לשחוט שוחט אצל בעצטו הוא שילך אדם לכל וראוישחיטה
 והשחימה. המכין תקון אל אותו ולזרזהשוחט

 הצדקה נתינת כי יכלתו טכדי יותר אף זה ביום בצדקה שירבה לאדםוראוי
 תורה. בעלי מהוגנים לאביונים וכיחוד העוונות לכפרת נפלאה סגולההיא

 לכן לחודש בתשעה נפשותיכם את ועניתם מפסוק רז"ל למדו יוה"כ ערבמעודת
 גדול רוח נחת זו בסעודה שעושה ויכוין מלומדה אנשים כמצות אותה האדם יעשהלא

 על יראתו תהיה ועכ"ז נועם ויהי ופסוק יחוד לשם יאסר הסעודה וקודם ית"שלהבורא
 כל יתוקן ולש"ש בקדושה זו ובאכילה לבדו. לה' כלתי ח"ו להנאתו יאכל לכלתיפניו

 האר"י בשם כנ"ל השנה כל בהם ונלכד שנכשל האכילות ריבוי גם איסור שלאכילה
 שעות כמה אחר שבודאי גסה מאכילה בטנו למלאות שלא בראשו עיניו והחכםז"ל,

 בעניים מאוד ויזהר בזה. ודי תפלה. ביטול לידי יבא וגם לו יזיק כי כעצמויתחרט
 שלחנו. עלולמוד

 אל השינה למסור טאוד יזהר לישן ירצה אם עצומה בכוונה המזון ברכתואחר
 אחר ושהות עת לו שיהי' ככדי להקיצו שיקבע ועונה בעת משינתו אותו שיקיףהשומר
 ביום מבילה וחיוב מאוד נשבר בלב במקוה לטבול דהיינו כתקון הכל לעשותהשינה

 רסעבד לירחא בתשעה היכלא בני בעיין וז"ל ע"ב רי"א דף פינתם פ' בזה*ק מבוארזה
 טנחה להתפלל שהות לו שיהיה גם עכ.ל גרמייהו. לדכאה בנהרא ולמטבלהרוותא
 בש"ע ועיין כנהונ ארבעים מלקיות ילקה התפלה ואחר עצומה. ובכוונה הגוףבנקיות

 וברמ"א. תר"זס'
 מהמגופים הקדפונים חסידים מהנהנת נפלאות ויראה במפרים אדםויקיין

 יסורים ומכלו האלה הנוראים ביטים מיתות וד' מלקיות בענין בעצמם שעשוהנוראים
 חלקם. ואשרי מיתות ור' סלקיות ע"י וסריםקשים

 בכל וכן יתודה ואח"כ לרצון יהיו פסוק יאמר מנחה שבתפלת הוידויוקורם
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 במקוה לטבול נוהגין רבים טצאתי נצור. אלהי יאסר הוידוי ואחר יה"כ שלהתפלות
 במפרים. הובא וכן הטפסקת מעודה אחרנ*כ

 שיהיו יהי' הברכה ועיקר עצוטה בבכיה בניו את יברך לביה"כ שילךקודם
 הקדושה בחורתו ובינה שכל יתעלה השם להם ויתן חייהם ימי כל יתעלה השםעובדי

 ויזכה ארוכים ושנים חיים . להם ויתן ולילה יומם הקדושה תורתנו בלמוד גדולהותשוקה
 אותם ויוכיח חייהם ימי כל ובמצוה בתורה עומקים בנים ובני כנים מהםלראות
 ית"ש להבורא רוח נחת בזה לתת זו בתוכחה ויכוין ימיהם כל אלהים ביראתשילכו
ויתעלה.

 בדבור אף אותו שהקניט לטי לפייס לביה"כ שילך קודם מאוד האדםויזהר
 בעי"כ האדם יזהר גם כזה. טאוד האדם ויזהר בש"ע. ועיין דגמרא דינא הוא כיבעלמא
 תקון כל בלבו לתקן מאוד האדם ויזהר לכן. קודם צדקה בקניני שנדר מה כללשלמ
 נקי שחוא נדרי לכל לבה"כ כשיבא בעצמו שירגיש הייינו ית"ש הבורא עבודתעניני
 בכל לבבו בכל אלהבא תשובה בחזרת האלהים כסלאך טמש ופשע טום סכלוטהור

 הקצרה. זו בהערה ודיהענינים.
 עלי טקבל הריני כזה"ל עצומה בשמחה מלא בפה יאמר לביהכ"נ שילךקודם

 בחזרתו ויתעיה ית"ש ובוראי יוצרי צוני כאשר הזה הכפורים ביום וגופי נפשייענות
 איסור טעתה עלי טקבל והריני וגו' בערב לחדש בתשעה נפשותיכם את ועניתםהקדושה
 המטה ותשמיש הסנדל ונעילת וסיכה ורחיצה ושתיה אכילה איסור עינויין וה'מלאכה
 שהובא הקצרה הכוונה ענויים החמשה קיע קבלתו בעת ויכוין ושכינתי' יקכ"הלשם

 ענוי בגין ענויין חפש עלי' לקבלא נש בר וצריך וז"ל ע"כ. ד"ם כ"א תקוןבתקונים
 לא סוערה עניה ואתקריאת בגלותא דגלת הקרושה לשכינה פי' זעירא. לה'דגרים
 טנעיים. בלא לביה"כ וילך עכ"ל, כו'נוחמה

 ששיפרק
 נדרי לכ

 שמבואר כפי בגדנו אשמנו בנוסח יתודה ומיד תיכף בה"כ אל תבוא כיוהיה
 נגעי כל את איש איש אשמנו בנוסח א"ב של ואזת אות ככל להתודות דהיינולמעלה
 כל קודם זה כוידוי האדם ויזהר הנה. ער בהם נזהר היה שלא בעצמו ידע אשרלבבו

 וז"ל חשכה. עם עי"כ הוא הוידוי שעיקר הרמב"ן פי' ע"פ דגמרא דינא הוא כינדרי
 אכילה אחר רש"י )פי' חשיכה. עם עיה"כ וידוי מצות ת"ר ע"ב פ-ז דף דיומאהגמרא
 דעתו תמרף שמא וישתה שיאכל קודם יתודה חכמים אמרו אבל יוה"כ( עליומשיקבל
 אירע שטא וישתה שיאכל לאחר יתודה ושתה שאכל קודם שהתודה ואע"פבמעודה
 שהריף שחרית. יתודה ערבית שהתודה ואע"פ חטא( של רש"י )פי' בסעודה קלקלהדבר
 עכ"ל כו'. אומרה והיכן בנעילה יתודה כמנחה בטנתה. יתודה במומף במוסף.יתודה
 עם עיה'כ וידוי מצות רה"ק הרמב"ן פי' וז"ל ביאור ביותר ובר"ן בכ"י והובאהגמרא.
 לפיכך במעודה דעתו תטרף שטא חכמים חששו אבל כו' עצמו ליום מסוךחשכה
 בזטנו ומתודה חוזר אכילה קורם שהתודה ואע"פ אכילה קודם להתודות עליוהחמירו
 יא עצטו יה"כ של ווידוי שהיא ערבית של וידוי אבל כו' עצ10 ליום ממוך חשכהעם
 היום וכל שחרית מחודה ערבית שהתודה אע"פ קתני אלא בי"כ הוא מתודהקתני
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 להתודות כנסעת בתי בכסה המנהג נתפשמ וכבר בזה. האדם צהר לכן הר"ה עכ"לכד
 נדרי. כל קודםבצבור

 ופליאה נדרי כל של ס"ת כמפרים ונקרא ההיכל מן ס"ת טוציאין הוידויואחר
 מפורש זה דבר כי כנמיות בתי בכל כן נהגו לא זה מה ועל זה מה לדעת בעינינשגבה
 סמה של ובישיבה מעלה של בישיבה בזה"ל ואומרים לבה"כ נכנסין ערבית וז"לבטור
 הטור עכ"ל כו'. ואסרי נדרי כל ואוטר בחיקו ואוחזה צבור השליח ס"ת ומוציאכו'

 הוצאת של זה בתקון מאוד מפליא ז"ל האר"י ככתבי וכיחור באכודרה"ם. ג"כוהובא
 מ"ת שיקנה ר"ל נדרים בעון שפנם למי ונפלא גדול תקון שהוא וכתב נדרי בכלס"ת
 בעת ויאחז ההיכל מן המ"ת הוא שיוציא דהיינו הרבה בממון אפילו נררי רכלזה

 שיתחיל קודם עונותיו ויפרם ויתודה הם"ת וינשק שיחבק והעיקר נדרי כלאמירת
 ההיכל טן ראשון ס"ת בהוצאת הוא תקון ועיקר באריכות ועיייש נדרי כלהש"ץ
 כל להוציא הוא וישר ראוי כי אחר ספר יקנה ראשון מ"ת לקנות השיג לא אםועכ-ז

 מ"ת בהוצאת העונות לכפרת זה ותקון כשרה. הם"ת שיהיה והעיקר שבהיכלהמפרים
 יתיר ולא בעימא אשכחנא אמוותא חד וז"ל ע"א. רכ"ה דף ויחי פ' בז"ק נרמזכשרה
 ביי טשתקר דלא ס"ת כינייהו ואשתכח כאורייתא דלקאן אנון דאשתכחון אתרבההוא
 כתיב אי וכ"ש ותתאי עלאי מתערי בגיני' האי מפקי כר פסול( בו נטצא שלא)פי'
 תקון לעשות הקרטונים לנו תקנו ולכן עכ"ל. מלי' אוליפנא והא חזי כדקא קדישאשמא
 לאל ויש בידו יכולת שיש סי לכל ראוי ובודאי נפשותינו על לכפר נדרי כל בעתזה
 אם ומכ"ש בו שמתפלל בה"כ באותו הזה והנפלא הגדול תקון עכ-פ לתקן ישתדלידו
 מוטל נדרי כל אמירת בעת מ"ת להוציא כנסיות בתי בכל זה תקון לתקן ידו לאליש
 הרבים זכות ואזי בזה-ק וכנ"ל עונותיהם לכפרת הרבים את לזכות ולתקן להשתדלעליו
 בבה"כ הקבוע טקוטו על שבירו בס"ת זה תקון ארם שיעשה הוא ויפה וטוב בו.תלוי
 ההיכל. אל הם"ת יחזורואח"ז

 כי נדרים עון לתקן נדרי כל אמירת בעת הבכי א5 מאוד לבו אדםויעורר
 התפלה מתקוני ג"כ הוא כי בכוונה לאמרו ויזהר זה עון על מאוד גדול תקוןהוא

 בזה"ק. והובא זודערבית
 כדי הש"ץ שיסיים קודם וימיים בלחש הש"ץ עם יתיר כל יאמר שהחיינווברכת

 ויתרומם יתעלה להשם במחשבתו עצומה והודאה בשמחה ויברך הש"ץ אחר אמןשיענה
 ביום מצותיו בקיום ית"ש לפניו רוח נחת לעשות שיוכל הזאת לעת בחיים אותושזיכה
 ית"ש לאי ויודה שיתפלל והודאות וכתפלות מלאכה ובטניעת ענויים ובה' בצוםהזה

 הזה.בצום
 בפרקים המבוארים הכוונות בכל מאוד עצומה בכוונה ערבית תפלת יתפללאח"כ
 בעז"ה.הקודמים

 ימתין נדרי כל הש-ץ שיסיים שאף כנמיות בתי בכל להתנהג טאודוראוי
 בכל להשתדל אדם לכל וראוי בזטנה ק"ש לקרות הכוכבים צאת עד ברכומלהחתיל

 מאוד.זה
 בקיצור שמע פמוק של הכוונה האדם יכוין ושחרית נדרי רכל יה"כ שלובק"ש

 הצבור, עם רם בקול בשכמל'1 לוטר שיוכלבכדי
 תיכף יאמר העטירה תפלת ואחר מאור גרולה בבכיה העמידה חפלת ארםיתפלל

 כנ"ל, נצור אלהי קודם הוידוי ויתחיל לרצון יהיופסוק
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 מצות כל ז"ל פ"א תשובה הלכות בהרמכ"ם כמבואר התורה מן מ"ע היאהוידוי
 כשיעשה בשגגה בין בזדון בין מהם אחת על אדם עבר אם ל"ת ובין עשה ביןשבתורה
 וגו' יעשו כי אשה או איש שנאסר ב"ה האל לפני להתוודות ח"ב מחטאו וישובתשובה
 אנא אומר מתודין כיצד מ"ע זה וירוי דברים וידוי זה עשו אשר חטאתם אתוהתודו
 ולעולם בטעשי ובושתי נחטתי והרי וכך כך ועשיתי לפניך פשעתי עויתי חטאתיהשם
 זה הרי זה בענין וסרבה להתודות המרכה וכל וידוי של עקרו וזהו זה לדבר חוזראיני

 אין זדונן על או שגגתן על קרבנותיהם ש0ביאין כעת ואשטות חטאת בעלי וכןטשובח
 חטא אשר והתודה שנאטר דברים וידוי ויתודו בתשובה שישובו עד בקרבנם להםמתכפר
 או בסיחתן להם מתכפר אין מלקיזת זמחזיבי ב"ר סיתות טחויבי כי וכןעלי'

 לו ששילם אע"פ מטונו והטזיק בחברו החובל וכן ויתורו תשובה שיעשו עדבלקייתן
 סכל שנאמר לעולם כזה מלעשות וישוב שיתודה עד מתכפר איני לו חייב שהואטה

 על עליו מתודה גדול כהן ישראל כל על כפרה שהוא לפי המשתלח שעיר האדם,חטאת
 לענינינו. הצריך קכ"ל ישראל בני עונות כל את עליו והתודה שנאמר ישראל כללשון
 ויסירו הסאו החוטא שיעזוב. הוא התשובה היא ופה תשובה סהל' פ"ב ז"לועוד

