
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

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



 "עבודה 1ש1רשיסגדרם

 יצאו שבדיעבד אף מי"ט למטה שיהי' זה בדין כלל נזהרים אינם אז מקומות בשאראו
 טאוד. בזה האדם יזהר לכן דנטרא אדינא עוברים לכתחילהעכ"פ

 בעש"ק ז"ל. האר"י דעת הוא כן ס"ה תרע"ו בסי' הב"י כדעת ההדלקהבמדר
 סוד. ע"פ ז"ל האר"י דעת הוא וכן הב"י כדעת שבת נר ואח"כ חנוכה נר תחלהידליק
 שיוכל בכדי המנחה תפלת להקדים היינו יום טכעוד להדליק ופאור מאור האדםויזהר

 בזה נזהרים אינם ורבים כלל ספק גלי מבע"י שבת ושל חנוכה של נרותלהדליק
 מקילה באמור עצטם וממכנין המנחה תפלת איחור בשביל השמשות כין כמעטומדליקין

 נר ידליק ואח"כ הכום על תחלה יבדיל שבת ובמוצאי לצלן. רחמנא שבת הילולשי
 עלינו. כוננה עד כו' יחוד לשם' טלא בפה יאסר הכרכות לכרך שיתחיל וקודםחנוכה.

 חכמה ה' לו נתן אשר איש לפני ישר דרך דרכו יורה האמת ספק כלי זההנה
 שכתב הכוונות לכוין עליו נטל כי ז"ל האר"י כוונת סוד עמקי להשיג ורעה בינהוחננו

 לאנוש להורות רק החבור בזה יצאתי כלו הכלל על לא אני אך חנוכה נרבברכות

 אלהינו ה' מצות את עשות לבלתי יעשה אשר המעשה ואת בה ילך אשר הררךכערכי
 את להזהיר כאתי בשעתה החביבה זו במצוה גם לכן ת"ו מלומדה אנשים כטצותית"ש
 אותה יעשה אך ח-ו מלומדה אנשים כמצות ולב לב בלא אותה יעשה שלאהאדם

 אומרו כוונת והנה וכרכה. כרכה לכל לה הראויה פשטיות ובכוונה עצומהכשמחה
 ברכת כל לכלל הצריך בפרם הקודמים בשערים נודע הלא אקכ"ו הראשונהבברכה
 שמחה ובטחשבתו בלבו יכניס חנוכה נר להדליק באמרו זו ברכה בחתימת אךהמצות
 בבהם"ק האלו בימים שנעשה הנם עוצם על לעד זכרו ויתעלה ית"ש באלהותועצומה
 כו' השטנים כל סמאו להיכל יונים שכשנכנסו הקדושה בגמרא כדאיתא שמן שלבפך

 ע.פ יסים. ח' ממנו והדליקו נם בו ונעשה א' יום להדליק כדי אלא בו היהולא
 חנוכה, של ולא חנוכה נר להדליק הנוסח ז"ל האר"יכתבי

 ושבח במחשבתו עצומה הודאה יתן כו'. לאבותינו נסים שעשהובברכת
 הגדולות והישועות הנמים כל כלליות על ויתעלה שמו יתברך ובוראינו ליוצרינוגדול
 ויתעלה ית"ש עשה כאלו זו בהודאה במחשבתו ויצייר האלו בימים אבותינו עםשעשה
 ההם. בימים והנמים הישועות טמשעמו

 הקודטים בשערים כזונתה למעלה אמזרה כבר מלתו הלא 1 נ י י ח ה שוברכת
 בזה. ודי ח"ו מלומדה אנשים כמצות אותה יברךולא

 של ההוראה נוסח לוטר יתחיל ימים בשאר אף ראשון נר הדלקת אחרותיכף
 מופרים טם' ע"פ ובש-ע בטור זו הודאה נוסח והובא כו' טרליקין אנו הללוהנרות
 ראוי זו הודאה נומח ואחר במחשכתו. עצומה ובהודאה עצופה בשמחה זו הודאהויאמר
 ויכוין גדול כמתון ירוד( הבית חנוכת שיר )מזמור שבתהלים ל' מוטור תיכףלומר

 לטנצח מזמור גם האלו. ביטים ית"ש עמנו שעשה הישועה על זה מזמור שלבהוראה
 טצאתי. כו' יחננו אלהים כו'בנגינות

 למפר ראוי זה ואחר עכ.פ. שעה חצי משך עד ופיוטים בשירים להאריךוראוי
 יוצרנו קדוש עם לנו שעשה וספרים מופרים מפי והנפלאות הנסים ביתו ולכנילבניו

 ע"ז. לית"ש והודאה שבח שיתנו בכדי הזה בזמן ההם בימים ויתעלה ית"שובוראינו
 כמבואר בפ*ע במנורה חנוכה נר בהדלקת הקטנים בניו לחנך מאוד האדםויזהר

 מי/בש"ע
 אותם. לזרז באתי לכן בזה מלהזהר להקל רבים ביה ודשו והואיל סיב תרעדי
 הגואלנו טלכנו כשיאסר ואסונה אמת בברכת מנוכה ימי שמונת שלובערבית
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רסא עשרשנהם ד ק פ מהשער

 פרטית הודאה במחשבתו יתן בפרעה ונקמה נמים לנו העושה עד כו' העריצים כימכף
 הגדולה התשועה ועל ביוונים אלו בימים שעשה ונפלאות הנרולות טלחמות עללית"ש
 אלו כוונות לכוין מאוד לאדם וראוי שונאינו כל על ישראל קרן שהרים בישראיהזאת
 זו. כהערה ודי לעד זכרו ויתעלה יתיש ובוראו ליוצרו בזה רוה נחתלתת

 נטשך הוא כי בוננו הנסים וקל יאמר הנסים על שבטמח במפריםכתוב
 על גם בזה"ל במחשבתו יכוץ הנמים ועל כשיתחיל לכן בבהמם הן בחפלה הןלטעלה
 יחשוב ת 1 ר 1 ב ג ה ל ע 1 ובתיבות הוראה. ויתרומם ית"ש לך נותנים אנחנו כו'הנסים

 תהלות טמפרים 5נ1 שידוע כפי מאוד עצומה בשמחה ה' גכורות פעמים כטהבסחשנתו
 שחטשה גדלו ואת כבודו את אלהינו ה' הראנו הן ההם כימים עשה אשר ונפלאותיוה'
 אל אך הטבע טנדר זה אין ובודאי היונים מבני ולרבבות לאלפים הרגו חשמנאיבני
 עם קלינו הגדולים ברחמיו מגבורותיו שמץ אז והראה ויתעלה ית"ש נמו יריםעמים
 שם עשית ולך ובתיבות הגדול. זטמו בעכור עטו את ה' יטוש לא כיקדוש
 הגדול 'טסו אז שנתקדט ע"ז עצומה וטמחה בלבו יכניס בעולמך וקדושגדול

 ה נדול תשועה עשית ישראל ולעמך ובתיבות העולם. ובכל האוטותבכי
 זה. על ויתעלה לית"ש קצומה הודאה בטחשבתו יתןכד

 הצדקה נתינתמעלת
 הובא השנה טבכל יותר אלו חתכה ימי בנטמנת הצדקה נתינת מעלתגודל
 ללומדי וביחוד הטנכקה בנתינת נפוטו פגמי לתקון מאוד טמוגלים אלו יסים כיבספרים
 שורש ויתבונן ז"ל האר"י ובכתבי ובתקונים בזה"ק שיעיין מי ובודאי להחזיקםתורה

 שנקראים קדושתן גודל גם הקדושים העליונים וספירות במדות אלו בימיםהדברים
 נתינת התקון של מעלת גודל ג"כ יתבונן ואז מועדי הם אלה בפסוק ונכלליםמוקרים
 ע"ג ע"ב דף הז"ח של בתקונים ~ז"ל העושה. מן יותר המעשה וגדול אלו בימיםהצדקה
 חג איטון אלין ה' סועדי אינון ומאי ה' סוערי הם אלה אלא אלה טאי אלה בראמי