 יתנחם וכן וגו' דרכו רשע יעזוב שנאסר עוד יעשהו שלא בלבו ויגמורממחשבתו

 לזה ישוב שלא תעלומות יודע עליו ויעיד נחמתי שובי אחרי כי שנאמר שעברעי
 כשפתיו להתודות וצריך וגו' ידינו למעשה אלהינו עוד נאמר ולא שנאמר לעולםהחטא
 דומה ה"ז לעזוב בלבו גמר ולא בדברים הטתודה כל בלבו. שנמר אלו ענינותולומר
 ועוזב ומודה וכח"א השרץ שישליך עד לו מועלת הטבילה שאין בירו ושרץלטובל
 להיות התשובה מדרכי כו'. הזה העם חטא אנא שנאטר החטא את יפרוט וצריךירוחם
 הרבה וטתרחק כחו כפי צדקה ועושה ובתחנונים בבכי השם לפני תמיד צועקהשב
 אותן שעשה האיש אותו ואיני אתר אני כלומר שטו ומשנה בו שחטא הדברמן

 עון מכפרת שגלות ממקומו וגולה ישרה ולדרך לטובה כולו מעשיו וטשנההמעשים
 רוח, ושפל עניו ולהיות להכנע לו שגורמתספני

 ומליחה מהילה קץ והוא ולרבים ליחיד לכל תשובה זמן הוא הכפוריםיום
 שיתחיל י"כ וידוי ומצות בי"כ ולהתודות תשובה לעשות הכל חייבים לפיכךלישראל
 קזדם שהתודה ואע"פ שיתודה קודם בסקודה יחנק שטא שיאבל קודם היוםמערב
 וכנעילה ובמנחה במוסף בשחרית ומתודה וחוזר ערכית יוה"כ בליל ומתודה חוזרשיאכל
 רביעית. בברכה תפלתו באמצע וש"ץ תפלתו אחר יחיר מתודהוהיכן

 אבל למקום אדם שבין עבירות אלא מכפרים הכפורים יום ולא התשובהאין
 שאין תאמר אל וז"ל ז' בפ' עוד לענינינו. הצריך עכ"ל כו'. לחבירו אדם שביןעבירות
 אדם שצריך כשם אלא וגניבה וגזל זנות כגון מעשה בהם שיש טעבירות אלאתשובה
 וטן האיבה ומן הכעם מן ולשוב לו שיש רעות בדיעות, לחפש צריך כך מאלולשוב
 הכל טן בהן וכיוצא המאכלות ומרדיפת והכבוד המטון ומרדיפת ההיתול ומןהקנאה
 נשקע שאדם שבזמן טעשה בהם שיש מאותם קשים העונות ואלו בתשובה לחזורצריך
 הם אלו רבריו ורוב עכ"ל. וגו' דרכו רשע יעזוב וכה"א מהם לפרוש הוא קשהבאלו

 הקדושה. בגמראמפורשים
 השנה בכל תסיר התורה מן במ"ע האדם על הוידוי חיוב גודל ורעי אחייראו

 מלומדה אנשים כמצות הוידוי יהי' לא לכן הזה והנורא הגדול צום ביום עתהוכ"ש
 כל וקודם וציצית תפילין של ט"ע כסו ויתעלה ית"ש הבורא של ט"ע קיום רקח"ו
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 העבודה 1ש1רשיסגדרם

 בוראי שצונו החטא וירוי של מ"ע עלי טקבל הריני בזה"ל במחשבתו יחשובוידוי
 נא דעו אך הוידוי, יאמר ואח"כ עשו אשר חטאתם את והתודו הקדושה בתורתוית"ש
 יודע עליו ויעיד הנ"ל הרמב"ם כמ"ש שעסה התשובה היא הוידוי שעיקר ורעיאחיי

 יורע שהוא ויתעלה יתכרך שהבורא לומר רצוני לעולם. החטא לזה ישוב שלאתעלומות
 הוידוי בעת האדם את בוחן ולב כליות ובוחן ותחכזלותיו אדם טחשבות ויודעתעלומות
 אמיץ בקשר עצמו יקשר ולהלן זו שמשעה החרפה כתכלית אמיתית קבלה בלבושקבל
 הענין ולהסביר חטא. לאותו עוד שיבא אפשר בלתי שיהי' וסייגים ובגדריםוחזק

 מאכילה נזהר הי' לא אם כגון השאר אל תקיש וממנו אחד ענין לפניך נאאציגה
 תחמר רשעים ובטן שכתוב כמו בטנו למלאות רק היצר תאות אחר והלך ומרוכהגסה
 הן לת"ת הן ית"ש הבורא עכורת בעניני ממאיר ומלון טכאיב קוץ היא זו רעהומרה
 שסעתי ע"ז גדול ונדר וסייג אמת. ויאסרו ויצדקו עיריהן יתנו ע"ז אדם וכליתפלה
 )ביסען( שקורין נשיכות סכום עצטם על מקבלין למעודה נט"י שקורם השם יראימאנשי
 וכן מותרות ח"ו יהי' שלא בדעתם שמשערים כפי יותר ולא סעודה באותויאכלו

 כמה השלחן על שיתנו אף אחד תבשיל רק יאכלו שלא עצמם על מקבליםבתכשילין

 בפאכל. למעט למבע זה לו שיקבע בכדי בזה א"ע שירגיל עד יתנהג וכזה תבשיליןמיני
 מרובות טאכלות אכלתי הוידוי כשעת במחשבתו עצמו על יקבל וכדומה זה וסייגוגדר
 והבורא וכיוצא כנ"ל ע"ז וסייגים גדרים להלן שיעשה וברורה אטתית קבלה בלפויקבל
 חמאתו העביר ה' גם ומיד תיכף אז האמתי' וקבלתו מחשבתו כוחן ויתעלהית"ש
 ורכילות הרע ולשון דופי דברנו ד' באות דהיינו הוידוי נוטח בכל וכן גמור צדיקונקרא
 דאפשר מה בכל כרכור למעט אמתית קבלה בלבו עצטו על יקבל וכיוצאושקרים

 אמתית קבלה היא זו שקבלה תעיומות יודע עליו להעיד שיוכל בכדי ההכרחי. דבוררק
 הנה הנ"ל עונות ומומר ברטכ"ם כנ"ל לשה"ר לידי הייו ימי כל עוד יבא לאשבודאי

 אמתית קבלה במחשבתו קבל אם ואף ע"ש. פ"ב אלול בחדש בארוכה ימעלה באזה
 איך וא'כ ברמכ"ם. כנ"ל בשפתיו שיתודה עד כפרה אין לעולם זה עון לידי יבאשלא
 ואוי בלבו אמתית תשטה הרהור בלי בשפתיו רק הוידוי לוטר כפ"ע האדם יבושלא

 יתרצה ולב לב בלא ודברים פה כודוי אם הכופר ועונו חטאתו מר בטה לנפשוואבוי
 הוא הרי כי פשע חטאתו על מזמיף הוא הרי ואדרבה לב תעלומות כל המכיןלפני
 עלי בוידוי בפיהם יפתוהו ליצלן רחמנא שטו וברוך הוא ברוך המקום דעתכגונב
 איכא מי שמיא כלפי וחוצפה בושה לאותו אוי כחם לחזור עמו נכון לא ולכםעונותיו
 הזה"ק בסאטר שביעי פרק החמישי בשער למעלה כמבואר מאוד גדול ועונשו מזהיותר
.e~pהזה ביום שמתפלל התפלות כל כנ"ל אמתית השובה הזה ביום עשה לא אם וגם 
 כוי דכפורי ביומא וז"ל ע"א. קפ"ו דף תצוה פ' בזה"ק כמבואר ר"ל לחיצוניםנדחות
 צלותיה סליק כד ביה"כ( )פי' דא ביומא עלי' לכפרא מרוחי' עינא אעבר דלאמאן
 לאתעטרא סליק ולא ים טצולות ואיהו וטיט רפש דאקרי אתר בההוא טבע יומאכהאי
 זו. בהערה ודי בקיצור. עכ"ל דמלכאכרישא

 שביעיפרק
 אינש ידע אשר לבבו נגעי החטאים ולפרט בשפתים לבמא הוא וידויעיקר
 שמותיו והזכרת ונטירה ונקימה לשה"ר כנון כהם דש שאדם בעבירות וכיחודבנפשיה
 טפין מוציא הקדושים שמות כמה בכוונה מתפלל אינו האדם אס כי ר"ל לבטלהית"ש
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רמא עשראחי ן 1 ת י אהשער

 ומלאו' קורש- בשבח וכ"ש בחול אף חולין ושיחת והתאוה והחמדה כלל הרגשהנלי
 ובמול בנשים והמתכלות ליצלן רחטנא עבירה והרהורי חנם ושנאת והכעס שחוקפיו
 וברכת ובתפלה בתפילין הדעת והיסח רח"ל לבטלה לבו בפנותו ביום רגעים כמהתורה
 חצות קיטת ובטול רח"ל בכוונה שלא המטה שעל וק"ש הנהנין ברכת ושארהמזון
 ולהתחרט בשפתיו לפרט האדם צריך הכל כולם לפרט טהכיל היריעה קצרה כהנהורבות
 ישוב שלא ומייגים וגדרים אמתית בקבלה להבא עצמו עי יסתכל העכר עלכלבו
 הוידוי לוטר מהראוי כי כו' בגדנו אשמנו בנוסח הכל ויכלול אופן בשום עודעליהם
 כמובא אותיות בכיב שנבראו העולמות כל מתקן בזה כי תי"ו ועד מא' א"בבנומח
 שבודאי בקצטו שיודק עבירות אותם על גם האדם שיחורה כתב והאריז"לבספרים

 באריכות. וידוים במפרים נכתב וכבר הקודם בגלגול עליהם עבר שמא כי עליהן עברלא
 מעלת גודל פסיקתא ע"פ החול בתפלת למעלה כמובא יודע כו' צדיקואתה

 וכשל"ה גדולה ובהכנעה עצומה בכוונה לומר ויזהר הוידוי אחר כו' צדיק ואתהאמירת
 שבשדרה חוליות כל שיתפקקו עד הנוף בשחיית דוקא להיות צריך הוידוים רכלכתב
 נוהגים. וכן בטוריםכמו

 בכל בתשובה להרהר הארם וצריך כו' חמא על כו', מרום יושב לפניך נאמרטה

 שנוהגין כסו זיא ובמתזן גדולה בהכנעה ג"כ לוסר וצריך בה שמזכיר הוידויפרטי
 יאסר אח"כ בעדם. יכפר השם לוירוי זה נחשב וכי וכבהלה במרוצה שאומרים עםהמון

 שנית פעם שיתודה ובוידוי בפיוטים. הבכי אל לבבו לעורר והעיקר הציבור עםהפיוסים
 ג"כ הוא כי כנ"ל תשובה ובהרהור גרולה בהכנעה להתודות ומאד יד יזהר הש"ץעם
 ולי בזה נזהרים אינם עם המון ובעוה"ר ב' פעם הש"ץ עם לאחודות רגטראדינא

 זו.בהערה
 שאז בסיה טיח גדול ובמתון עצוטה בכוונה מדות הי"ג לומר האדם יזהרגם
 מאוד עצוסח ובכוונה עצום בכח איש"ר ,.)קניית בזה. ודי ריקם. חוזרות אינםבודאי

 גדול במתון הצבור עם היחור שיר אח"כ החול. בתפלת למעלה כמבואר נפשובטמירת
 תפרוש ואל הצבור עם תהלים אח"כ ית"ש. אלחותו בגודל במחשבו עצומה שמחהוישמח
 ובכתבי השינה. אחר מפרים וב' השינה קודם מפרים ג' ואומרים ח"ו הצבור מןעצטך

 כו' קרי לידי לבוא שלא בתורה לעסוק אלא יה"כ בליל לישן שלא וטוב וז"להאריז"ל
 אבורדה"ם וז"ל חלקם. ואשרי היום וכל הלילה כל רגליהם על לעמור נוהגין ישעכ"ל.
 לפני אטר ביוה"כ לישראל עזן טצא שלא מסא"ל ראה ר"א בפרקי לזה ממךויש

 ישראל כך ישיבה להם אין טה'ש מה השרת כמלאכי בארץ אחד עם לך יש רבש"עהקב"ה
 עונותיהם וטכפר ישראל על הקטיגור עדות שומע והקב"ה כו' ביה"כ רגליהם עלעומדין
 כלל אותה טגביה ואינו הארץ לצד אחד יד להשפיל זה בסיגוף עוד נוהגין וישעכ"ל.
 האדם שישער סיגוף כל ובודאי חלקם, ואשרי המחרת יום וכל נדרי כל תפלת עתכל

 ויתעלה ית"ש ובוראו יוצרו לכבוד לעשותו וישר ראוי נו לעטור שיזכל ובכחובעצסז
 שהוא הזה הנורא הצום ביום עליו שירחם בכדי בעוניתיו ית"ש אותו שהכעיס מהכנגד
 ישער ואם בזה. ודי איטתי עכשיו לא ואם לטקום אדם שבין העונות לכפרת וסוףקץ

 קצוסה בכוונה לסחר להתפלל יוכל לא בלילה כלל יישן לא שאם בעצטוהאדם
 והאדרא דיוסא משניות ח"פ למוד ואחר תהלים אמירת אחר מעט יישן השינהשתחטפנו
 סחר. של יתיש הבורא עבודת בשביל כו' יחוד לשם יאמר השינה וקודםבזה*ק

 שקל ק"ש ולקרות השינה קודם שבתהיים הראשונים סזטורים הר' לוטרויזהר
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 העבודה 1ש1רשיסודרכב

 אצלו מים להכין מאוד _יזהר בביהכ"נ ישן ואם עצומה בכוונה המפיל וברכתהפסה
 ויסור ח"ו נם"י בלי ד"א ילך ולא השינה אחר תיכף ידיו לרחוץ שיוכל אחר כליגם

 הובא ח"ו המחטם בדבר אותם יכסה שלא ויזהר השינה קודם מרגליוהפוזמקאות
 להנצל זהירות ג"כ וזה גדולים טנקבים גופו לנקות השינה קודם מאד ויזהרבספרים.
 להקיץ לשוטר שינתו למסור מאד האדם ויזהר השינה בעת לצלן רחמנא קריטטומאת
 לפי דאורייתא איסור הוא כי הסנדל נעילת באיסור מאד האדם ויזהר באשטורת.אותו
 משמעות וכן הר"ן רעת הוא וכן ה' הלכה עשור שכיתת מהלכות פ"א הרמב'םדעת
 בזה. נזהרים אינם רבים ובעו"ה והב"ח. הלבוש וכ"כהש"ע

 שמיניפרק
 שחרית דרס

 וק"ו בכוונה התפלה אל האדם לב לעורר הקודמים כשערים לטעלה נא זההנה
 אחר פעם עוד האדם את לעורר היום ואבא הזה, והנורא הקדוש הצום ביוםהדברים
 בכל התיבות דקדוק זהירות והן דברים שני אל הזה והנורא הגדול צום ביוםפעם

 וביראה באיטה מפיו ית"ש שטותיו הוצא' וזהירות החול בחפלת למעלה כמבוארהתפלות
 שיענו וישתדל בי"כ. צרכי כל לי שעשה ברכה יברך לא האריז"ל עפ"כ זו. בהערהורי

 ויזהר וע"ש, י' פ' ב' בשער למעלה שמובא בזה"ק כנזכר כרכותיו אחר אסןאחריו
 האדם את פא"פ לעורר באתי היום אשר ידבר זה עור עצוטה בכוונה העקידה פ'לומר
 בכוונה אסירתם כי ומאד מאד עצומה בכוונה לאומרם מרות הי"ג זהירותאל

 העונות לכפרת נפלאה סגולה היא והזכרתם העליונים בעולמות גדולים רחמיםטעוררים
 יפסיק המליחה סיים לא עדיין הוא אם אף מדות הי"ג לומר הצבור שהתחילווכשישמע
 ולא ויקרא פניו על ה' ויעבור טפמוק ויתחיל הצבור עם סדות הי"נ ויאמרבאמצע
 הי"ג של התיבות בדקדוק האדם ויזהר וגו'. רחום אל ה' מה' להתחיל שנוהגיםכמו
 אל גם ועי"ש י"ח תפלת שאחר מדות בי"ג החול בתפלת לטעלה שמבואר כפימדות

 בי"כ ויעכור פעמים כמה ממפר ואת ובתקונים. בזה"ק הובא זו תפלה כי יושבמלך
 חמשה ובשחרית ויעבור פעטים חמשה בערבית תר"ך מי' בפור הובא כאשרימלא

 כ"ו עולים שהם האריז"ל בכתבי וכ"ה שלשה וכנעילה ששה ובטנחה שבעהובפומף
 בפמפרים דעות ג"כ הביא שהטור אף זה ממספר לזוז ואין וב"ש ב"ה הוי"הכממפר
 הנכון. זהושונים

 ס"ת הוצאת של הקדש הארון פתיחת לקנות להשתדל שראוי בספריםוכתוב
 וישתדל העליונים בעולמות גדול לסוד טרטז הקדש הארון פתיחת כי הפרשהלקריאת
 הזה. הנורא הקדוש כיום לס"ת עליי יה"כ קודםלקנות

 גדול צער אדם יכניס אהרן בני שני טות אחרי הפ' לקרות הקורא שיתחילובעת
 בכיה לידי לבוא שיוכל בכדי כאלו הגדולים הצדיקים של מיתתם על בלבוועצום
 נ"ו דף אהרי פ' בזה"ק כטבואר העונות לכפרת נפלאה מגולה הוא כי דטעותולהוריד
 דצדיקיא ומיתתהון טעלמא אסתלק דינא מעלמא מסתלקי דצדיקיא זמנא בכל וז"לע"ב.

 כפרה לטהוי לה קרינן דכפורא ביומא אהרן דבני פרשתא וע"ד דרא חובי עלטכפרת
 כאלי לכו ויתחשב אלין דצדיקים במיתתהון אתעסקו קוב"ה אטר דישראללחוכיהון
 בגלותא יהון דישראל זמנא כל רתנינן עלייכו לכפרא יוטא כהאי קרבנין פקרביןאתון
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 דוכרנא להו יחו לקרבא יכלין לא ובעיריו תריו ואנת, יוטא בהאי קרבנך יקריבוןולא
 .. ,:. עכ"ל. ,עלייהו ויתכפר אהרן כנידתרי

 אהרד.דישטעון בני שני מות אחרי קורין ביוטא..רא וע"ד ז"ל ע"ב נ"ז דף שםועוד
 אובדהון -על דמצטקר וכל חובייהו להו ויכפר דצדיךיא, אוכדהון על ויצטערןעטא

 תכופר וחטאתה עונך מר ואוטר עליה מכריז קב"ה עלייהו דמעין אחית אודצדיקיא
 לכן עכ,ל. ימים יאריך זרע יראה כתיב ועלי' כיומוי כנוי ימותן דלא אלא. עורולא
 ותיבה תיבה כל וישסע הקריאה בעת ח"ו דעת מהיסח יזהר גם טאר. בזה. הארםיזהר
 עצוטה. בכוונה הקוראטפי

 המוסר אל לבו ויעורר עצוטה בכוונה ההפמרה יקרא הפרשה שמיעתאחה
 לכן כי בה שנאמר טה לקיים אטתית קבלה עצמו עי ויקבל בה הנאמרוהתוכחה
 שיאמר -למעלה אסורה כבר מיתי כזה. זדי הזה הנורא הדין ביום זו הפפורהנתקנה
 בכוונה טוסף תפלת להתפלל עצמו יכין אח"כ הטוספין תפלת קידם יום שלשיר

 תפלת כוונת יתברך השם ביזרת הקודמים בשערים למעלה מבואר וכבר מאדעצומה
 שם. ועיין השנה כל שלהטוספין

 תשיעיפרק
 יוה"כעבודת

 בתפלת בי"כ גדול כהן וטל הקבורה סידור החיוב מגודל במפרים ראותיאחרי
 טקריבין אנחנו כאלו וב"ש ב"ה והבורא היוצר בעיני שנחשב סדורא מעלת וגודלמוסף

 הקבורה מדר טמדרין היו הסטרא חכטי ביטי וגם- בביהם"ק העבודה מדר כלוטסדרין
 כר"ם ועבד דרבא קמי דנחית ההוא גבי הטמונה להם אטר בפרק פירש"י וכןביוה"כ

 מידורא חיוב הובא וכבר ועי"ש. בי"כ העבודה סדר לסדר רגילין שתיו פירש"יכו'
 סדר פרטי כל בהם נתבארה לא שלנו שבטחזורים העבודה מדר בנוסח אךבפוסקים
 כטה שגם וכטעם בו קורא כל ירוץ לטען קלילא בלשון נתקנה שלא וביתורהעכודה
 לעורר באתי ע"כ שבמחזורים העבודה סדר כל של המלות פי' כל מבינים אינםלומדים

 נחת לתת שרוצה מי ועכ?, ~ המלות. פי' ללמוד יה"כ קודם שיזהר לו לטוב האדםלב
 אתה בנוסח אותה יסדר פרטיה כל עם מכונה על י'כ עבודת סדר ולסדר ב"הליוצרו
 הובא כוננת דאתה זה ונוסח פרמיה בכל העבודה מדר כל הטיב נתבאר שם כיכוננת
 משנה בלשון העכודה סדר ושסענו ז"ל כתב העיטור בעל וגם תרכ"א מיי במור כןגם
 בבית כ"ג היה זה יומי בן יומי בספרים ונטצא עכ"ל. יוסי בן דיוסי כוננת אתהכגון
 דאתה זה כנוסח ושבושים מעות קצת מגיה תרכ"א במיי הכ"י גם חיברה. והואשני

 תטצאנו זה ונוסח כוננת. אתה דנומח העבודה מדר טביא האריז"ל גם ועי"ש.כוננת
 כשיתחיל והוא זה בדרך שיתנהג לאדם ראוי לכן יה"כ דמומף פ"ז היסים חמרתבספר
 אתה נוסח לומר יתחיל כו' עקלתון בפלולי דתות באיתון כצג נחשב הפיוט לנגןהש"ץ
 של לשבח הש"ץ שיגיע קודם הנוסח כל לסיים יוכל ובודאי הימים חמדת בספרכוננת
 י"כ שקודם ראוי אך הצבור. עם הזה הגדול השבח לומר ג"כ ויוכל לאלקיםאמרו
 בפיו רגיל פירושה שיהא בכדי הימים חסרת בספר פירושה עם הנוסח כל אדםיעיין
 שבטחזור העבודה סדר כל גם יאמר כוננתה דאתה העבורה סדר כל שאמר ואףבי"כ.
 אנא אוטר היה וכך בנוסח הצבור עם ג"כ ולהתודות ח"ו הצבור מן עצמו יפרושואל
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 אתה בהסח אך הצבור עם פעמים ט פדיהם על ולפח ההדהם ל וכל כד חטאתיתשם
 ביחיה פניו על יפול לא ומשתחוים כורעים היו נומם שאמר אף מקודם שאומר ננתכ

 ובוראנו לאצרנו רוח נחת לתת בזה הכוץ עצוטה בכתנה העכורה מדר כל האדםתאמר
 תחת שפתותינו בשיח המר בגלות עתה ממדרין שאנו העבודה בסדר כי וב"שב"ה

 ויתעלה. לית"ש רוח נחת עושים אנוקרבנותינו
 אוסר שהוא כשעה ועצום גדול בבכי להתעורר האדם צריך נסה איך זרעיאחיי
 יוצא מפורש והנורא הנכבד השם את שומעים כשהיו בעזרה העומדים והקםוהכהנים
 לעד זכרו ויתעלה ית"ש ובוראנו יוצרנו של הגדול הכבוד העדר על כו' גדול כהןמפי
 בקדושה גדול כהן מפי יוצא והנורא הנכבד השם את שומעין כשהיו בירושלים אזשהיה

 והנכבד הגדול שמו לקדושת גדול כבוד נתנו בעזרה אז העוטרים העם וכלובטהרה
 ובזה ועד יעזים מיכותז כבזד שם ברוך ועצוטה רבה בשמחה ואמרו פניהם עלונפיו
 שחרב ומיום והתחתונים העליונים העולטות בכל והנורא הגדול שמו אז ונתקדשנתגדל
 ובפשעינו בעונותינו גורמין שאנו אלא עוד ולא ואנחה לתוגה זה כל נהפך מקדשובית
 התוכחה מיום לנו אוי הדין מיום לנו אוי חרפתינו נוליך ואנה כביכול הגדול שמוחלול
 הטהור לבו יעורר לא ואיך בימיו נחרב כאלו בימיו ביהם"ק נבנה שלא דור כלוארז"ל
 היו ואומר פניו על כשנופל וביחוד זה על בלבו גדול ואנינות ועצום גדול הבניאל

 גי כוונות כלל דומה ואין כנ"ל גדול בכי יבכה פניהם על ונופלים ומשתחויםכורעים
 בכריעה כי לשבח עלינו של ראשונה כריעה לכוונת העבודה סדר של הללוכריקות

 להיות שזכה על פאר עד עצוטה שמחה בלבו להכניס אדם צריך לשבח עלינושל
 לית"ש עצומה הודאה במחשבתו ויתן ויתעלה ית"ש הבורא של הקדוש וגורלובחלקו
 חיוב העבודה סדר של הללו כריעות בגי אבל עי"ש החול בתפלת לטעלה כמבוארע"ז
 המר בגלות עתה שלעת על ועצום רב בכי לבכות קרוש מעם ישראל איש כל עלגדול
 זו. בהערה ודי כנ"ל. שמו וקדושת ית"ש לבוראנו אז שהגיע ית"ש כבודונעדר

 ועצום גדול הבכי אל לבו יעורר יסודותיו על ההיכל בהיות אלה כלוכשיתחיל
 וביחוד המליחות שקודם התפלות כל סיום עד כו' אלה כל ראתה עין באשרימאד
 שכן. בו חי המתוכן זבול ראתה עין באשרי כנון מאתנו הקדושה השכינה העדרבעניני
 לא שכמעט עד מאתנו זה העדר על ועצום רב בכי לבכות לאדם ראוי בוראיוכיוצא
 עוד. לבכות כח בוישאר

 הרוגי י' של בסליחה ועצום רב בכי אל לבו לעורר לאדם וראוי סליחותאח"כ
 מגולת וידוע ר"ה דערב סליחה 3"כ והיא וכו' אשפכה קלי ונפשי אזכרה אלהמלכות

 טבואר זו דסליחה הבכיה וכוונת למעלה. שהובא ומזה"ק הקדושה מגטרא עליהםהבכי
 ומדד הסדר. על הכקשות יאמר כך אחר בט.ב. הלבנון ארזי ובקינה בער"הלמעלה

 שהוא אף בכוונתם מאוד מאוד האדם ויזהר למעלה המבואר בכוונה הציבור עםהוידוי
 עצומה ככוונה ויתורה אני גבור יאמר והחלש במעוזו יחזק אך הקדוש מצום עתהחלוש
 ובטרוצה בבהלה ובמנחה במוסף הוידוים שאומרים עם כהמון ולא בקרבו נשברולבו
 של תפלה בכל פעמים להתודות הקדושה כגמרא אנחנו שמוזהרים לוידוי נתשכהכזה
 מאוד האדם יזהר לכן בעדם יכפר השם הש"ץ ובחזרת בעמידה הזה והנורא הקדושיום

 בזה.ומאוד
 כמבואר איש"ר בכוונת טאוד ויזהר בחרא קדיש עד הסדר כל יאמר הוירויואחר

 הקטורת ופטום כו' כאלקינו אין כו' ה' אל קוה ביחיד אף ויאסר החול. בתפלתלמעלה

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



ימ" עשראחד ן 1 ת י א"שער
 בשערים כנ"ל בתפלה יתאחזו שלא הטקטריגים להכריח כדי הטומפין כל אחרכסו