 ופורים חנוכה השנה ראש אתרנין תלת תלתי הרי הסוכות וחג השבועות חגהמצות
 מועדי הם אלה אקרון אחרנין תלתא קודש. מקראי ואנון ה' טועדי אקרא מנהוןתלתא
 יומין ועשרין לארבעה דחנוכה יומי תמניא ע"א כ"ט דף י"ג תקון בתקונים וז"לעכ"ל.
 )ר"ל כ"ח שרייא כו' אותיות( כ"ד שבהם )ר"ל בשכמל"ו דאנון כמליו( כחדש)ר"ל

 שסע ראגון ריחורא אתוון כ"ה אנון ואלין בכסליו בכ"ה ישראל על הקרושה(שכינתא
 בזה. ודי עכ"ל כו' כיה חנ"ו חנוכ"ה איהו ודא וגו'ישראל

 של צורתם כלל יכירו שלא מנעוריהם בניו ירחיק ה' לדבר וחרד הירא אישוכל
 הדוטה ומן הכיעור מן וירחיקם כו' דרכו ע"פ לנער וחנוך הקרטי"ן והם האלוהקליפות
 טהולל אסרתי לשחוק כי שחוק מיני ושאר ובצקכצאכי'ם בדומע"ן לשחוקדהיינו

 זו. בהערה ודי ר"ל תורה ובביטול התפלה כוונתומעורבב

 שניפרק
 ושבטטבת

 האמור העשירי צום והוא בסבת בעוטרה לדורות קכעום צבור תעניתהנה
 העשירי צום שדרז"ל כסו כו' העשירי וצום כו' הרביעי צום ה' אטר כה כיבפסוק
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 ה ד 1 ב ע ה ושורש ד ו סיחב

 כונה האדם יכוץ ההוא התעמת יום וכל להרשים עשירי וטהזא בטבת לשרהא
 ויעורר נתקנו אחת כוונה קוטב על הם כי בתמוז עשר שבעה בתענית למעלההטבוארת

 בזה. ודי בתטוז. יעז בצום למעלה המבואר כפי הסליחות באסירת הבכי אללבו

 שובביים ימיתקון
 הטה שובבי*ם שימי ז"ל האר"י בכתבי וביחוד מפרים בכמה נזכרים האיוהיפים

 בא זכרונו והנה ר"ל לבטלה זרע הוצאת של המר מעון השבים לתקנת מאורממוגלים
 בפרק הכולל בשער וביחוד אלול בחדש עונות בחפוש הזה המר עון טגודללמעלה
 שום הזה עון על לאדם טועיל שאין הזה*ק מלשון היטיב באר נאסר ושם ע"זמיוחד
 תשובה מצות אצל דיחוי דאין ונראה חוזר דלשם מאמרים סכמה אך בעולםתשובה
 שהם ומרים קשים ויסורים במנופים עצמו ממנף הארם אם אך הזה בעון אף וכלפכל

 שבתורה עבירות בכל שאין האריז"ל וכתב היטיב. ועיי"ש הזה לעון מועיל למיתהקרובים

 לאונסו. שראה או לצלן רחמנא זרע המקלקל כמו עבירה באותו מזיקין שמולידסי
 תעניתים ע"י תקון ז"ל האר"י המציא הזה המר עון חומר גודל למחלת תרף מזורוהנה

 עון לתקון מאוד ממוגלים אלו ימים כי הסוד דרך על האלה השובבי"ם ביטיומגופים
 ויום יום מדי אלו השובבי"ם ימי הפחות לכל אדם שיתענה והוא השנה סכל יותרזה

 עד להשלים לאדם שמוב עוד וכתב חדשים וראשי שבתות מימי לבד ושנה שנהבכל
 ונוראים נדולים יחודים ג"כ שכ' ואף הפסקות ע"י דהיינו אלו בימים תעניותפ"ר

 לנשמתו וטוב לו טוב יחודים וליחד לכוין שישיג מי בודאי מתעניתים עם האדםשיעשה
 בכתבי ונמצא והשנתו. כשיעורו אלא חייב אינו אדם וכל דא מוכל מוחא כל לאואך

 העליונים העולמות כל בזה מתקן לשכת טשבת גדולה הפסקה שמתענה מי עלהאריז*ל
 שכינה עליו שתשרה וראוי צדיק למידת וזוכה הדין כחות כל מעליו וממלקהקדושים

 הפסקות להתענות יכולים שאינם מאד כח לתשושי קלים תקונים במפרים ונמצאע"כ.
 ויתענה החמה שקיעת קודם א' שעה א' יום טכעוד להפסיק דהיינו זה בדרך יתענוכנ"ל
 החמה שקיעת קודם א' שעה יפסיק וכן הכוכבים צאח אחר א' שעה טשך נ' לילעד
 עוד הימים ששת התענה כאלו לו עולה ששי ליל תוך א' שעה עד ויתענה ר' יוםשל
 היום כל בתורה ועומק היום אור קודם א' שעה הבקר באשמורת שיקום סי א'תקון
 רק בתורה מהגות יפסיק ולא הב' יום של השחר תפלת עד שלאחריו הלילה וכלההוא
 כח לתשושי נחשב ה"ז מותרות ולא נפשו לשובע מעודתו ולאכול להתפלל מצואלעת
 הטובים מעשיו אדם שיסתיר הוא והעיקר ע"כ. תעניות לי"ג להתענות יוכלו לאאשר
 להסתיר שיוכל טה כל בהסתר הכל יהיה שיעשה התעניתים וכל א' ה' עם לכתוהצנע
 אדם שיכול מה כל ועכ"פ האריז"ל. בכתבי נטצא כן וטכופל כפול שכרו יהיהואז

 יוטם הלמוד התמדת התענית עם והעיקר עליו מוטל כמקוה וטהרה בתעניתים עצמולסגף
 א"ע ששומר מי האריז"ל בשם הזכרתי וכבר חולין משיחת ומאוד מאוד ויזהרולילה

 מפק. בלי הקודש רוח ישיג בודאי רצופים יום ארבעיםבשתיקה
 ימי כל ונזהרים לשבת משבת משפטים ופ' שטות פ' מתענים עלי' מבניורבים
 תבשיל שום אף אוכלים שאינם עצטן ממגפין ורבים החי מן דבר מלאכולהשובבי"ם

 באזהרה האריז"ל הזהיר גם יום בכל במקוה רבות טבילות ועושין התענית אחר בערבחם
 את וירחיק מצוה לדבר אפילו הכעם טן ויתרחק מהקפרה מאוד האדם שיזהרגדולה
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אסג עשרשמם ד ק פ מ ה'שער

 טאוד נהיר יהא גם רוה שפל יהיה ומאוד טאוד ומגאוה טליצנות וטאוד טאודעצמו
 הנהנין. ברכתבכוונת

 שלישיפרק
 בשמחה אדם יאסר שקלים של הפ' קריאת טקודם שקלים. פרשת ר. ד א דשח
 הקדושה בחורתינו שנכתב שקלים פ' קריאת לשמוע מוכן הריני כו' יחוד לשםעצומה
 שלא בכדי הקורא טפי ותיבה תיבה כל בפנים,'בחוטש וישסע חז"ל לנו שתקנוכסו
 פרשיות. ד' בכל וכן ח"ו לבטלה מחשכתויפנה

 זכור רשתפ

 מ"ע לקיים מוכן הריני כו' יחוד לשם קריאתה קודם יאמר דאורייתא מ"עוהיא
 לך עשה אשר את זכור הקדושה בתורתינו כמ"ש עמלק טחיית פ' לשמוע התורהטן

 הניצוץ בשער למעלה המבוארת הכוונה יכוין קריאתה ובשעת תשכח לא וגו'עמלק
 יהצטער עמלק מחיית בזכירת יכוין והוא יום ככל יזכור האדם שחייב זכירותבה'