 קדיש אחר כי כו' תאטצנו היום סננן שהש"ץ כשעה הנ"ל המרר ויאמרהקורמים.
 הפרשה יקרות ס"ת מוציאין שתיכף הנ"ל הסדר כל לוטר שהות לו יהי' לאבתהא
 להשתדל בראשו עיניו החכם לכן הצבור עם מדות הי"ג לוטר שעה כאותווצריך
 כוונה בלתי כי עצומה בכוונה ועיקר הנ"ל סדר לומר שהות יש שעה באיזהלראות
 זו, בהערה ודי בצבור, הנ"ל סדר לוסר נהגו כנסיות בתי ובקצת ההעדר טוביותר

 עשיריפרק
 הצוםכוונת

 ובוראנו ליוצרנו ונפלאה גדולה עבודה כערכי אנשים ישראל בני אתלהורות
 הלא הזה והנורא הקדוש ביום והתענית הצום ענוי בכוונת לעד זכרו ויתקלהית"ש
 ועניתם טפורש האלקים תורת בספר עלינו ול"ת ט"ע הם ושתיה טאכילה זה שענויידעת
 טהל' פ"א ברטב"ם כמבואר וגו' תעונה לא אשר הנפש כל כי וגו' נפשותיכםאת

 ונעילת וסיכה רחיצה שאף ה' הלכה שם עוד ומבואר ד'. הלכה עשורשכיתת
 השסועה ספי למדנו וכן לשונו וזה מדאורייתא הם כולם הממה ותשמישהסנדל
 ומצוה לבעות או המנדל את לנעול או בו למוך או בו לרחוץ שאמור הל"ם()ר"ל

 אכילה לענין שבת שבתון שבת שנאסר ושתיה טאכילה ששובת כדרך אלו מכללשבות
 קכ'ל כו'. ושתיה אכילה על אלא קרבן או כרת חייבין ואין אלו לענוייםושבתון
 של שמ"ע הוא ופשות שם. קיין פ"ב ודף ע"ד דף דיומא מגמרא והואהרמכ"ם
 הגרויים וברחטיו בחמדו עלינו ויתעלה ית"ש ובוראנו יוצרנו צוה האלוהענויים
 הנורא ביום וקונותינו הטאתינו את לנו ויכפר עלינו ירתם אלו ענויים ידישעל
 עולם לחקת לכם זאת והיתה כתיב אחרי בפ' אסור ובפ' אחרי בפ' מפורש וזההזה

 והגר האזרח תעשו לא מלאכה וכל נפשותיכם את תענו לחודש בעשור השביעיבחדש
 תטהרו הי לפני חטאתיכם מכל אתכם לטהר עליכם יכפר הזה ביום כי בתוככםהגר
 הענוי בשביל הוא הזה ביום העונות כפרת שעיקר טפורש הרי אמור בפ' כזה פסוקוכן
 אינו והוידוי נטורה וחרמה תשובה בלא לבד שהעינוי הקדושה בגמרא מבואר זהאך

 בשביל הוא עונותיו כפרת עיקר ועכ"פ בידו ושרץ כטובל הוא והרי לכלוםנהשכ

 עצטו על זה ביום בלבו האדם יקבל אם אף הוא ופשוט הנ"ל בפסוק כמפורשהענוי
 ישוב שלא אלהבא אמתית וקבלה העבר על גמורה בחרטה ואמתית שליטהתשובה
 עד שעבר העבירות על י"כ אחר שיתענה עצמו על יקבל אם ואף לעולם עודלכמלה
 הזה הנורא ביום יתענה לא אך הסגופים בכי א"ע ויסגף ימיו כל ישבת משבתהנה
 ביום עונותיו לכפר קבלתו לו יועיל ולא נחשב כלא הנ"ל תשובתו קבלת כלבודאי
 בשביל עונותינו כפרת עיקר וכל נפשו ענה לא כי כרת ועונשו הזה והנורא הקרושצום
 שבין טעבירות חפשים נעשים אנו זה שבענוי די ולא כנ"י הזה הנורא ביוםהעינוי
 התורה טן עשה מצות בקיום זה קינוי לנו נחשב בהיות זאת גם אף אלא למקוםאדם
 עשה טצות קיום ששכר הוא ופשוט וכיוצא וטזוזה ציצית תפלין כגון עשה טצותכשאר

 האסתים ההצקות כל אחר הנה כידוע. עדיף דגופא צערא כי יותר מרובה שכרהזו
 עצוטה שטחה ישטוה לו וטוב שמהראוי בשכלו אדם כל יתבונן זרקי אחיי האלו.וכנים
 מצות קיום על הסנדל וחליצת ושתיה טאכילה הענוי צער שסובל רגע בכל טאורעד
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 הבורא אהבת בלבו שתקוע סי ובודאי הענוי שמובל רגע בכל שטקיים התורה מןעשה
 כפלים כפלי הזה הקדוש הצום היום שיתארך ורצונו חשקו לעבודתו ויתעלה שטויתברך
 ובוראו יוצרו לו שצוה התורה סן עשה מצות העינוי טצער רנק בכל שיקייםבכדי
 עשה טצות איזו שטקיים סי דוטה שאינו טשכיל לכל ברור זה כי ויתעלה שסויתברך
 עשה מצות בקיום לזה ורמיון שעות כמה עשה מצות לאותה שמקיים למי מועטתשעה
 עליו אותם שנושא לטי מוקטת שעה רק עליו תפילין שנושא סי דומה אינו תפיליןשל
 וכדומה ימים שבעת תשבו במכות של עשה מצות קיום לו בדומה ואתו שעותכמה
 בלבו תקוע הבורא ואהבת שמו יתברך הבורא בעבודת ערום שהוא אדם לפ"ז נמצאלו.

 הצום מענוי רגע בכל ועצומה רבה שמחה לבבו ויגל ישמח לא איך שמו יתברךלעבודתו
 הצום מענוי חלש נעשה שאדם מעת לכן כנ"ל שסו יתברך הבורא מצות קיום עלוהתענית
 שמקיים התורה פן עשה סצות קיום על בלבו עצומה שמחה יכניס יחף הרגליםועמידת
 נעילה ותפלת טנחה תפלת בעת דהיינו הענוי אצלו ויתוסף שיתגדל שעה ובכל זהבענוי
 מבוראנו השכר גורי כן הענוי גורל ולפי בלבו יותר עצומה שמחה ותתוסףתתגדל
 בטחשבתו יכוין הענוי צער האדם דעת על שיעלה רגע שבכל והעיקר שמויתברך
 זה בענוי וב"ש ב"ה ובוראי יוצרי של מ"ע עלי מקבל הריני טאוד עצומהבשמחה
 תבונות לבך והגזת ויותר. יותר הצום שיתארך הלואי בלבו עצומה תשוקה ויכניסע"כ.
 שימוש באיזה עושה הוא אשר עת ככל אביו של אהבתו גודל בלבו התקוע חביבסבן
 וכל לאביו שעושה הנחת גודל על מאד לב וטוב שמח הוא לאביו גדול רוחקורת
 עשיית מאתו להמנע הוא קרוב כי בלבו מצטער ההוא השימוש השלמת אל הקרובהקרוב
 הלילה וכל היום וכל ההוא השימוש טעשה ככלות לאביו כזה גדול ונחת רוחקורת
 השימוש זטן משך וכהנה כהנה ויתוסיף שיתארך בלבו עצומה פתשוקה יחשה לאתמיד
 היא. כן חקרנוה זאת ויותר יותר רוח קורת לאביו שיגיע בכדיההוא

 ה' ירא גבר דרך כן כי בדעתכם האמת שיערו ב"ה לטקום בניםועתה
 עליו שבתובה דבר בכל נפשו כלתה ונם נכספה עצוטה בתשוקה מאד חפץבמצותיו
 רוח נחת להרבות בכדי סובא זמניהם הזמן שיתארך קבוע. וזמנו שמו יתברךמאתו
 הזטן על בלבו טצסער זמנו הטשך לתשלום שמתקרב עוד וכל כעשייתן ית"שלפניו
 שפו יתברך שבשמים לאביו רוח נחת בזה עוד יעשות יכול איננו והנה יעבורכי

 וטחטלתו אותנו ה' שמאהבתו יה.כ ענוי של זו מצוה בגודל גם ומה לנצח זכרוויתעלה
 נפשותיכם את ועניחם תעשה ולא בעשה עלינו צוה והקרושים החביבים בניועלינו
 לכל ראוי בשנה אחת חטאתם מכל ישראל בני על לכפר עולם לחקת הזה היוםבעצם
 הזה הקדוש מיום יגרע לו ועונתה תיירה חלפה כי רואה הוא אשר עת בכלאדם
 מצוה של הקודש עבודת עבידתי' ייי דשלימא ובא מטשמש והלילה ע"ב צללי ינטוכי
 ליוצרי הזה גדול רוח נחת עשיית מאתו שימנע הימים קרבו הן בלבו צער להכניסזו,

 שבשמים. לאביו חביב בן נקרא יהיה זו בכוונה ובודאי ויתעלה. שמו יתכרךובוראי
 טחי רגע ובכל קת בכל המצפה אדם אך בידי' דימח' ולית דמלכא גנזי בכלוילך
 האדם בודאי טהענוי להפטר יתקרב ערב יתן מי יאמר ובבקר מהענוי רגע אותויעבור
 ובודאי ויתעלה שטו יתברך הבורא ומאהבת בשטחה זו עשה סצות מקיים אינוהזה
 בשסחה זו כוונה הטכוין האדם , שמקבל משכר אלפים אלפי מאלף חלק טקבלאינו

 שסים כגבוה הריחוק בתכלית טזה זה רחוקים שניהם כוונת שהיה אף ועכ"זעצומה
 ברגע שניהם אכילת שיזדמן אפשר התענית לאחר ערב לעת להיות יוכל הארץטעל
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ימו עשראחר 1-ן ת י אהשער

 של עשה במצות ההוא ביום כוונתו רוע על בדעתו טתישכ היה אם ובודאיאחד
 תאבד אשר על וכאבו צערו גודל על בשיניו כשרו את אוכי היה הזה הנוראהצום
 גרעון 'סחטת ארוך שכלו בעולם ותכלית וקץ ערך לאין הענוי של גדול שכרסטנו
 הערב ויגיע היום לחמרות נפשו כלתה וגם שנכספה בצע ומה כנ"ל כוונתוכיסוף
 עצומה שטחה בלבו ששמח זה כמו ממש העינוי סובל הי' כ"כ הלא הצום מענויויפמר
 היה ההפרש רק רגע בכל זו עשה טצות בקיום ויתעלה שמו יתברך הבוראבעבודת
 בקיום ויתעלה שמו יתברך הבורא באהבת היום כל לב וטוב שמח היה שזהביניהם
 העינוי טצער ואנחה תוגה היום כל בלבו היה וזה רגע בכל זו עשה במצותעבודתו
 זו. בהערה ודי ביראה. ערום אדם יהא לעולם ארז"לוכבר

 עשר אחדפרק
 טנחה פלחת

 ובקצת טנחה תפלת בכל כמו הקטורת ופי התמיד פ' יאמר מנחה תפלתקודם
 ונודע דסנחה הס' לקריאת תורה ספרי הוצאת קודם בצבור לומר נהנו כנסיותבתי

 מפי הפרשה קריאת גדולה בכוונה לשמוע השנה בכל החיוב גודל הקודמיםבשערים
 הזה. והנורא הקדוש ביום גם וסח וסוף תחיה בתורה הטברכין אחר אמן ולענותהקורא

 ה' גבורות קצומה בשמחה יחשוב בה הנזכרים במופתים כשיקרא דמנחה זוובהפטרה
 נתקנה ולכן ג"כ התשובה אל בלבו מוסר יקח נינוח אנשי ובתשובות המה ה'גבורות
 בכוונה דמנחה הקמירה תפלת להתפלל עצמו יכין אח"ז הזה. ביום זו ההפטרהקריאת
 חלציו כגבור יאזור דתעניחא חולשא הזאת בעת חלוש הוא אם ואף מאדעצומה
 השנה בכל עברתי ופשעים עונות כמה העמידה התחלת קודם במחשבתוויתבודר
 עונותי לכל וכפרה לסליחה ומוף קץ הזה הנורא והיום יח"ש ובוראי ליוצריוהכעסתי
 תפלה אתפיל לא אם לעונותינו וסולת מוחל מלך לפני פני אשא איך לי אויופשעי

 ויתעלה שמו יתברך והבורא היוצר יאפר כי וכפרה סליחה לי יהיה ואיך ח"ו בכוונהזו
 בלא לפני טתפלל שאתה בתכלה מורא* איה אני אדוני' ואם ככורי איה אני אבאם

כוונה.
 באיזה שלו האדון בו"ד לפני אדם יעמוד אם תכינו הלא תשמעו הלא תדעוהלא

 למשפם יעמידהו אם 'אף וחיותו נפשו על וכ"ש נופו על או ממונו על גדולמשפם
 עמדו על במעוזו יחזיק ט"מ מאד חלש הוא שאז רצופים תענית של ה' או ד'ביום

 של ב"ב ק"ו טשפמז לאור שיזציא בכדי הארזן לפני טענותיו למדר ולהתאמץלהשתדל
 כל ובורא ויוצר כל אדון לפני במשפט יעמוד היום הבדלות אלפים אלפי באלףק"ו

 יעמוד היום טשפטו לאור שיוציא פניו וטחלה לעד זכרו ויתעלה שמו יתכרךהעולמות
 כחו בכל עצמו את ויתאמץ ישתדל לא איך ביתו ובני בניו ונפש נפשו עלבמשפט
 טענותיו למדר אני גבור יאמר החלש התענית טפאת עתה חלש שהוא אףומחשבתו
 כשיעלה ובודאי טשפטו לאור שיוציא בכדי וברורה זכה במחשבה ווידויוובקשותיו