 נפש. טמירת עצמו על ולקבל הקדושה השכינהבצער

 אסתר תעניתכוונת
 דאיתא מהא הטור כם*ש הוא ארר לחרש בי"ג הצום קביעת על הפעםהנה

 לוסר אסתר לתענית מתקבצים שהכל שפירש ר"ת כפי' היא לכל קהלה זמן י"גבנמרא
 כמו עושים ואנו רחמים צריכין והיו נפשם על ועמדו נקהלו שבו לפי ותחנוניםתפלות
 זה שתענית במפרים נטצא ועוד הטור. עכ"ל כו' ואסתר מרדכי בימי עושים היושהם
 חייב נפשות הצלות של נם וביחוד נס לו שאירע סי כסו מטעם ישראל כלל עלחיוב
 ותחנונים תפלות ולוטר הנם בו שנעשה זה ביום ושנה שנה בכל להתענות עצמו עללקבל
 עם אנו כן כטו זה ביום לו שנעשה הנם על גדולה הודאה לית"ש וליחן המקוםלפני
 שברו אשר ביום זה ביום לנו שנעשה הזה המפורסם הגדול הנם על עושיםקדוש
 לכן בשונאיהם המה היחודים ישלטו אשר הוא ונהפוך בהם לשלום היהודיםאויבי
 אל לבבו לעורר הזה התענית של היום שעות בכל קדוש טעם ישראלי איש לכלראוי

 בקרב ובניו הוא ססש שניצל ויתרומם יתעלה לית"ש כמחשבתו ועצוטה גדולהההודאה
 לחיים, מטות הזה היום בעצם ישראלכל

 הנ"ל. פטעם והכל במפרים הובא וכן הזה הצום כיום בלמור להרבות ראויגם
 בזה.ודי

 טהרה בטקוה עצמו טובל היה זו טנחה שקודם ז"ל הרח*ו על כתובוימצא
 כן. נוהגין רבים ראיתי וכן לערב המגילה קריאתבשביל

 בהם ולהתפלל שבת בגדי ללבוש ראוי זו טנחה תפלת שקזדם בספרים הובאגם
 מנחה.תפלת

 בש"ע כם'ש הגון אביון לאיזה שקלים חצאי ג' יתן דוקא זו מנחה תפלתוקודם
 ג' ליחן שנוהגין כטו ולא מחצית בשם הנקרא כסף של פטבע ודוקא תרצ"דבסי'
 קטמם שום בלי האים ביד יכולת יש אם הקורא. לחזן טהר ביום הנ"ל שקליםחצאי
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 ה ד 1 ב ע ה ושורש ד ו סירסד

 חכות נעים זמה מזב מה בזמנה ערבית תפלת להתפלל הציבור שיתענבו ח"וומריבה
 כלילה יהיה המנלה שקריאת בזה להזהר אדם לכל ראוי עכ"פ אך בו. תלויהרבים
 המגילה לקרות אדם חייב ריב"ל דאמר הוא דגמרא טרינא כי הכוכבים צאת והיאממש
 ואף בלילה דוקא הוא קריאתה שחיוב הגמרא בלשון מפורש הרי ביום ולשנותהבלילה
 על להקל כדי י"ד ליל טבע"י לקרותה נהגו וז"ל הראב"ד בשם תרפ"ז מיי בכ"ישכתוב
 כש"ע הכ"י השמיטו עכ"ז עכ"ל. טדאי. יותר להתענות שלא המעוברות ועלהאנושים

 דבר על וחרד ה' דבר את הירא לכן אני וחולה אנוש לומר יכול אדם כל לאכי
 קריאה עם להטחין תיקונה על קבלה מדברי זו מ"ע לקיים בלבו התקוע ית"שאהבתו
 שנזכר מקום בכל שער אחזו טקדמונים היא קכלה כי הכוכבים. צאת עדהמנילה
 יקרא וחרד ירא וכל בזה. ודי עלי'. עצטו להמית האדם צריך חייב בלשוןבגמרא
 במנין. בית באיזה ולא דוקא בבה"כ הצבור עםהמנילה

 דפורים ערבית תפלתכוונת
 עוד וע"כ ברכותיו מעין יו תן ויום יום בכל יום יום ה' ברוך ע"פ ארז"להנה

 כחנה ע"ד לכהן לאדם ו"2ר מהראוי זו דערבית ואמונה אמת בברכת הואמסף
  nwpe מפלאות הנמים על הותר התר ועצומה גדולה ובהודאה בחנוכה למעלההמבוארת

 על ונפלאות כנסים הצורר המן שונאנו מפלת גודל על וגם הזה בזמן קדות עםעמנו
 ובמדרשים. הקדושה בסטרא חדל מדרשי ע"פ המנילה טמפר כידוע נם אחר נםהסדר

 חלת עמו ישראל ואנחנו זולתו ואין ה"א הוא כיבתיבות
  שמחה אדם חיכנים הוא מסף עוד ערבית כתפלת במקומה למעלה הטבוארתהכחנה
 לחלקו קדוש עם בנו שבחר על לעד זכרו ויתעלה 2 ית" באלהותו בלבו פרמיתעצומה
 בנמים וצוקה צרה בכל צדקנו ביטין לעמוד שלנו ופטרון אלהינו להיותולגורלו
 הצר. המן ובמפלת לחיים ממות נפשנו בהצלת הזה בזמן לנו שעשה כסו נפלאיםוגבורות

 העושה עד כף הגואלינו מלכינו מלכים מיד הפודינונתיב"
 היטיב וע"ש כחנוכה למעלה המבוארת הכתנה כעין יכוץ בפרעה, ונקטה נסיםלנו

 מספר אין עד ונפלאות חקר אין עד גדולות העושה בתעותנ"וד
 גודל על מאוד עד עצומה בשמחה ה' גבורות ה' גבורות פעמים כמה במחשבתויחשוב
 עםיקתא. לבירא רמא מאגרא חטן מפלת בגודל נם אחר נם הסדר על ונפלאותהניסים

 ית"ש להבורא עצומה הודאה כמחשבתו יתן ם י י ח ב 1 נ ש פ נ ם ש הוכתיבות
 בזה. ודי הזה בזטן לחיים סטות קדוש עם אותנו שהצילעל

 בחנוכה. המבואר ע"ד עצומה בכוונה הנסים על לומרויזהר
 דברי של זמניות מ"ע קיום אל בלבו עצומה שטחה יכניס העמידה תפלתואחר

 המנייה. קריאתקכלה
 והובא בש"ע והובא דגפרא דינא הוא כי בסופה עמוד כטנילה לעשות טאודויזהר

 הסוד. ע"ד ז"ל האר"י בכתביג"כ

 רביעיפרק
 המגילה בקריאת הכוונהחיוב

 שער אחזו וקדמונים המגילה קריאת תקנו כה"ר אנשי אם תבחן מילין אוזןהלא
 תנינן וז"ל ע"ב קצ"א דף תשא פ' בזה"ק כמבואר בהר לטשה הראה אשרכמשפטו
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רסס עשרשמם ד ק פ מהשקער

 קביל ואיהו ישראל רכל כללא בלחורוי אורייתא וקביל משה רנחית שעתאדבההיא
 טבע"ל. היהודים וקבלו היהודים. וקבל דכתיב אסתר מגלת ואפילו בעלמא.אורייתא
 מגילה יקר כל הן עכ"ל דיהוראי. כללא היהודים דאיהו משה דא אלא וקבלמאי
 ושלש פעמים טספר והן רמז שם הקדושה ובתזרתינו ע"ה רבינו סשה של עינו ראתהזו

 שכתוב מה זאת כתוב שדרז"ל כסו בספר זכרון זאת כתוב בפסוק עמלק טפלתזכרון
 .אמרו והם במגילה שכתוב מה בספר בנביאים. שכתוב טה זכרון תורה. ובמשנהכאן
 ובאים עבודתם מבטלים כולם כמעמרם וישראל ברוכנם ולוים בעבודתן כהניםדאף

 והכל טגילה מקרא טסני טצות שאר וכיש מבטלין ת"ת ואפילו מגילה מקראלשמוע
 על תמוב קריאתה קוטב יסוד כי דרכו יורה האטת זאת מכי גימא פרסומאמשום
 הגדיל כי ויתעלה לית"ש במחשבתו עצומה הוראה ליחן הנם גודל עוצם פרסוםשעורא
 כדא"ר ונוראות גדולות נסים פלאות פלאי הזה בזמן ההם בימים קרוש עם עמנולעשות
 תחזינה עיניך הנה הלולה היא זו קריאתה הקדושה בגמרא להדיא יצחק ברנחמן
 ככסף תבקשנה אם והנה ההלל. הודאת בסקוס הודאה היא הסגילה שקריאתמשרים

 קל ויתעלה ית"ש ובוראנו ליזצרנז ההודאזת הם איפה המגילה בזו החפשנהוכטממונים
 נפלאותיו על ושבח הודאה כתוב, ספר במגילת כלל תמצאנה ולא הישועות ועלהנמים
 מעשה כל לבו על יעלה כי הדברים הן הן הלב כוונת אחר אם כי זה אין אךאלינו
 הקב"ה הטלכים טלכי המלך גדלו אשר מרדכי גדולת ופרשת הנם של וגבורהותקפו
 כררך שלא ארק לתחתיות הורידו ומשם שיאו לשמים עלה אשר המן מפלתועוצם
 תקנו זו כוונה קוטב ועל לעשות להמפליא ועצומה גדולה הודאה בלבו יתןהטבע

 יסבו בודאי קריאתה חיוב בגורל הגמרא חכטי שהפליגו מה וכל קריאתה חיובאנכה"ג
 ששסע והלועז דטגילה פ"ב במשנה ממ"ש בעיניך יקשה ואל זה קומב מרכז עלג"כ

 הודאה יתן והאיך אשורית בלשון כלל יבין לא ולבבו ישמע באזניו כי אף יצאאשזרית
 אנשים דהוה טדי ומתרצי קאמרי מאי ידעי לא והא בגמרא על' מקשו באסת הנהע"ז
 ז"ל פרש"י ניסא ופומומא קריאה טצות ה"נ ומסיק כו' רבינא לה מתקיף הארץועסי

 היא מה ואוטרין השומעין את שואלין ששומעים מה יודעים שאינן אע"פ ניסאופרסוטי
 הקריאה שעיקר מבואר הרי. ז"ל רש"י עכ"ל להם וטודיעין הנם היה ואיך הזאתהקריאה
 ושבח הודאה יתן הנם מגודל שכיריעתו טזה הכוונה ובודאי הנם מגורל לידעהיא

 הנם טן בידיעתו קדוש טעם הישראלי לאדם יתרון טה כי וב"ש ב"ה ובוראנוליוצרנו
 יודעים ג"כ המה עע"ז העכו"ם כל הלא עליה ההודאה בלתי עמנו שנעשההגדול

 תקוש וטמנו המקוטות מן א' לפניך נא ואציגה ואחשורוש. הטן של טהנםממפריהם
 כן ועשה. וגו' המום ואת הלבוש את קח טהר להטן המלך ויאמר פסוק כגון השאראל

 ונפלאותיו מנבורותיו אחד הוא הזה הנפלא נם נפשי אהובי ורעי אחיי הנה וגו'.למרדכי
 הזה הנפלא הנס ויתעלה יתיש הבורא חירש קטן ברגע כי לעד זכרו ויתעלהית"ש
 אטעוט בל בלבו אסר הרגע אותו לפני אפו כגובה הרשע כי הטכע לגדר תוץהיוצא
 יתילו כי סטני יותר יקר לעשות המלך יחפוץ לטי כי וגדולה היקר בנתינתמלדבר
 ארץ לתחתיות משמים נפל באפו כרגע קצף ובשצף שיאו. עלה פרום עת בכלדרכיו
 ונו' היהודי למרדכי כן ועשה וגו' הלבוש את קח פהר הפלך לו כשאסר בהדרגהשלא
 יחשוב בניסו מכיר הנם בעל ואין כוונה בלא זה פמוק קורא או שומע כשאדםוהנה

 ובוראנו ליוצרנו ושבח הודאה שום בטחשבתז נותן אינו גם בזה ה' גבורותבמחשבתו
 הפסוק שמסדר הנסים וע"י הזה הנפלא הנם שע"י יעד זכהו ויתעלה ית"ש שלנופטרון
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 העבודה 1ש1רשיסגדפסו

 קרננו והרים לחיים ממות אותנו הציל למרדכי הכין אשר העץ על המן את ויתלועד
 במה כי השמיעה או הקריאה חובת ידי בזה יוצא איך הזה הצורר הצר שונאינועל

 הלולא במקום קריאתה קדוש עם לנו אכה"ג שתקנו הלל כקריאת כזו קריאה הואנחשב

 בלתי בודאי כי השאר אל הארם יקיש ומזה כלימה לאותו ואוי בושה לאותואוי
 במחשבתו ע"ז הוראה וייתן הטה ה' גבורות טחשבות לחשוב במחשבתו כללהודאה
 טגילת כין כקריאתו הבדל אין כי הסגילה כקריאת כלל חוכתו ידי יוצא אדםאין

 אחרת. למגילהאסתר
 פי' לדעת לב ה' לו נחן אשר איש כל נפשי ואהובי השם ירידי ורעי אחיילכן

 בטחשבתו יחשוב במגילה קורא או שומע שהוא ונם נם בכל הסגילה. שלהטלות
 הציל אשר ית"ש להבורא ע"ז במחשבתו עצוטה בשמחה הוראה ויחן בזה ה'גבורות
 בטוה על המדריכנו רגינו יסוט נתן ולא בחיים נפשנו השם אויבנו כי מכףאותנו
 בזה. בהערה ודי כנ"ל שונאינו כל על קרננו וירםאויבינו

 לשמוע יפה השתיקה אם יכשר מהן איזה תדע לא כי כעונה שומע בעניןוהנה
 כשרה המגילה מתוך בלחש נמלה מלה אחריו יקרא כי או הקורא מפי המנילהמתוך

 שבל בעצמו בטוח לבו נכון אם כי בכל שוה שאינו דבר הוא כי נאמנה תדעשלפניו.
 ולשסוע השתיקה לאדם טוב יותר אזי ושותק שוסע הוא באם לבטלה פחשבתויפנה
 בשמחה לכוין ניכ יוכל שמעו ובעת כאחד באים הם והכוונה השמיעה כי הקוראמפי

 והכוונה הקריאה אבל שאח"ז בפרק בעז"ה לפנינו יבואו אשר פשטיות כוונותעצומה
 הקורא יקרא עצומה בשטחה כוונה איזה בפחשבתו שיכוין ובעוד כאחד באיםאינם
 שומע באס לבטלה טחשבתו פנות מבלי בעצמו בטוח אינו אם אבל להלן. תיבותכמה

 ועכ'ז המנילה. מתוך במלה טלה הש"ץ עם בלחש שיקרא לאדם טוב יותר אזיושותק
 וטחשבתו בלבו הלולו זו קריאתו עיקר כי אפשרי היותר בכל הכוונות לכוין מאודיזהר
 יותר זרה טחשבה מפינת יירא %א לבו שסמוך זאת גם אף המגילה בברכת אכלכנ"ל.
 נהרא הפרטי הנם עוצם ושמחת חדוה מגורל כי בהיות בפ"ע לברך וראוי לאדםטוב

 ונטשכין הסגלה כרכת וטנגן טשורר שהש"ץ קדוש עם ישראל תפוצות בכלפשטא
 יכרך שכ"א ראוי וע"כ לצאת השיטע כוונת יתבלבל כך ומתוך מחברתה תיבה כלבשיר
 בנגון מאריך שהש"ץ בקוד הראויה בכוונתה ברכה כל המונמר על אומר והואבפ"ע
 ודי הש"ץ. ברכת מיום אחר עצומה בכוונה אסן לענות ג"כ ויכול וברכה ברכהכל

 זו.בהערה
 מ"ע לקיים טוכן הריני כו' יחוד לשם יאמר המגילה ברכת לברך שיתחילוקודם

 שאשמין או שאקרא מגילה קריאת לפניך חשוב שיהא העולסים כל רבון יר"םול"ת
 בכל כוונתי וכאלו וממ"ת מר"ת היוצאים הקדושים שמות צירופי בכל כוונתיכאלו

 נפלאות יראה ז"ל האר"י בכתבי והמעיין כו'. נועם ויהי כנה"ג אנשי בה שכוונוהכוונות
 יברך ואח"כ קריאתה. בשעת בהם שיכוין ובס"ת בר"ת בפגייה הנרמזים הקדושיםמשסות
 ובשטחה עיי"ש. חנוכה נר בברכת למעלה המבוארת הכוונה ע"ד בהם ויכויןהברכות
 ויותר. יותר במחשבתועצומה

 חמישיפרק
 והודאה שבחים של סקוסן באיזהו כערכי אנוש של עיניו לנגד שיהאובכדי
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רמז עשרשנים ד ק פ מהשער