 יצריח אף יריק קנאה יעיר מלחמות כאיש בודאי במחשבתו כך ויתבודד לבו עלזאת
 זו. בהערה ודי אני. גבור יאמר והחלש יתגבר הפנימי אויביועל
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 העבודה נשורשיסגדרמח

 נעילהתפלת
 בכוונה דסדרא וקדושה אשרי ויאמר נעילה לתפלת עצמו יכין המנחה תפלתאחר

 והנורא הקדוש צום ביום נוספת תפלה והיא העמידה לתפלת עצמו יכין ואה"זעצומה
 אותם ויקכלו לטעלה תפלתינו יכנסו שינעלו שקורם העליון היכל שער נעילת בעתהזה

 חתימת הוא ובנעילה ופשעינו עונותינו כל את ולסלוח ולמחול שאלותינו למלאותברצון
 בני על בר"ה שנכתב הגז"ד חתימת הוא בנעילה ועתה האריז"ל וז"ל ארם. שלהגז"ד
 ויכנים זו תפלה בכוונת ומאד מאד אדם יזדרז לכן בקיצור. עכ"ל ועונש לשכראדם
 הזאת בעת העליון בקולם עליו הנעשה הנורא הגז"ד חתיטת על גדול ופחד דאגהבלבו
 ננעלו השערים כל כי העליון בעולם הרחמים לעורר דמעות להוריד יכול אם טובוטה
 יוכל והדמעות הבכי ע"י ח"ו לרעה הגז"ד עליו נחתך אם ואף דמעה טשעריחוץ

 בא וכבר קליו ותחמול מיד בוכה נער והנה ותראהו בזה"ק כמבואר לטובהלהתהפך
 הקודמים. בשערים בשלמות זהמאטר

 יודע אם ידינו, מעושק נחדל לטען בתיבות כו' לפושעים יד נותןאתה
 עצמו על ויקבל שלימה בחשוכה עתה יהרהר תח"י שיש ח"ו גזל נדנוד איזהבעצמו
 הוא לאשר גזל אשר הגזילה את וישיב זה עון יתקן יה"כ אחר שתיכף אמתיתקבלה
 עון הומר בענין שכתב השל"ה בשם למעלה לפניך בא זכרונו וכבר אותו יפיים אולו

 למען בפרוטרוט נעילה כתפלת כה"ג אנשי שהזכירו הגזל עון חומר וראה ודעהגזל
 עונותינו כל על לפניך להתודות כלל דרך הזכירו עבירות ושאר ידינו מעושקנחדל
 הגבר באני איכה בתרגום כן גם יעיין הגזל על אלא הטבול דור של גז"ר נחתם לאגם

 כפים. אל לבכינו נשאבפסוק
 התפלות כל ורוחין העליון כעולם תפלותיו מקבלין אין ליצלן רחמנא גזל בעוןגם

 לב ידוו זה ועל הקודמים בשערים כנ"ל ליצלן רחמנא הקליפות אל לפרגוד חוץשלו
 זו. בהערה ודי הרוייםכל

 אנוש הבדלת אתה בקצור אבודרה"ם ז"ל כו'. מראש אנוש הבדלתאתה
 לרעה. ה' והכלילו שם קל הבדית ואטר מנ"ע. נטרד אדה-ר שחטא בעכורטראש

 טקדם השכינו אלא וכל סכי גרשו לא אדה"ר שנתחרמ כעבור לפניך, לעמודותכירהו
 לעשות בידך והי' שחטא אע"פ התנכרתן ולא אותו הכרת כלומר ותכירהו ואטרלנ"ע
 בקצור. עכ"ל תפעי טה לך יאסר סי כי רעלו

 אתה של זה בנוסח ובודאי מעצטם. הם מבוארים זה שבנוסח התיבותושאר
 חתימת עת שהוא מאד ועצום רב בכי אל מאד עצמו את לעורר לאדם ראויהברית
 עתה שהוא כעצטו וירגיש כנ"ל ואטתית שלימה בתשוכה עוד בפרוטרוט ולהרהרהגז"ד
 ואז בלבו שקכן האמתית תשובחו ע"י האלהים כטלאך ממש ועון חטא מכל וטהורנקי

 זו. בהערה ודי ח"ו. לרעה עליו שנחתם מהגז"ד לו ירפאבודאי
 דחול ק"ש של ביחוד למעלה הטבואר בכתנה יאמר זה פסוק ישראל,טמע

 ועד לעולם מלכותו כבוד זמם כרוך לומר מרוכל בכדי הכותה קיצור לפניך נאואציגה
 בכוונה נפש ממירת עצמו קל תיכף יקבל אלהינו ה' כשיאמר והוא הציבור עםג"פ
 שלימה באסונה מאמין אני עצוטה בשמחה בזה"ל יכוין אחר ה' וכשימיים בק"שהנ"ל

 בניי ועל עלי אותך מטליך ואני העולמות כל ושבראת ומיוחד יחיד שאתהואמתית
 תיכף לוטר ויוכי נפש מסירת עוד עליו יקבל ותיכף הדורות כל סוף עד בניי בניועל
 ועד. לעולם מלכותו כבוד שם ברוך הצבורקם
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רמט עשראחד ן 1 ת י א"שער

 והנפלא הגדול התקון טבואר האריז"ל ובכתבי םי ה ל א ה א ו ה ה' ז"פאה*ז
 הזאת כעת אומרים שאנחנו האלהים הוא ה'ז"פ אסירת ידי על הקדושיםבעולמות

 אמתית להראות נפש מסירת עליו יקבל האלהים הוא ה' שיאסר פעם שבכל ראוילכן
 נעשה זו נפש בטמירת ובודאי לער זכרו ויתעלה שמו יתברך אלהותו ביחודאמונהו
 ז.פ. באלו שיכוין טשכיל לכל וראוי כנ"ל העליונים בעולמות הנדול התקון ע"יממילא
 פמוק ויאמר כו'. סקילה הסדר על א' טיחה פעם ככל סיתות הר' כל נפשסמירת
 כחו עוצם בכל האלהים הוא ה' והז"פ ועד. לעולם מלכותו כבוד שם וברוךשמע

 בזה. ודי עצומהובשמחה
 ויזכה יגיע טחי עצומה תשוקה בלבו יכנים כנהוג שופר של התקיעהוכשישסע

 וכתקוע תראו הרים נס כנשא כמ"ש צדקנו משיח ביאת בעת לעתיד שופר קוללשמוע
 התשוקה ~עיקר יחקק. בשזפר אלהים ואדני גדול. בשופר יתקע ההוא ביום תשסעושופר
 העולם. ובכל האומות בכל שמו וברוך הוא ברוך הגדול שמו ויתקדש יתגדל שבזהיהיה

 תשוקה בלבו כן גם יכנים כנהוג ם י ל ש 1 ר י ב ה א ב ה ה נ ש לוכשיאמר
 הסר מהגלות ונלך נצא בטנומה ולא בחפזון לא בוראי כי לזה נזכה מתי טארעצומה
 לא גם וגו' ה' לפניכם הולך כי תלכון לא וכפנוסה תצאו בחפזון לא כי כמ"שהזה
 מארץ צאתך כיסי כם'ש קדוש -העם לפני לילה האש ועמוד יוטם הענן עטודימיש
 כמ"ש הגוים בכל הגדול שמו ויתקדש יתגדל זה בכל ובודאי נפלאות אראנומצרים
 זו. בהערה ודי בלבו. תשוקתו עיקר יהיה וע"ז אלקינו ישועת את הארץ עטי כלוראו

 כפור יום במוצאי הלבנה וקידוש ערביתתפלת

 הכוונות בכל עצומה בכוונה אותה להתפלל ערבית לתפלת זה אחר עצמו אתיכין
 הצום חולשות טפאת כח עוד בו שאין בעצטו שמשער ואף החול בתפלתהטבוארות
 אעפ"כ להתפלל א"ע להתעורר לאיש והיי' וחזקת ההם ובכוונות בהתלהבותלהתפלל
 זו. בהערה ודי אותו. מסייעין לטהר והכא עצומהבכוונה

 יהי' ערב לעת והי' ע"ש, כפור יום במוצאי הלבנה לקדש תכ"ו סי' בש"עכתוב
 הטבוארים הכוונות בכל הצבור עם לקדשה עצוטה ובשמחה בזריזות ילך הלבנה פניאור

 לעשות יכול שלא זה על בלבו גדול צער יכנים טאירה הלכנה אז יהי' לא ואםלטעלה
 שהיא הלבנה בברכת הצום אחד תיכף יתיש ובוראו ליוצרו גדול וככור רוחנחת

 הקדושה. השכינה פניכקבלת
 לבלתי פניו על ה' יראת שתהיה הצום שאחר בסעודה וטאוד מאוד האדםויזהר

 רואות שעינינו כהיות לצלן. רחמנא וסובאות זוללות דרך או ח"ו נסה באכילהתחמא
 לביתו ובא הכפורים יום במוצאי המנדל שנועל אחרי לסו כסל דרכם זה עםבהטון
 וזקקה בתשובה היום כל שהיה מכמות כולו נשתנה תיכף הכוס ושותה הכדלהועושה
 שהתוודה בטה בהם נזהר ואינו אחר יאיש נהפך סיד ועתה פניו על אלהיםויראת
 טאור תאדם יזהר לכן כלימה לאותו ואוי בושה לאותו ואוי הקדוש צום ביוםעליהם
 בזה. ודי ב"ה הטקום דעת כגונב רח"ל יהי' שלאבזה

 מזונותיהם. חי לכל הנותן בעזר פרטיהם. בכל ויה"כ ר"ה תפלות מדרנשלם
 עשתנותיהם. ובודקבוחן

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



 העבזדה ושורשיסוד~ת

 עשר שנטפרק
 לעשות לבו ירבנו אוטר איחה יתן בכי הוא הרי מוכות ערב וטל היום זההנה

 ימי כל על הביתה לאסוף אסיפה זמן הוא וגם הזה. ביום מאוד היא רבה כיצדקה
 אושפיזין הז' חלק והם שולחנו על תורה בני מהוגניט עניים ולהתארח להזמיןהחג

 מצוה של טעלתה נודל מזה"ק בעזיה הבאים כפרקים לפנינו באורך שיבא נסוקדישין
 במפרים. טלא הוא הלא אושפיזין הז' וענין הגדול. העונש רח"ל ולהיפךזו

 הסוכה ויפוי המוכה סכך כהכנת מרובה והמלאכה קצר היום מוכות בערבהנה
 רבים בזה שנכשלים המכשלה גדלה זה ובעבור במקוה והטהרה ומיניו לולבוהכנת
 ואלו רח"ל הכוכבים לצאת קרוב מוכה בנוי מלאכה לעשות קדוש עם עמינומבני
 כוונה בלא בכיתם זטנה שעכר יאחר ומתפללים זו טנחה של התפלה זטן עייהםקובריו
 ובמרוצה.בבהלה

 דאפשר מה כל הרגל ערב קורם הכל לתקן ה' לדבר וחרד ירא לכל ראוילכן
 בצבור טנחה תפית להתפלל לבה"כ לילך יום מבעוד שהות החג בערב לו שישארבכרי
 זו. בהערה ודי ח"ו. בי"ס מלאכה כאיסור יכשל ולאבכוונה

 בסוכה ישיבהמצות

 אוכל האדם שיהיה קדוש עם עלינו במ"ע תדורו, כעין יסים שבעת תשבובמכות
 אדם שהולך כסו הוא וטיול הישן בפ' וברייתא משנה והוא במוכה וסטייל וישןושותה
 טחויב אלו כל ושתייה אכילה בשעת שלא אף יושב הוא ולפעמים והילך הילךלפעמים
 אבודרה"ם וז"ל השנה. כל בו דר שהוא בבית ולא בסוכה דוקא התורה מן בם"עהאדם
 לילה אלא מברכין אין ובמצה ז' כל המוכה על מברכין מה פפני דב"ש בחרושיכתב

 הראשון לילה ג"כ מוכה רשות ואילך ומכאן חובה הראשון שהלילה מפני וא"תהראשון
 לאכלם א"צ ופירות אוכל פירות הימים בשאר לאכול רצה אם שהרי בלבד חובההיא

 הישיבה אבל האכילה ה"מ חובה הראשון לילה בסוכה אטרינן רכי כו' לוטר וישבסוכה
 וישן בלילה או ביום או בביתו פעם יעטור שלא אפשר שאי היסים בכל היאחובה
 בטצה טשא"כ לישב מברך הישיבה על הלכך בסוכה לעמוד צריך מעט ואותומעט
 דוקא צריך בגמרא מיול הנקרא מעם הליכה או ישיבה שאפילו מבואר הריעכ"ל.
 לפ"ז המפרשים כל פירשו כן עכבה לשון הוא תשבו בסוכות הכתוב מ"ש כיבמוכה
 לא אם וכלל כלל לביתו מהמוכה החג יטי שבעת כל יצא שלא להזהר האדםמחוייב
 המוכה מן לצאת ומוכרח לשתיה צריך אם הזה הדבר ולהטשיל מאוד הכרחילדבר
 של הדבורים שיעור רק בביתו לשהות לו אסור למוכה המשקה לו להביא לוטרלבית
 טכדי יותר מעט ישהה כ"א לסוכה לשוב חייב סיד לדבר ככלותו ויחי השתיהצרכי
 שכתב אבודרה"ם בלשון שמבואר כפי תשבו במוכות של ט9ע עי עובר בביתצרכו
 לא על למוכה חוץ בביתו ששהה ורגע רגע כל ועל בסוכה לעסוד צריך מעטואותו
 והתפלה ועצום רב בעיון כשהיא הלמור זולת התורה. מן ט"ע על עובר כנ"ל הכרחידבר
 לבקרים הדווים כל לב ידוה וע"ז ובש"ע. בטור שהובא כטו למוכה חוץ רז"להתירו
 דבר לא על למוכה חוץ בביתו אדם מטייל בחג רגעים שכמה תבחננו לרגעיםתפקדנו
 אומרים אם חרפה לאותו אוי בושה לאותו אוי כנ"ל מ"ע רגע בכל ועובר כללהכרחי