 פשטיות כוונה נא אציגה המגילה קריאת בעת ית"ש להכורא במחשבתו ליחןהיוכיח
 השאר. אל מעצטו ירין האדם ומהם פסוקים כפהעל

 להבורא במחשבתו הודאה יתן וגו' הסלך לפני הסלטה ושתי את להביאבפסוק
 המן טגזירת והצלה דגאולה אתחלתא היה שזה הא' כא'. הבאים דברים שני עלית"ש
 קדוש עם להצלת תחתיה למלכה אסתר נכנסה הזאת הרשעה הריגת שע"י אח"כשהיה
 בנות טפשטת שהיתה זו רשעה טפלת על והכ' וב"ש. ב"ה הבורא בגזירת היהוזה

 ית"ש להבורא הודאה ליתן לאדם וראוי עיי"ש. ז"ל שפירש"י כמו כו' ערוטותישראל
 הקדוש. עמו נקמת על נוקםויתעלה

 הימים דברי במפר ויכתב עד הטלך בשער יושב 01רדכי ההם בימיםומסמוק
 שהקדים יתיש להבורא מאוד עצומה בשטחה במחשבתו הודאה האדם יתן המלךלפני
 זה. ממעשה כא ההצלה שעיקר כנודע שאחריז למכה רפואהוברא

 עצומה שמחה להכניס לאדם ראוי וגו' המלך גדל האלה הדברים אחרוטפסוק
 בכדי ית"ש הבורא של פרטית ובהשגחתו בגזירתו שהיה הטן של זה התגדלות עלבלבו
 של מקודם ורומסתו גדלותו שע"י העולם בכל ומפורמם גדול יותר העתיד הנםשיהיה
 ובוראנו יוצרנו של והנפלא הגדול הנם אח"כ נתפרסם וזכרו שמו יסח הצוררהצר
 ב"ה הגדול שמו ונתקדש נתגדל ועי"ז העולם בכל ויתעלה ית"ש וגואיו ישראלמיך
 הארצות. ובכל הגויםבכל

 לאדם ראוי מלכות, אמתר ותלבש השלישי ביום ויהי פסוק עד זהומפסוק
 ההם בימים אז קראם אשר והפחד והאנינות הצער על בלבו גדול ואנינות צערלהכנים
 יומם ורהו ופחדו מנגד. תלויים חייהם אז והיה הטדינות בכל הישראלי קדושלעם
 שהיו וב"ש ב"ה מקום של בניו קדוש עם על מאוד ע"ז להצטער לאדם וראויולילה
 בגמרא כדאיתא הקדושה השכינה הצער על וגם כזה גדוף ובפחד בצער אזשרויים
 כו' טזרועי קלני מראשי קלני אוסרת טה שכינה בצער שרוי שהאדם בזמןהקדושה
 הקודמים. בשערים למעלהוהובא

 טאוד עצומה הודאה האדם יתן ולהלן המלך שנת נדדה ההוא בלילהומפסוק
 על וביחוד היה. נס כמשפרש"י ההוא הנפלא הנם על ויתעלה ית"ש להבוראבמחשבתו

 הודאה האדם יתן עולם של מלכו שנת כביכול שנדד הקדושה בנמרא שדרז"להדרש
 לא ונחלתו חלקו מעטו ורחטנותו חסדו עזב שלא על ש"ע לטלכו במחשבתועצומה
 הצורר הצר המן טפלת גודל טענין המדברים בפסוקים וביחור בצרתם מלעטוריעזוב
 והטן וכגון להלן הפסוקים כל וגו' הלבוש את קח טהר לחמן המלך ויאמר בפסוקכנון
 המלך ויאמר בפסוק וביהוד דחפו. שהטלאך דרז"ל עליה אסתר אשר הסטה עלנופל
 ויחשוב בסחשבתו עצומה הודאה האדם יתן וגו' העץ על הטן את ויתלו עליותלהו

 כמבואר הטבע טנדר חוץ שיצאו האלו הנמים גורל על טאוד עצומה בשטחה ה'גבורות
 הקודם. בפרקלמעלה

 וגו' היהודים ושאר פסוק עד למרדכי ויתנה וגו' טבעתו את המלך וימרומפמוק
 את הנוקם ויתעלה ית"ש לבוראנו עצומה הודאה האדם יתן ידם את שלחו לאובבזה

 ב"ה בחיים נגשינו השם נפשינו אויבי לכל נטול והטשלם ריבנו את והרבנקמתינו
 בזה. ורי עד. ולעולמי לעדוב"ש

 בשביל רבים שמעתי כי ככתבן המן בני עשרת של שמות לקרות מאוד להזהרויש
 להזהר ויש ככתכן התיבות לקרות נזהרים אינם כדינו אחת בנשימה אותםשקוראין
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 העבודה 1ש1רשיסודרסח

 כי בעצמו יקרא הטן בני עשרת מ"מ מש"ץ שומע הסגילה שבכל סי ואף טאוד.בזה
 לכן אחת בנשימה לקראן הקורא טהירת לגודל הקורא מפי שומע להיות הוא הנמנעטן

 ידם. את שלחו לא ובביזה הפסוק מיום עד בעצמויקרא
 ומתנות לרעהו איש מנות ומשלוח וגו' עושים להיות עליהם לקייםובפסוק

 יקבל מחר של ובקריאה למחר לקיימם קבלה של זו ט"ע בטחשבתו עליו יקבללאביונים
 הטנילה. קריאת אחר הזה ביום לקיימםעליו

 ועל עליהם היהודים וקבלו וגו' לעשות התלו אשר את היהודים וקבלובפסוקים
 קריאת עם הזה ביום השייכים המצות כל ג"כ במחשבתו לקבל לאדם ראוי וגו'זרעם

 ושרשה המנילה קריאת סוד ז"ל האר"י בכתבי שיעיין טי ובודאי זרעו. ועי עליוהסגילה
 ודי עצומה בכוונה לקרות גדול ופחד יראה אותו יאחוז הקדושים העליוניםבעולמות
 זו.בהערה

 כרכת כוונת ז"ל האר"י בכתבי והמעיין ריבנו את הרב ברכת יברך הקריאהאחר
 עצומה ובהודאה בכוונה זו ברכה לברך לבבו יעורר בודאי העליונים בעולמות ומודהזו

 וביחוד עצומה בכוונה דמדרא קדושה יאמר אח"ז ויתעלה. ית"ש להבוראבמחשבתו
 עוז ויתר שאת ביתר עצומה בשמחה יומר מהראוי לשבח עלינו של הגדולהשבח
 להבין. למשכיל ודי הימיםמבשאר

 גודל על להורות ממש י"ט שאר כמו בנרות להרבות ראוי לביתו ביאתוואחר
 א' בפרק למעלה מאמרם שהובא ובתקונים ובזה"ק ויתעלה. ית"ש בישועתו לבינושמחת
 ונכללים וסועדים חגים של ימים בחשבון הם דפורים יפים שכ' מבואר הזהטשער
 כנ"ל. בנרות להרבות ראוי לכן סועדי הם אלהבפסוק

 באבודרה"ם וכ"ה שבבית הנשים לפני המגילה לקרות הס"א במ"ש האדםויזהר
 הנסים בספור להרבות הישראלי איש לכל שראוי בספרים והובא הירושלטי.בשם

 בעולטות גורם בשמחה הנם מפור וע"י כאזניהם הנם להגדיל ובניו ביתו לאנשיונפלאות
 נתגדל שמו וברוך הוא ברוך והבורא וחקר תכלית לאין עצומה וחדוה שמחההעליונים
 בזה"ק כמבואר שלו פמליא בכל זה באדם וטתפאר ויותר יותר העולמות בכלונתקרש
 עיי"ש. פסח של בהגדה למעלה טאמרושהובא

 והלימוד. התקון בכל האשמורת קימת ח"ו יבמל לא הזהובלילה

 ששי פרק,
 לאביונים טחנות של המצוה בקיום להדר ידם את שלחו והאנשים אורהבקר

 לאביונים המתנות שישלח וקודם המעודה. צרכי להכין האביון שיוכל ככרי התפלהקודם
 הקדושה בתורתנו שכתוב מ"ע לקיים מוכן הריני כו' יחוד לשם עצומה בשטחהיאסר
 קבלה של ט"ע ונם תפתח פהוח ושל תתן נתון של וב"ש ב"ה ובוראי יוצרישצוני
 ע"כ. לאביונים טנותומשלוח

 שלא דהיינו ובזיון ביוש שום ח"ו לאביון יבא שלא וטאוד מאוד האדםויזהר
 בזה. השליח להזהיר האדם על וטוטל ויתבייש רבים בפני השליח לויתן

 היא זו שמ"ע לאביונים מתנות יקיימו הקטנים ובניו אשתו שגם האדם יראהוגם
 הטצות, כל כשאר כסו הקטנים כניו ולחנך ואשה איש כל עלחיוב

 ובעולסות בסדות ונוראים גדולים נפלאים תקונים הצדקה בטצות אדם עושה הזהביום כי הצדקה בטצות השנה ימות שאר כל על העולה והוא הזה היום נכבדוטה
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רפט עשרשנים ד ק פ מ"שער

 ומתנות בצדקה אדם ירבה לכן היסים סכשאר יותר תכלית לאין הקדושיםהעליונים
 לטול צריך שאינו בו שיודעין אף לטול יד הפושט וכל ידו מהשגת יותר אףלאכיזנים
 העליונים בעולסות גדולים תקונים עושה זה ביום ותרנות של זו במדה כי נותניםצרקה

 ביום וצדקה חסד ועושים בה' בוטחות פעולות יראה האריז"ל בכתבי והמעייןהקדושים.
 לזה. הטהור לבו נדבת יעורר בודאיהזה

 כטבואר נפש בטמירת בכוונה יזהר זה ביום קסלק מלחטת של הפ'בשמיעת
 זכור. פ' בקריאתלמעלה

 וגו' אורה היתה ליהודים ע"פ ע"ב כ"ז דף מגילה הקרושה בגמרא דרז"להנה
 מזה עכ"ל. בתורה. יעסקו שלא המן עליהם שגזר תורה זו אורה ופרש"י תורה זואורה
 כלסורה וישמות הקדושה חורתינו שילמוד ספר יודע כל על הזה ביום גדול חיוביראה
 גוים עצת הניא אשר וב"ש ב"ה ובוראנו ליוצרנו וכמחשבתו בפיו עצוטה הוראהולתת
 הקדושה בתורתנו מלעסוק קרוש עם עלינו שגזר הצורר הצר המן ערומים מחשבותויפר

 יזוז שלא לאדם ונכונה אסונה עצתי אך בהגיה תרצ"ה סי' בש"ק נזכר וכןוהתמיסה
 נודל מפאת ביטול לידי לבוא יכול ככיתו כי שילסוד עד שחרית תפלת אחרמבה"מ
 היום.טררות

 הסעודה שעיקר ואף קבלה של טצוה מעודת לאכול לביתו לשלום ילךואח"כ
 תוכחו ידי בה לצאת שחרית של זו במעודה ג"כ יכוין עכ"ז כנהוג ערב לעתעושין
 הנ"ל. בכוונה לש"ש עצומה בשמחה לאכול ישב ואח*כ כוי יחוד לשםויאסר

 עמלק ויבא בשלח של פסוקים ט' הסעודה בתוך ויקרא השלחן על בלפורויזהר
 באיזה ילטוד ואת"כ וגו' עסלק לך עשה אשר את זכור תצא כי של פסוקים ונ'ונו'

 שירצה.לימוד
 וקודם לרעהו איש טנות ומשלוח קבלה של מ"ע נ"כ לקיים א.ע יזרזאח"כ

 כנ"ל. ול"ת מ"ע לקיים כו' יחוד לשם ג"כ יאמר מנותהשילוח
 ס"ק שהיא הסזון ברכת לברך שיוכל כדי הסעודה כתוך בשתיה ירבה שלאויזהר
 זאת. בהערה ודי עצומה בכוונהדאוריתא

 שביעיפרק
 בפורים הבסיסא חיובאיכות

 שאמרו הקדושה רגמרא מדינא החיוב ג"כ יקיים בהם"ז וברך שעודתו ככלותאחרי
 ואסרו והקדוש הצח בלשונם הנסרא חכמי רקדקו והנה בפוריא לבסומי אינשחייב

 תרצ'ח סי' בטזר הב"י כמ"ש הוא אד בפורים להשתכר אינש חייב אסרו ולאלבסזסי
 שהשכרות שישתכר לא כפורים לבסומי אינש חייב בקיצור וז"ל וא"ת אפרים רבינובשם
 עכ"ל. מעט פלמורו יותר שישתה אך כוי פזו גדולה עבירה לך ואין הוא נטוראיסור
 ולא הקדוש בלשונו היטיב באר כתב הסוד ע"ד זה ביום השתיה בכוונת האריז"לגם

 הנסרא כוונת שאין פשוט שכל ע"פ להוכיח יש זאת את גם כו'. יתבמם אלאישתכר
 בטנילה בם*ש האמת ויכיר יודה שכל בעל כל הנה כי תלייה שישתכרהקדושה
 הכוונה אין בפורים שמהות שובע להיות אדם שחייב ושסחה טשתה ימי אותםלעשות
 של בשטחה לשטוח כ"א האלדי' לפני לאדם טוב אין כי רשות של הוללות שסחתעל

 ונשטחח נגילה יתיש ובוראנו ביוצרנו לשמוח טצוה של שמחה הוא בזה הרצון אךמצוה
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 ה ד העבו ושירש ד ו סירע

 מיד נפוטנו לסלט בתמידות 'העומד 'כזה ופטרלן אלוה לנו שחש מיין דודים מכירהבו
 יתן ויתעלה ית"ש באלוהותו לבו שמחת ומגודל נפשינו את המבקשים העריציםכל

 עמנו שעשה והנפלאות הגדולים הנמים על ית"ש לבוראנו עצוטה הודאהבפחשבתו
 ירכו אשר ואביון עשיר יחד איש בני גם אדם מבני יש אך הזה. כזמן ההםכימים
 לדחות יכולים ואינם וצער דאגה איזה מחמת היום כל עליהם דוה ולבםעצבותם
 משקה כל וכן אנוש לבב ישמח היין והנה טצוה של שמחה לשמוח מלבותםהצער
 איש בלב דאגה ועי"ז המשכר משקה ובכל ביין לבו להטיב חז"ל חייבנו ע"כהמשכר
 שותה האדם אם והנה הנ"ל מצוה של שטחה בלבו להכניס שיוכל כדי מדעתוישתנה
 ממנו נשכחו דאנותיו וכל לב וטוב שטח הוא למודו משיעור יותר מעם המשכריםמשקים
 שתיה משיעור וגם ושמחה משתה ימי מקיים ובזה כידוע ושמתה חדוה רק כלבוושורה
 בין ידע דלא עד כ"כ שיתבמם הקרושה הגמרא אזהרת לקיים ג"כ יכול הנ"להראויה
 משקה ונכנס הרגלו מכדי יותר מעט כשישתה זה על מעיד החוש בי כו' המןארור

 מקודם וטבעו בהרגלו היה שלא טה רברים וסרבה סוד יצא יין נכנס בראשוהסשכר
 וטמילא בדבריו לטעות אז יכול הטבע בדרך כי הטעות פשע יחדל לא דבריםוברוב
 לא אבל טרדכי לברוך המן ארור בין לטעות ג-כ ויכול הפכיים דברים מפיויוצאים

 היין אז כי הרבה שיעורו פכרי יותר לשתוה עינו בכום יתן כי במשרים יתהלךכן
 סיוטים יום מה להבחין נבוניו ובינת חכמיו חכמת ואבדה שכלו ומערבב יבגודבגוד
 לשחוק עת אם רעתו את האדם ידע לא כי פורים או באב תשעה הוא אם הזההיום
 קומתו סלא נופל אדם בני יוקשים בהם בפח הנאחזים וכדגים לבכות עתאו

 אלה הן בקבר. המתים בין או החיים בין הוא אם ידע ולא דומם. כאבן שוכבארצה
 ומכה וחבורה פצע ופצוע הכה כזו גדול משכרות גם יינו. עכרו אשר גבר דרכיקצות
 בל מעות יקרא הוי על הוי ומכשולים קלקולים לכמה האדם יבא כי גם אכר. באיזהטריה
 תפלת טצוא לעת יתפלל ולא פנה, יום בוראי כזה בשכרות כי שעובר. מה לתקוןיוכל