 במוכות של התורה מן מ"ע ואלפים מאות מכמה חשבון בוא מעה"ז פטירתו אחרלו
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רנא עשראחר ז' 1 ת י אה ערש

 והשהיות הכרח. טבלי לה חוצה ששהה ורגע רגע כל על החנ בימי שעברתשבז
 מן מ"ע על רגע בכל עובר לה חוצה שכשוהה וכמו כנ"ל. גדול לחשבוןמצטרפות
 בסוכה שוהה -שהוא ורנע רגע שבכל מרובה טובה מדה הזה הדבר כן כנ"להתורה
 ישיבתו כעת במחשבתו בתמידות לחשוב א"ע שירגיל לאדם מהראוי לכן זו מ"עמקיים
 זו מ"ע קיום בדבור לפרט בתמידות כשירגיל ומכ"ש זו מ"ע קיום עצומה בשטחהבסוכה

 ההרגל כי הכרחי בלתי דבר אל כמימרא רגע אפילו זו ט"ע ביטול אל יבא לאבודאי
 זו ממחשבה בטל בביתו מעט בשהיי' ועתה זו מ"ע קיום תסיד לחשוב טבענעשה
 זו. בהערה ודי לאחוריו. נרתע יהא סידבודאי

 בני שרוב השינה והיא תשבו בסוכות ט"ע שבכלל השני הפרם אל נחזורמעתה
 עראי שינת שאפילו וברייתא במשנה המבואר בדבר בעוה"ר להקל בזה נבוכותמותה
 במה טעמים ב' הביא תרל"ט בסי' שהרמ"א ואף לשינה קבע ראין לסוכה חוץאסור

 טמפיק אינו הקרים במקומות צינה צער טשום שכתב הא' טעם בוראי בשינהשמקילין
 טעם גם וכסתות, כרים לו שיש מי גם ומה החג בימות גדול קור כ"כ שאיןבפדינתינו

 ואף זה טעם שייך אין ביום בודאי כו' תדורו כעין תשבו משום שכתוב במההב'
 ועיי"ש. סשה בדרכי שכתב כמו זה, טעם שייך אין כן נם יחידי בביתו כשישןבלילה
 עשה ממצות אלו בטעמים עצמו לפטור יכול איך במקצת אף בלכו ה' יראת שנגעומי
 ויכלם יבוש, לא ואיך לסוכה חוץ בלילה בביתו ביחידי או ביום כשישן התורהמן

 זרוע בגדול ופחד אימתה עליהם תפול לא ואיך ויתעלה ית"ש ובוראו יוצרוטפנ*
 זו. בהערה ודי לסוכה. חוץ עראי שינת אפילו לישון כשבא זו ס"ע ביטול עלהעונש

 המבוארים הדינים כל כי תרל"ט סי' בש"ע שמבואר מה בבל מאוד האדםויזהר
 זה בסי' שהובא טה גם דנמרא טימרות וטהם וברייתא טשנה מהם דגטרא דינא הםשם
 משנה היא טשובח זה הרי טים אפילו לסוכה חוץ ישתה ולא עצמו על שיתטירמי

 בהם. האדם יזהר ע"כ ג"כטפורשת

 עשר שלשהפרק
 הסוכה עלתם

 סוכה ישיבת של המצוה קיום אל האדם את להניס קרובה הזאת הערה נאהנה
 גודל ולהיפך שכרה וגודל זו מצוה טעלת גורל את בראותו ויהי עצומהבשמחה
 בשטחה קיומה אל נפשו כלתה וגם נכספה ועי"ז עלאין אושפיזין ז' וענין ר"ל.עונשה
 בנסרא טקומות בכמה מבוארים הטה היא מוכה מצות טעלת גדלה מאוד מה כיעצומה
 ע"א ק"ג דף אמור פ' בזה"ק וז"ל בזה. בזה"ק מאוד מפליג הוא וכן ובמדרשי'הקדושה

 ברכתא ואתכרך לעלטין ולבנוי לי' תירו אחסין דמהימנותא צלא תחוח דיתיב מאןכל
 עכ"ל. כו/ דכתיב ולבנוי לי' גלותא אחסין דמהימנותא סצלא גרסי' דאפיק ומאןעלאה
 דטהימנותא צלא בסוכה( )ר"ל דא במדורא יחיב דב"נ בשעתא ת"ח ז"ל ע"כושם

 טדוריהון שדין סלכא ודוד צדיקייא וחטשא ואברהם מלעילא עלי' גדפהא פרמאשכינתא
 דשרין אלין באושפיזין נהירין .באנפין ויוטא יומא בכל לטחדי ב"נ ובעי כו' הה"דעטי'
 דסוכה פתחא על וקאים חדי הוה לסוכה עייל הוי כד סבא הטנונא רב כו' הה"דעמי'

 תשכו בסוכות ואוסר ומברך רגלוי על וקאים פתורא מסדר לאושפיזין. נזמן ואטרמלגאו
 זכאה ואטר וחדי ידוי אמחי חיב. טהיטנותא אושפיזי חיבו חיב. עלאין אושפיזיןחיבו

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



ה ד ו ב ע ש ה ר ו ש  רגב י ם ו ד ו

ר ועכ״ד בעי  הולקנא זכאה חולקהון רישראל דכתיב כי חלק ה׳ עמו וגר והוד. יתיב כ
 למחדי למםבנא מ״ט בגין דחולק׳ דאבון אושפיזין חמין. דמםכגי הוא. וההוא דיתיב
 בצלא דא דמהימנותא וזמין אושפיזין אלין עלאין אושפיזי מהימבותא ולא יהיב לון
 הולקהון (ר״ל בהזמנת עניים ואביוגים על שלחנו) כלהו קיימי טיגי׳ ואמרי אל תלח׳ את
 לחם רע עין וגו׳. אשתכח דההוא פתורא דתקין דילי׳ הוא ולאו דקב״ה עלי׳ כתיב
 וזריתי פרש על פניכם וגו׳ פרש הגיכם ולא הגי. וי לי׳ להחוא ב״ג בשעתא דאיגון
 אושפיזי מהיםנותא קיימי מפתורי׳ וא״ר אבא אברהם כל יומוי הוה קאים בפרשת אורחין
 לזמנא אושפיזין ולתקנא לון פתורי השתא דמזמנין ליה ולכלהו צדיקייא ולדוד מלכא
 ולא יהבין לון חולקהון אברהם קאים מפתורא וקרי סורו נא מעל אהלי האנשים
 הרשעים האלה וכלהו םלקין אבתרי׳ יצחק אמר ובטן רשעים חחםר. יעקב אמר פתך
 אכלת חקיאנה. ושאר כל צדיקייא אמרי כי כל שלחנות מלא קיא צואה בלי מקום.
ר ולא ליטא איניש איכול ואשבע וארווי ב קדמית א ומה דישתאר  דוד מלכא אמר כ
 אתן למםכני אלא רישא דכלא דאושפיזין הוא ואיהרי לאושפיזין ורווי לון קב״ה חדי
 עמיה ואברהם קרי עלי׳ אז תתענג על ח׳ כר. יצחק קאמר גבור בארץ יהי׳ זרעו וגו׳
 הון ועושר בביתו וגוי. יעקב אמר אז יבקע כשהר אורך וגר. שאר צדיקייא אמרי וגחך

 ה׳ תמיד והשביע בצהצתות נפשך כר. עכ״ל בקיצור נמרץ.
 אחיי ורעי קדושי השם ידידי עליון ואהובי נפשי הביטו אל שיעור חשיבתם של
 מקיימי מצוד. זו אלו הן הנוחלין ומנחילין הגאולה והחרות לו ולבניו אהריו לדורות
 עולם וכבוד ה׳ חופף עליו כל היום והוא יושב בצל ם וכה וקדושי משכני עליון האבות
 הקדושים באים להתלונן עמו בצל סוכה והם שמחים עמו כשנוחן אז מלחמו לדלים
 אביונים הגונים בעלי תורה עניים מרודים יביא ואסף אותם הביתה והם יקחו חלקם
 של הני אושפיזין עלאין קדישין ומברכתם יבורך גבר ירא ה׳ שבעת ברכות ולהיפך ח״ו
 סר ענן השכינה מעל אהל הסוכה וה״ו גורם גלות לעצמו ולדור ודור עד עולם ותכא
 עליו קללה ולא ברכה ר״ל כנ״ל בזה״ק הנ״ל ואיך לא יתלהב ויחם לבבו אל הזהירות

 והשמירה מעולה בזח מאוד מאוד ודי בהערת הזה״ק הנ״ל.
 ונשמע קולו בבואו אל הסוכה מן חפתח ולפנים להזמין אושפיזין עלאין קדישין
 לכלם בשם יקרא בפה מלא כי מבואר בספרים מלשון הטאמר הזה״ק הנ׳׳ל שאם האדם
 לא יזמין הני אושפיזין קדישין בפיו אף אם הוא צדיק גמור אינם באים בסוכתו כלל
כל אהד בשמו והנה בספרים האריכו בםדר תם.  שצריך להזמין אותם דוקא ולקרוא או
 זמון האושפיזין ואנכי תכנתי לאנשים כערכי נוסח סדר זמון האושפיזין בדרך קצרה
 שיזמין אותם בכל עת שיכנס לסוכה לסעודת לילה או יום כנזכר בזה״ק הנ״ל וזה
 הוא בליל הראשון של החג הקדוש תיכף בבואו מבה״כ יעמוד בפתה הסוכה מלגאו
 ויאמר נוםה דרה״ם סבא הג״ל בזה״ק עולו אושפיזא עלאין קדישין עולו אכהן

 עלאין קדישין למיתב בצלא דמהימנוחא עלאה בצלא דקב״ה ליעול אברהם ועמי׳ יצהק,
 ויעקב משה ואהרן יוסף ורוד ותיכף ישב ויאמר כסוכות תשבו שבעת ימים תיבו
 אושפיזין עילאין קדישין תיבו אכהן עלאין בצלא דמהימגותא בצלא דקב״ה זכאה
 חולקנא וזכאד. חולקהון דישראל דכתיב כי חלק ה׳ עמו יעקב חבל גתלתו עיכ אח״כ

 יאמר התפלה הנדפ׳ בספרים וכן בסעודה של יום ראשון.
ר ליעול יצחק ועמיה אברהם יעקב משה ואהרן  בליל שני יאמר עולו אושפיזין כ
ר עד חבל נהלתו כנ״ל וכן יעשה בכל  יוסף ודוד ותיכף ישב ויאמר בסוכת תשבו כ



ר ה א י ת ו ן אחד עשר לבג ע  ש

 סעודות לילה וסעודות היום רק מדי יום ביומו הן בסעודת הלילה הן בסעודת היום יזמין
 אותו אושפיזא השייך לאותו הלילה כסדר שמםודרים לפניך למעלה ואח״כ יכלול שאר

 הששה עמו.
 וראוי לומר בכל פעם שיכנס לסעוד בסוכה תפלה קצרה רכון כל העולמים יה״ר
 שיהא חשוב לפניך מצות ישיבת םוכה זו כאלו קיימתי׳ בכל פרטיה ודקדוקיה ותרי׳׳ ג

 מצות התלוים בת וכאלו כוונתי בכל הכוונות שכוונו בה אנשי כה״ג עיכ.
 הנה זה בא למעלה בשערים הקודמים חיוב הלמוד על השלהן בכל ימות השנה
 ומה גם בהג הקדוש הזה לכבוד הז׳ אושפיזין קדישין כי עיקר כבודן הוא הלמוד על

 השלהן וזמירות ושבהים ולהנאות עניים ואביונים משלהנו. עכ״ל. ודי בהערה זו.

ר ש ה ע ע ב ר ק א ר  פ

ו י נ י מ ב ו ל ו  ל

 הנח בודאי אחיי ריעי מי שחננו השם יתעלה וספק בידו לקנות אתרוג לעצמו
 טוטל עליו ההיוב לקנות אתרוג הכשר ומהודר ולולב ומיניו ולצאת בהם ידי חובחו
 וגודל מעלת מצוה זו הובא במדרשים ובזה׳׳ ק ז״ל אבודרה׳׳ם ואומר במד׳ שכל המקיים
 מצות אתרוג עם שלשח המינים כאלו קיים כל חמצוח והטעם מפני שחשבון האתרוג
דל חא חזי כל  עם ג׳ מינים עולה למנין חרי״ג עכ״ל. ובזה״ק פ׳ ויחי דר״ב ע״א ו
 הנקרא בשמי כמה עילאין עובדי טלכא קדישא רהא באנון בריין דאיהו עבד קטר לון
 בטלין עלאין דלעילא וכד נטלין לון לתתא ועבדי בהו ע וברא אחער ההוא עובדא
 דלעילא דקטיר בה כגון אזובא עץ ארז והא אוקיטנא טלי ואית טנייחו דאחידן בשטא
 קדישא כגון לולב ואתרוג הדס וערבה דכלהו אחידן בשמא קדישא לעילא כו׳ ד״א כל
 הנקרא בשמי היינו דכתיב פריי עץ הדר. ולכבודי בראתיו היינו כפות תמרים. יצרתיו
 היינו וענף עץ עבות. אף עשיתיו היינו וערבי נחל כו׳ עכ״ל. ובודאי אם יש סיפק ביד
 האדם לקנות אתרוג ולולב גם לבניו הקטנים אזי יזהר בזה ג״כ כי היא משנה מפורשת

 והובא ג׳י׳כ בש״ע םיםן תרנ׳״ז ודי בזה.