 תאסר ובבקר להתפלל. לכו על יעלה לא מעריב תפלת גם ואפשר הערב. עדהמנחה

 כובד פתוך להתפלל עומד ואין אתמול יום משכרות מראשי קלני ראשי יתןמי
 הגידו נפשי ושאהבה השם ידידי קרושים בנים ועתה ככוונה. שתריח תפלת נםהראש
 גדול שכרזת על באזהרתם זיכריחנז יצונן שחז"ל שכל בר שום לב על יעלה איךלי
 ית"ש לפניו טלהתפלל לבטולי עקלקלות ארחות ילכו יושר נתיבות הולכי שעי"זכזה

 יום בכל להתפלל האדם על נטור בחיוב נביאים כמה ובהם כנה"ג אנשי שתקנוהתפלות
 אדם לבני זולת כרום מפסוק כמשדרז"ל עולם של ברוטו שעומדים דברים הן תפלותג'

 אזהרתם נועם דרכי דרכיה דרכו יורה האטת אך 1ffp' ממכים השכל אין בודאיהנה
 ודי והרגלו. שיעורו טכדי יותר מעט כדת והשתיה היושר ע"ד שלום נתיבותיהוכל

 זו.בהערה
 וכן כנ"ל. הב"י שהביא קדמונים טפומקים ברורה ראיה ורעי אחי לפניךהרי

 כוונת שאין פשוט שכל ע"פ ונוכחת כל ואת כנ"ל ז"ל האר.י בכתבי מפורשכתוב
 משקין בשתית וטאוד מאוד האדם יזהר לכן כרח שלא השתיה על כלל הקרושההגמרא

 היצר בהשאת למשואות פעמיך הרימה לבל פורים בשמחת אפילו טדאי יותרהמשכרין
 בפורים שתייתו בעת שכלו במאזני ישקול וחרד ירא וכל דגמרא רינא ע"פ מצוהשהוא
 ייטיב בכוונה בבה"כ הצבור עם וסעריכ מנחה תפלת להתפלל זו שתיה ע"י יוכלאם
 אותם לעשות קבלה של מ"ע לקיים לש"ש יהיו מעשיך וכל משקה בשאר או בייןלבו
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רעא עשרשנים ד ק פ מהשער

 שער וכמו הנ"ל כוונה על ע"ז נ"כ גדול שכר וסקכל לו ויערב ושמחה טשתהימי
 משתיה תיכף יפסיק אזי לצלן רחטנא תפלה מאיזה יבטל זו סרובה שתיה שע"יבנפשו

 לש"ש הפרישה על שכר ומקבל נמך יין של כאיסור ממש נפשו על אימור ויאסורזו

 שיעשה בכדי הוא אם מהרגלו יותר מעט כדת השתיה אתר זאת גם ואף זו. בהערהורי
 מנחה תפלח להתפלל שיוכל טזה והתועלת שתייתו אחר תנומות מעט שנות טעט לוראוי

 המנחה תפלת כעת להקיצו ביתו מאנשי לשומר שנתו לסמור יזהר אך בכוונהומעריב
 בזה. ודי בבה"כ. בצבור יתפלל לא גם טנחה תפלת זמן ח"ו יעבורשלא

 להתפלל לבה"כ שיבואו אנשים עם יתוועד כבה"כ בעודו כנ"ל המנחה תפלתואחר
 כטנהג ביתו אנשי בשביל פורים למעודת עצמו ויכין לביתו ילך ואח"כ בזמנהטעריב
 הוא כן כי הטנחה תפלח שאחר סעודה לאותה קוראין פורים סעודת שעיקר העולםכל
 דולקים ובנרות ערוך בשולחן כיהו אנשי עם וישב ואחרונים ראשונים פוסקים קצתרעת
 ובוראנו יוצרנו עמנו שעשה ונפלאות נסים מעניני ביתו לאנשי ויספר קדש בשבתכמו
 זו בסעודה עצמו וימשיך משובח זה הרי יספר המרבה וכל הזה בזטן ויתעלהית"ש
 באטצע ילך ערכית תפלת זמן שהוא הכוכבים צאת ואחר ערבית תפלת עת עד מצוהשל

 אשר הצבור עם ערבית תפלת ויהפלל ג"כ לחנכם כדי דוקא בניו עם לבה"כמעודתו
 התפלה ואחר כנ"ל ערבית תפלת להתפלל ברגש נהלך אלהים בכית סוד נמתיקיהריו
 ואחר מצוה של שמחה לשמוח השלחן על ביתו אנשי עם עוד וישב לשלום לביתוילך
 הסזון ברכת יברך השולחן על ולסודו כנהוג ומשפחתו ביתו אנשי עם הסעודהנמר

 בפוסקים. מבואר זו מעודה של המזון בברכת הנמים על הזכרת ודין עצוטה.בכוונה
 ויתעלה ית"ש בדרכיו לילך האדם לו שיבור הישרה הדרך הוא זה ורעיאחיי

 בזה. ודי היסים. כל לעדזכרו

 חדש ופרשת פרהפרשת

 כו' יחוד לשם יאמר שלהם הפרשיות קריאת קודם החדש וכפרשת פרהבפרשת
 תיבה כל עצומה בכוונה החומש מתוך הפרשה וישסע וזכור שקלים בפ' למעלהכנזכר
 הקורא. טפי היוצאותיבה

 בשעת בסחשבחו עצוטה הודאה האדם יתן ה ר פ ת ש ר 8 ל ש ה ר ם פ ה ב1
 וביחוד התשוקה סרוב שם הנזכרים החרולים הנחסות על ית"ש ובוראנו ליוצרנוקריאתו
 מרוב ובודאי וגו' בקרבכם אתן רוחי ואת ובפסוק וגו'. חדש לב לכם ונתתיבפסוק
 התשוקה. מגודל דמעות ירידת לידי לבא אדם יכול ע"זתשוקתו
 העתיד בבנין שיקרבו בקרבנות שענינה . ש ד ח ה ת ש ר פ ל ש ה ר ו ט פ ה ב1
 בנין עי עצומה שמחה וישמח ית"ש לבוראנו במחשבתו עצוטה הודאה ג"כ האדםיתן

 במהרה שיבנה ומחכים טצפים קדוש עם אנחנו שעה וככל עת ובכל יום שבכלהעתיד
 תבנה ולא ויתעלה ית"ש ידיו כוננה ה' מקדש שלעתיד ואמיתית שליטה אמונהויאמין
 לא ע"כ כי הראשונים מקדשי בתי כשני ימים קצר אשה ילוד אדם ידי מעשהעוד
 עולמית והעמדה קיום לו שאין ימים קצר אשה ילוד כמו הנצחית העמדה להםהי'

 ויתעלה ית"ש בוראנו ע"י יבנה ביתו מצפים שאנו העתיד בנין אכל השפלבעוה"ז
 האחרון הזה הכית כבוד יהיה וגדול בו בוניו עמלו שוא בית יבנה לא ה' אםכמ"ש
 בסררה נכונה. הרים בראש בבנינה לראות שנזכה י"ר עד. לעולטי נצחית והעמדהכקיום
 ועד. סלה אסןביטינו
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 ה ד אעבו ושורש ד ו סיתב

 הסדר על השנה כל מסביב ית"ש הבורא עבוטת השלמת אחרהנה
 חלום. הטבת סדר ג"כ להציג אמרתי בה כל תחסר שלאבכדי

 הררך. תפלת וסרר הבן. ופדיון מילה.ומרות

 חלוםהטבת

 שטבעו מטבע ע"פ חלום הטבת נוסח סדר יושר כתוב ספר במגילת באתיהנה
 תהולם הטבת בסדר שונות נוסחאות במדורים רואי אחרי ראיתי הנה כי הקדושהכנמרא

 לבאר ואח"כ הנאות הנוסח סדר ראשונה יצא זה וע"כ בגמרא שם8ורש נוסחשמקצרים
 סבא חלמא להו וליטא תלתא ליחי ז"ל ע"ב נ"ה דף ברכות אחריו חלום תעניתענין
 עלך לנזרו זטנין שבע לסב לשווי' רחמנא להוי וסבא הוא טבא הנך לי' ולימרוחזאי
 תוספות. כו'. שלומות ונ' פדיות ונ' הפכות ג' ולימרו טכא. זיהוי טכא דלהוי שמיאמן