ב ל ו ל ת ה נ ו ו  כ

 באשמורת חבוקר של יום ראשון דחג יכין עצמו. אל קיום ט״ע מן התורה נטילת
. ויתבונן מקודם עם הנץ ההמה ואז  הד׳ מינים כמ״ש ולקתתם לכם ביום הראשון וגו,
 יברך על הלולב כסוכה דוקא כ״כ הארידל ע״פ סוד גדול שברכת נטילת לולב עם
 הנענועין יהיה דוקא בסוכה וכן גוהגין היראים והדדים לדבר ה׳. וקודם הברכה יאמר
 לשם יחוד כר בכווגה עצומה ויתפלל ג״כ תפלה קצרה כאלו כיון בכל הכוונות שכוונו
 בהם אנשי כה״ג ויברך ברכת הלולב כשמחה עצומד. עד מאוד ויחן הודאה גדולה

 ועצומה ליוצרנו ובוראנו ית״ש שזיכה אותנו עם קדוש במצוה רבה זו.
 וגם בברכת שהתיינו יתן במתשבתו הודאה גדולה ועצומה כנ״ל בשערים הקודמים
 כוונת ברכה זו. ואת״כ יתהיל לעשות הנענועין וע״פ כתבי הארידל הוא על סדר זה
 דרום צפון מזרח מעלה מטה מערב ובכל רוח יעשה שלש נענועין ובכל נענוע ונענוע

 צריך חולכח תחלה ואחיכ הבאה.
 ויזהר מאוד שלא יגע ראש הלולב לכותל בעת הנענוע. של הולכה גם בנענוע



 העבודה ושורשיסודרנד

 ויביא יולך לעולם אלא לסטה הלולב ראש יהפוך שלא יזהר למטה שהואהחמישי
 מעלה לצר וההובאה מטה לצד ההולכה תהיה החטישי זה ובנענוע למעלה הלולבבראש
 והלולב האתרוג יניעו הונאה וככל מעלה צד של הרביעי הנענוע הפך ההוה כנגדעד

 מהאריז"ל. זה כלבחזה
 בעולטות הנעשים והנוראים הנפלאים מהתקונים האריז"ל בכתבי אדםויעיין
 יניל בודאי ואז קדוש עם לנו הזאת העבודה מה וידע הנענועים ע"י הקרושיםהעליונים
 שנעשו והנוראים הנפלאים פהתקונים הנענועים בעת מאוד עד עצופה שמחהוישטח
 ליוצרו גדול רוח נחת בזה ועזשה הקדושים העליונים בעולמות ההיא בעת ידועל

 לעד. זכרו ויתעלה ית"שובוראו
 הקיצור אהבת ולמען בזה"ק פעמים כמה באו המה הלא הנענועים מעלתוגודל

 ע"ב חנ"ה דף פנתם פ' מזה"ק א' מאטר לפניך שם והנני להאריך הראוי במקוםקצרתי
 ואינון דלולב נענועין ח"י לקבל חוליין ח"י דבי' השדרה לחוט דרסי צדיק דא לולבוז"ל
 אזכרות ח"י לקבל אלים בני לה' רהבו אזכרות ח"י לקבל דצלותא ברכאן ח"ילקבל
 עכ"ל. כו' ח"י אנון סטרא בכל נענועין ותלת ו' בחושבן מטרין לשית ונענועדק"ש

 דא סובל מוחא כל לאו ובודאי אלו בנענועים ונוראות עצומות כוונות כתבוהאריז"ל
 והוא תזוע לא ומינה ההכרחי פשוטה כוונה יכוין כערכי אנוש ואתה כוונותיולכוין
 קב"ה יחוד לשם בזה"ל בטחשבתו יכוין וניענוע ניענוע שככל והבאה הולכהשככל

 זו כוונה יכוין שאם משכיל לכל הוא ברור ובוראי ליוצרי רוח נחת לעשותושכינתיה
 בהם שנוונו הכוונות בכל כיון כאלו ב"ה המקום לפני יחשב מאוד עצומהבשמחה
 לבך את תנה בני הכתוב כמאמר וגו' כ"א מעטך שואל אלהיך ה' מה כי כה"גאנשי
 לעשות טגמתו וכל מאוד הקדושים בטצותיו ושמח אלהיו ה' עם שלם לבו שיהאלי

 ויתעלה ית"ש ובוראו ליוצרו רוח נחת טזה ויצא הקדושים העליונים בעולמותתקונים
 אף ובודאי שכלו יד תשיג לא אשר את לכוין בריותיו עם במרוניא בא הקב"ה איןכי
 עמם לצרף ג"כ צריך האריז"ל של פרטיות כוונת כל לכוין ובינה דיעה ה' שחננוסי

 אנשים כטצות וב"ש ב"ה בוראינו במצות יתנהג שיא מאוד האדם ויזהר הזוהכוונה
 זו. בהערה ודי רח"ל.טלוטדה

 ובאנא וסוף תחלה לה' בהודו הב"י, לפ"ר בהם לנענע שאמרו מקומותואלו
 לא בזה אך הסוד ע"ד והתקונים זה"ק ע"פ ז"ל האר"י רעת הוא וכן ב"פ נאהושיעה
 שכופלין לפי הלל שבסוף בהודו ב"פ טנענעים בש"ע הב"י שלדעת סדותיהםהשוו
 ולא ראשון פעם באמירת א' פעם אלא טנענעין אין ז"ל האר"י ולדעת ב"פהפסוק
 מנענקים והקהל ישראל נא כיאמר גם מנענע שהש"ץ הרמ"א דעת אך אותוכשכופל

 הנעי. כוונה נ'כ דהלל בנענועים לכוין מאוד האדם ויזהר הודו. שאוסרים פעםבכל
 עד הלל לקריאת העמידה תפלת בין ושוהין הלל לקריאת מפמיקין רוב ע"פהנה
 בחג ההוא זטן יעבור לבל שמים ירא אדם יהא ולעולם לבה"כ האתרוגים כלשיבואו
 שעה. באותו בתורה יעסוק אך לבטלה הזההקדוש

 בקריאת בעש"ק למעלה המבוארת בכוונה הקזרא מ9י הפרשה לשסוע טאודויזהר
 שטחה בלבו ישמח וגו' הדר עץ פרי הראשון ביום לכם ולקחתם לפסוק וכשיגיעשמו"ת
 במחשבתו עצומה הודאה ויתן היום זו מ"ע קיום אל שזכה על מאור ערעצומה
 ודי בזה. יתיש לפניו רוח נחת לעשות זו עשה מצות לקיים טצוא עת עד אותושהחי'
 זו.בהערה
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ינ"אחדעשר"איתיז ר עש
 ההקפהכוונת

 והוא שבידו ומיניו בלולב א' פעם הס"ת שעליו הבימה את פקיפין יוםבכל
 נדול חיוב בעצטו שלו לולב לו שיש מי וע"כ הקדושים העליונים בעולמות גדולתקון
 נמילת ברכת של הנענועים של תקונים שאר עם בעצמו הקפה של התקון לעשותעליו
 בזה. טאוד האדם ויזהר בשלמות התקונים ויהיו הלל ושללולב

 של לולב בירו שיהיה להשתדל לו ראוי לולב לעצמו ליקח טשגת ידו שאיןומי
 כסוכה עליו לברך שיוכל נענין דהיינו הנ"ל התקונ" כל בו לעשות הקהל שי אוהכירו
 השם לו שהיק סי ובודאי הביסה. ויהקיף הלל בקריאת גם הנענועים ולעשותדוקא
 אך מזה א"ע להפקיע רשאי ואינו לעשות עליו ז"ל האר"י כוונת בההקפה לנויןבינה
 בההקפה יתירה זאת ועזר בנענועים הנ"ל כזונה ג"כ בהקפה לכוין יזהר כערכיאנוש
 הוא ההקפה תקון כי סופה עד ההקפה טתחלת סלא בפה הנ"ל הכוונה לפרטשצריך
 זו ס"ת טקיף אני בזה"ל ויתחיל דהז'ר בהקפות בעז"ה לפנינו יבא כאשר בדבורדווקא
 טרם ואם ליוצרי רוח נחת בזה יעשות ושכינתי' קב"ה יחוד לשם שבידי אלו מיניםבדי
 הכוונה לפרט שנית פעם יחזור אזי הנ"ל הכוונתו שכלבו אוסר גמר ההקפה לגמוריכלה
 כיון כאלו לו ויחשב מאוד עצוטה בשמחה אך ההקפה שינמר קד חלילה וחוזרהנ"ל
 עצומה בכוונה נועם ויהי פסוק יאסר להקיף שיתחיל וקודם לה. הראויות הכוונותבכל

 קודם פ"א ועוד סיר ההקפה אחר פ"א כנהוג ב"פ נא הושיעה והו אני ויאמרבטחון,
 ע"ש. כ"ג דף ו' תקון תיקונים ע"פ והיא עצומה בכוונה עמך את הושיעהפסוק

 כל כטעט נעורים להיות השואבה בית שמחת לזכר עושים טעשה ואנשיהאסירים
 בתי בהרבה גם אלו ביילות בסוכה נרות ומרבים ושבחים בזסירות חה"מ שללילות

 השואבה בית לשמחת זכר הזה בחג רחה"ם ערבית בתפית בנרות להרבות נהנומדרשות
 לה אין דורש היא ציון ע"פ כגמרא כדאיתא חלקו אשרי למקרש זכר שעושה מיוכל

 ויהא ביחידי אף וכזסירות בשכחים אלו בלילות האדם יזדרז לכן ררישה רבעימכלל
 בשטים אלהינו ה' הוא אתה ויוהיכ דר"ח פיוטים של השבחים יזמר דהיינו עטו.חלקי
 של מזמורי היינו נפלאים שבחים שהם תהלים טזטורי גם וכיוצא עייון סלךובארץ.
 ראוי השכחים כל ואחר כאלהינו ראין בבות הח' גם וכיוצא. ברכות ושבת שבתקבלת
 אלהוחו בגודל מאור עצומה שמחה וישמח ויגיל וגו' ה' גבורות יטלל מי הפסוקלומר
 כזה. ודי לקר, זכרו ויתעלהית"ש

 עשר חמשהפרק
 רבאהושענא

 הובא הזה ביילה למודינו ידי על העליונים בעולטות הנעשים התיקונים נודיהנה
 בתקון הובאו כי בהיות הוא לכל וגלוי נודע כבר זה על טזהיק המאטרים ז"לבכהאר"י

 שיוכל בכדי זו לייה בסעודת באכילה למעם האדם יזהר לכן ע"ש רבא הושענאליל
 שינה. לידי מביא האכילה כי התיקון לעשות הלילה כל נעורלהיות

 בעש.ק למעלה המבוארים הכוזנזת כל לכזין תורה משנה בקריאת מאודויזהר
 ובפ' החול בתפלת למעלה שטבואר כפי היטיב התיבות בדקדוק ויזהר שמו"תבקריאת
 הטוב והשם נפש, הטמירת עם ק"ש של הכוונה מטש יכוין ישראל שמע בפמוקואתחנן
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 ה ד 1 ב ע ה ושורש ד ו סירע

 לבל אחריו מדקדקתן ואין ובמרוצה בבהלה תורה טשנה זטקזרע קם הטע בעדיכפר
 זה בהערה ודי יקלקל. ש5א הלואי לתקון זה נחשב וכי בחברתה תיבה טובלעתתהי'

 שהות עוד שאין ישער ואם כולה זוטא האדרא יקרא תורה משנה קריאתואחר
 ע"א סוף רצ"ו דף האדרא פוף לקרות ויתחיל ע"ה רשב"י פטירת באדרא עכ"פיקרא
 רשכ"י לפמירת וכשיגיע האידרא גמר עד כו' מלכא עם אתחברת כד מטרוניתאהאי
 טאוד עצום בכי אל לבו יעורר כו' חיים למיסר קדישא בוצינא סיים לא אבא א"רע"ה
 יטנע לא עכ"ז תהלים מי לומר הצבור התחילו ככר אם ואף הזה הצדיק פטירתעל

 כירוש עונותיו דמכפרת פטירתו על ולבכות ע"ה רשב"י פטירת מלקרותעצטו
 וככוונה היטיב התיבות ובדקדוק גדול בטחון הצבור עם תהלים ס' יאמרואח"ז

 תהלים מזטורי אמירת גורל כידוע עונותיו לכפרת תשובה אמירתו שיהא בכריעצומה
 הבקשה במחשבתו להתפלל האדם צריך ובקשה תפלה ענין שהוא וכמזמורבכוונה
 לעורר יכול אם טוב ומה הדברים הן הן הלב כוונת אחר כי עצומה בכוונהההיא
 כגון השאר אל מעצטו האדם יקיש ומהם מזמורים כטה לפניך ואציג הבכי אללבבו
 עניני של המזטורים בכל וכן ישראל. כלל על התפלה יכוין וגם וכיוצא. כ"כ י"גמזמור
 מזמור כגון שלם בלבב ולעבדו וליראתו לאהבתו אליו לבבנו את ית"ש שיטהבקשה
 טענין המדברים במזטורים ישראל כלליות על ג"כ במחשבתו ויכוין וכיוצא. וכ"זכ"ה
 ט"ב מזמור כגון טקדשינו בית וחרבת המר גלות מענין או בעוה"ר הגדול שמוחלול
 אל לכו יעורר וכיוצא אלו מזמורים בכל ישראל של דמים שפיכות מענין או מ"רמ"ג

 והודאה קצומה בשמחה יאסר זהודאזת שבהים של בסזמזרים זיהיפך בכה. הרבהבכי
 זה. בכל האדם יזהר ההוא השבח טענין ית"ש ובוראנו ליוצרנו במחשבתוגדולה

 פסוק אחר פסוק שאומרים עם כהמון בצבור תהלים באמירת יתנהג לאגם
 ידלג לא אלא שלאחריו הפסוק ומתחיל ההוא פמוק מדלג הש"ץ שאומר פסוקדהיינו
 שאוסרים ופסוק קצת בלחש אותו יאמר הש"ץ שאומר פסוק אותו רק תפוקשום

 מאוד ממהרים שהצבור יראה ואם להיפך. יתנהג והש"ץ רם בקול אותו יאמרהצבור
 בנוונה מעט טוב כי התהלים יגמור לא שעי"ז ואף זה בשביל הוא ימהר לאבאמירתו

 בזה. ודי הטבוארת הכוונה ע"ד יהי' אסירתורק
 הנפש ובמסירת החול ' בתפלת כנ"ל איש"ר בכוונת זו בליל מאור האדםויזהר

הנ"ל.
 בלמוד ויום לילה לחבר ויזהר כנהוג במקוה לטהר ילך תהילים מ' אמירתואחר

 בשערים כנ"ל הלילות בכל גדול חיוב הוא כי השחר בברכת או ותחנונים בבקשותאו
 הזאת. בלילה וכ"שהקורסים

 התאטצות בכי ויתאמץ הזה הנורא ביום התפלה בכוונת ומאוד מאוד האדםויזהר
 עוצם בכל שיתפלל דהיינו עצומה בכוונה להתפלל שיוכל בכדי טעיניו שינתולהפיג
 זו. בהערה ורי השינה. לחטיפת גדולה מניעה הוא זה וכל רם ובקולכחו

 ברכות שבת של מזמורי יאמר אם הצבור עם להתפלל יוכל שלא ישערואם
 כסו לאוסרם חיוב כ"כ עתה שאין הצבור עם י"ח תפלת להתפלל שיגיע בכדיידלגם
 קרש. שבתביום

 הקפותז'
 גדולים תקוני והם עליה שהמ"ת הכימה את פעמים שבע מקיפים השביעיביום
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ינו עשראחד-החיתיןשער

 האדם שצריך כטה תראה קצהו ואפם הקדושים העליונים כעולמות ונוראיםנפלאים

 של אלו הקפות ז' ע"י הקדושים העליונים בעולטות הנעשים הגדולים תקונים שכללידע
 את בגופו המקיף האדם בחינת ע"י והיינו טעשה. דבור. אדם. בחינות. נ' ע"י נעשיםלולב

 בחינת הוא הג' והבחינה הקפה. בעת מהושענות דבור בחינת הוא ב' והבחינההבימה.
 מימנם אלו בחינות ונ' המקיף האדם שביד למיניהם והאתרוג הלולב שלהמעשה
 בעולטות גדול תקון נעשה ובהינה בחינה כל וע"י טעשה דבור אדם נוטרקוןאידים

 דוקא היא ההושענות אמירת מעלת שנודל תכונה יפיק האדם ומזה הקדושיםהעליונים
 ולא כנסיות בתי בכסה נוהגים יכן איד'ם ביחד בחינות ג' נעשים אז כי ההקפהבשעת
 ההושענא אסירת נטר ואחר טקומו על א' כל ההושענות לומר העולם רוב שנוהגיןכסו
 בכל אף נוהגין כנמיות בתי ובקצת כן. לעשות נכון ואין בשתיקה שכידו בלולבמקיף
 הוא. נכון כי לנהוג ראוי וכן מקודם. ולא ההקפה בשעת ההושענא לומר ההםימות

 בהקפת למעלה המבוארת הכוונה ג"כ ההקפות בז' לכוין מאוד האדם יזהראך
 אותו של ההושענא לומר יתחיל ואח"כ ההקפה בתהלת אותם ויאמר החג ימות כלשל

הקפה.
 יטחין אלא הלולב עם ההקפה בשעת ביד ההושענא יקח שלא טאוד האדםויזהר

 ז"י. האר"י החבטה שעת עד ההושענאמליקת
 על אך הקדושה בגמרא מוזכר הזה ביום הערבה של חביטה אותן הערבהחביטת

 שיחכטנו ע"ב ל"א דף צו פ' בזה"ק לו מוזכר מקוטו יחביטנו מקום ואיזה דבראיזה
 דעלמא דדינא סיומא הוא דחנ שכיעאה וביוטא וז"ל דוקא. הקרקעעל

 ופתקיי
 נפקין

 בעי וכג"כ כו' כהוא תליין נחל וערבי יומא בהאי וטמתיימי מתערי וגבורן מלכאמבי
 ה' רק בערבה יהיו שלא כתב עוד ז"ל. האר"י וכ"כ בקיצור עכ"ל בארעא. לוןלבטשא
 ומקודם סוד. ע"פ והוא יותר ולא חבטות ה' רק יחבוט ולא יותר ולא פחות לאבדים
 בפה יאמר חבטה ובכל כו' יחוד לשם נועם. ויהי פסוק גם במדורים הנדפם י"ריאסר
 ע"כ. וב"ש. ב"ה ובוראי ליוצרי רוה נחת לעשותסלא

 רבא הושענא ביום ואף ז"ל האר"י וז"ל ח"ו במלה מהליכת מאוד האדםויזהר
 בקיצור. עכ"ל כו' להעניש המטונים ביד הגז"ד של השמ"ח מומרין ביום בו כי כתורהירבה

 יזהר לישן ירצה ואם עצומה בכוונה ובהמ"ז השויתן על ילפוד הסעודהואחר
 החכם כי יותר להזדרז צריך בעש.ק הו"ר כשחל וביחוד לשומר השינה לטמורמאוד
 מנחה ולהתפלך'תפלת עצרת שטיני של הרגל לכבוד למכוי עדיין שצריך בראשועיניו
 ביום טנחה תפלת זמן מאחרין דרובא רובא עם כהמון ולא בבה"כ הצבור עםבזמנה
 בושה לאותה אוי ובבהלה במרוצה ביחידות בביתם סתפללין גם הזה הנורא יוםהו"ר
 זו. בהערה ודי בזה. מאוד האדם יזהרלכן

 עשר יפשהמרק
 עצרתשמיני

 בכוונה זו ערבית תפלת להתפלל פניכם על ה' יראת תהיה עצרת השמיניביום
 ויחי פ' בזה"ק כמבואר למחר עד אדם של גז"ד נגמר לא עדיין כי ויותר יותרעצומה
 טשם שבועות ליל בתקוני נדפס ככר כי הוא אדם כל ביד והמאמר ע"א ר"ךרף

 זו. בהערה ודי עיניך.תחזינה
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 ה ד 1 ב ע ה ושורש ד ו סיתת

 כשטחתה ומהגץ עצרת שמית בסם תורה שסחת לעשות ישראל בארץהמנהג
 נוהנים שאנחנו כמו הם.ת לפני ורקודים ותשבחות וכשירות תורות ספרי קםבהקפות
 ע"ב רנ*ו דף פנחם פ' בזה"ק מבואר עצרת שמיני ביום תורה טשמחת הסחרתביום
 רזמין לטלכא טתניתין מארי אוקמוה דא א' איל א' פר עצרת השמיני וביוםוז"ל

 לס"ת וסעמרין תורה שמחת ואתקריאת חדוה עמה ישראל למעכר ונוהגין כויאשפיזין
 תקון בתיקונים וז"ל עכ"ל. תפארת. עמרת שכינתא לתפארת תורה ספר רמז דלי'בכתר
 אתקריאת דיליה חופה ואיהי כו' ה"מ כ"ו סוכה איהי תתאה ושכינתא ע"כ. רנ"ונ"א

 לעילא צדיקא כל בריש עטרה שזויין תורה בשמחת זמנא בההוא עצרת הנשטיני
 על בעטרה בכלא לאתעטרא ישראל צריכין והכי כו' אמו לו שעטרה בעמרהכטר*א
 ידו לאל שיש ומי ז"ל. האריי בכתבי הוא וכן עכ"ל. תורה. דשמחת ביומארישייהו
 לתקן לו וישר ראוי ח"ו וקטטות מריבות בלי אך שלו בבה"כ זה ותקון מנהגלעשות
 כזה. ודי ותשיעי. שמיני יום והחמימה הקדושה לתורתנו וחרוה שמחה יסים ב'לעשות

 לביתו לעד זכרו ויתעלה ית"ש הבורא ובאהבת בשמחה ילך ערבית תפלתואחר
 השולחן. על כלמוד טאוד ויזהר עצומה בשמחה היום קידוש לקדש סוכתווהיא

 ויזהר הסתים בתחיית גשמים גבורות להזכיר מתחילין עצרת דשמיניכמוסף
 החול כתפלת לטעלה כטבואר הדבקים בין ריוח ליחן הגשם ומוריד הרוח פשיבבאוסרו
 w~p. היטיבבאר

 עיקר כי הימיב במעשיו לפשפש ש"ע של זה ביום ומאוד מאוד האדםויזהר
 שנטמרו שאע"פ הנ"ל הזה"ק במאסר כמבואר זה ביום הוא האדם של הגז"דטמירת
 אם הזה שכיום ש.ע עד דבר לפעול להשלוחים רשות גיתן לא עדיין ה"ר כיוםהפתקין

 הפתקין שקבלו מעלה של לשלוחים רשות נותנים ואטתית גמורה תשובה עשהלא
 בפתקין. שכתוב טה כפי ויענישו שיעשומאתמול

 הצבור עם פרשיותיו להשלים הקדושה חורתינו יסיים תיכף הטנחה תפלתואחר
 ההפטרה. יקרא ואחריו הברכה וזאת סדר שלשמו"ת

 תפלת קודם ח"ו המשכרים משקין הרבה ישתה שלא מאוד מאוד האדםויזהר
 כמו וברורה זכה תשיתו יהיה לא בודאי אז כי רבים שנוהגים כסו ש"ת של זוערבית
 תפלה אף שמתפלל ומי הקב"ה הפלכים טלכי סלך לפני יקובל ואיך היטיסבכל
 ודי בראשו. עיניו והתכם לצלן רחמנא לתקון יוכל לא מעוות הוא כהוגן שלאאחת

 זו.בהערה

 תורהשמחת

 המ"ת לעטר קדוש עם ישראל תפוצות בכל המנהג זו דערבית העטידה תפלתאחר
 וכבר ובתקונים בזה"ק גם והובא ותיקין מנהג והוא הקפות ז' עמהם ולהקיףבכתרים

 סיני בכל המרבה האדם מעלת גודל במפרים הובא וכבר זה כפרק למעלה זכרונםעלו
 וחדוה שמחה הקדושים העליונים בעולמות למעלה ג"כ מעורר שבזה הם"ת לפנישמחות
 מזרעו. תורה יפסוק שלא כטוח הזה ביום תורה של בשטחה הזהיר וכלעצוטה.

 לקנות ישתדל תורה לחתן ישיג לא ואם תורה חתן לעצמו לקנות אדםוישתדל
 בחתן וביחוד זו רבה למצוה שזכה מאוד עצוטה שסחה בלבו ויגיל וישמח בראשיתחתן
 הם"ת שיהיה טאור וישתדל והנחטרה והחמיסה הקדושה חורתינו של כמיומהתורה
 האדם יזהר אך ההעדר. טוב אז כראוי טוגהת שאינה בבירור ידע ואם וטוגהכשירה
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מנט עשראחד ן ו ת י אהשער

 יזהיר טצומצם טנין מקובצים טאנשים בבה"כ כראשית חתן או תורה חתן יהי'באם
 אחר ועד לעולם הטבורך ה' ברוך רם בקול אחריו יענו שכולם יהם. גדולהבאזהרה
 אזנם יטו וכלם התורה על ברכותיו אחר אסן ג"כ ויענו המבורך ה' את ברכואמירתו
 ורי ההערר. מוב אז אזהרתו יועיל שלא ברעתו ישער ואם הקורא מפי הפרשהלקריאת
 זו.באזהרה

 עשרהשנים המפקדשער ר עש
 עלי חסדו נפה לאל לשעבר. והודאה השתחויה שער כלעל
 בקול לה' השער זה באחרונה וכא הספון שער אל ויביאניגברי.
 בו כי קד פ ם ה ר ע ש לו יקראו אשר שטו וזה ותויגהרנה
 קדוש עם עלינו ית"ש הפרטית השגחתו הערת פקודתקרבו
 לאיומים והמון גלש שאון ויחסר יפקד כי ופורש חנוכהבשי
 הישועה בפקודת לשבח ועלינו ומתעבר. יריב עלינואשר

 ולכבר. לטלל גבורותיו נסי ספירת וזכרונותורחמים

 ויהי חנוכה נר מצות והיא כמליו חדש בחובת פותח ההוא השערופתה
 היום חוכת וכל ה ל י ג ם ה ת א י ר ק טצות והיא ארר חדש בחובת למגורהשער
 עשרה של החעניח וכוונת שנה. אחרית וער השנה מראשית הזה החבור להשליםההוא.
 מדר על ג"כ פרטיהם כל עם פרשיות ד' וקריאת השובבי"ם תמיבטבת
 לחבה עמםהחדשים

 ר*רטוןפרק
 חנוכה נרמצות

 וקראום וז"ל בטור כמובא כסליו לחדש בכ"ה שחנו ה כ 1 נ ח שמו קראוע"כ
 עכ"ל. בכ"ה חנוחנו"כה

 שכרה ומתן חנוכת נר מצוה בזהירות מאוד הפליגו הקדושה הגמרא חכמיהנה
 טגילה מהלכות ספ"ד הרטבים וז"ל ת"ח. בנים לו הזויין חנוכה בנר הרגיל אטרובצדה.
 להודיע כדי בה להזהר אדם וצריך מאוד עד היא חביבה מצוה חנוכה נר מצותוחנוכה.
 הרטב"ם. עכ"ל לנו שעשה הנמים על לו והוריה האל בשבח ולהוסיףהנם

 נרות ולא בסנורה זית שמן דוקא שידליק ית"ש בוראינו במצות טהדר לכלוראוי
 שעוה.של

 יסמוך ולא טג"ם ולטעלה מהקרקע מי"ט למטה הסנורה לקבוע מאוד האדםויזהר
 כי מי"ט למטה שיהא למדור בידו המדה קנה על רק הזה כשיעור דעתו אומדן עלבזה
 מאוד. כזה להזהר וצריך סוד ע"פ נוראה כוונה כתב והאריז"ל רגמרא רינאהוא

 החלון אצי שבבית סקוסות בשאר להדליק ומוכרתים הבית בני הם רבים אםוראיתי
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