 זיינין דשבע מפרשים ויש עלך. לגזרו זמנין שבע הלחש הוא כך עלך לגזרו זטניןשבע
 הביא ר"ך סי' ובטור התום'. עכ"ל אחריו, לענות וכן חזאי טכא חלמא לוסרצריך
 ג"כ וכתב הנ"ל התום' פי' גם טביא והב"י ז"פ. לאומרו ונוהגין וכתב הגמראלשון

 טמיימה ולא לאומרה כי' סטו סטי סדורים ברוב והנה ז"פ. לאומרו נהגווהעולם
 בזה חלוקים דעות הביא הם"א וגם כו'. זטנין שבע והטור הגמרא לשון שיכמיום
 להוציא שלא וכדי התום' פי' עם הנ"ל הגמרא ע"פ אטיתי נוסח לפניך שם הנניוע"כ
 הפוכות השלש יאסר שהחולם כתב ז"ל האר"י כי בזה ז"ל האר"י כתבי דעת נםחלק

 ולימרו בטקום שלפניו בגטרא הגירסא כן שמצא אפשר שלוסות והשלש פדויותוהשלש
 הדבר נכון אמת המור שע"פ ובוראי כו' הפוכות 3' וליטר נוסחא טצא הפוכותג'

 ופדויות הפוכות שג' להזהר נכון הדיעות כל להוציא וכדי דוקא בעצטו החולםשיאסר
 כן הגרסאות וכל הדיעות כל יוצא ובזה המסיבים וגם בעצמו החולם יאטרושיוטות
 נא אמפרא אמרתי ואם הנמרא מלשון המדורים קצור בעיניך רואה הנך לנהוג.ראוי
 מבלי לפניך אערכם שלוטות הז' אחר החולם שיאסר הפסוקים מדר השתנותלבאר
 ז"ל. האר"י בכתבי ליריאיו ה' סור ע"פ הנאות הסדר לפניך נא אציגה אךצורך
 עונים והמטיבים זה. אחר זה פעמים שלשה י א ז ח א ב ט א ם ל ח יאמרהחולם
 הוא טבא דירך חלמא יסייטו השלישי ובפעם חזיתא. טבא חלטא פעמים שלשהאחריו
 וטבא הוא טבא דיהוי שמי' מן עלך יגזרון זטנין שבע לפב ישוי' רחמנא להויומבא
 יאמר כך ואחר זה. אחר זה פעטים שבע והמסיבים החולם יעשו הזה ובסדרלהוי.
 פסוק כך ואחר אחד. פעם רק שלוטות והג' פדיות וחג' הפוכות הג' והמטיביםהחולם

 ואח"כ 3"פ. כו' ההרים אל עיני אשא פמוק כך אחר ג"פ. כו' יראתי שמעך שמעתיה'

 ג"פ. כו' להם אמור ישראל בני את תברכו כה כך אחר ג"פ. כו' חיים. אורחתוריעני
 העליונים בעולמות החולם לתקון ז"ל. האר"י כתבי ע"פ הנמדר הסדר זהו כו'. בשמחהלך

הקדושים.
 תנינן ת"ח וז"ל ע"א צ"ב ד' אטור פ' בזה"ק מבואר ג"כ ענינו לום חתענית

 אתרא ביומא ולא סטש יוטא דההוא דתענית ועקרא לנעורת כאש לחלום תעניתיאה
 ראתבמל ער אתערי לא יומא רההוא אולפיני' רחלמא בתעניתא שרי איהו וכרכו'

 ותנינן כו' הוא אחרא דיוטא שולטנא הא אחרא ליוטא לי' דחי ואי גזירהההוא
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רעג עשרשנים ד ק פ מהשער

 לעילא חסד , אתער בעלטא חמד ב"נ עביד כו' דלעילא עובדא אתער דלתתאבעובדא
 על רחמי אתער לתתא לרחמי ב"נ אתדכר ואי בגיני' בי' ואתעמר יומא בההואושארי
 בניניי אפטרופא למהוי עלי' קאים יוטא ההוא וכדין בגיני' ברחמי ואתעטר יומאההוא

 הכי דאכזרי עובדא נש בר עכיד אי דדא בהפוכא דא כגוונא לי' דאצטרךבשעתא
 בההיא מעלמא. לי' לשיצאה לאכזרי עיי' קאים ולבתר לי' ופגים יומא בההואאתער
 בה מודד נש דברטרה

 מודדיי
 דהא לתתא דכשרא עובדא דאחזי סאן זכאה כו' לי'

 עכ"ל. אתרא, טלא )לאתערא ככולא מלתא תלי'בעובדא

 מילה צותמ
 עצוטה שסחה יכניס הולרו מיום זכר בן לו שנולד קדוש מעם מישראל אישכל

 ויתקלח. ית"ש הבורא עבדות בכרית להכניסו זכר בכן לזכותו גבר קליו חסדו כיבלבו
 על דגמרא דינא ע"פ והממיב הטוב כרכת יתעלה להשם לברך שנתחייב הברכהולבד
 זה של וזכותו ותהלותיו ואישורו זכרים שבניו מי אשרי כמרז"ל זכר בבן אותושזיכה
 צער עבור לעתיר הצפון מוב רב חשרת חון צדקם בעבור שיזכה זכרים שבניוהאדם
 כי גם דרכו ע"פ הקדושים בטצות לנער וחנוכו הקדושה חורה לתיטוד וחנוכוגרויו
 יהמםיב הטוב ברכת יברך להאב כה"ג אנשי תקנו מעלתה ולגודל ממנה יסור אליזקין
 לבד בפיו הברכה אסירת על כוונתם אין בודאי והנה הולדו בעת יתעלה להשםהודאה
 זה קל בלבו וההודא' עצוטה שטחה להכניס האדם שצריך המחשבה עם בהצטרפותרק

 לרבות גם לאדם ראוי הולדו שבעת הנ"ל הכללית ההוראה זולת והנה יתעלהלהשם
 בשמחה בלבו עצוטה הודאה להכנים המילה יום עד הלידה מיום ימים השבעתכל

 את למול השמיני יום לידו יבא איטתי יום אל מיום להגיע המחכה ואשריעצומה
 ידי ושעל השלום עליו אבינו אברהם של בבריתו אז להכניסו בנו של ערלתובשר
 קדש חותם ברית לאות והיה ית"ש ובוראינו יוצרנו שי הקדוש בחלק יכנסזה

 ובוראינו יוצרינו לעבדות זה בנו שמכנים מפורמם ואות ממפקת ראי' כבשרושנותן
 תורתו לשמור עולם עבד לו להיות לה' שאול הוא חי אשר הימים וכל ויתעלהית"ש

 לעולם. ולארון אלוה לו יהי' לעד זכרו ויתנשא ויתרוטם יתעלה והשם ותמימההקדושה
 ווצרנו כנפי תחת בנו להכנים שזכה והשמחה החדוה כרוב אביו לבב יתלהב לאואיך

 העליונים והעולטות העה"ז שברא בעולמות ה' עולם אלהי הלא ויתעלה ית"שובוראנו
 ברית לאות בבשרו לאדם לו זכין בחתימה ועדיו לטמפרם ותכלית קץ לאיןהקרושים
 ויחשב הצפון טוב לכל זה בשביל לזכותם בבריתו ומחזיקים לעברים לו להיותקודש
 להלהיב ובכדי בארוכה, בזה*ק כטכואר וב"ש ב"ה לה' ניחוח ריח להקריב באיתוןכצג
 צ'ג דף לך לך בפ' הזה*ק וז"ל היכולת, בכל קטן השיעור על לפניך שם הננילבך
 לפמלוא קב"ה קרי ברית להאי לאעליה בריה אמיק נש דבר בזסנא אבא א"רע"א
 בר' עלטא וטאם אליהו אזדמן שעתא ביה בעלמא עברית בריה מאי חמו ואמרדיליה
 יקרבנא בריה דאקריב סאן כל תאני ז"ל ע"א צ"ה ובדף עכ"ל. כו' תמן ואזדמןטאמין
 קטיה שלימתא מדבחא בני וכאלו הקב"ה לקמיה דעלסא קורכנין כל אקריב כאלודא

 קדישא קייטא האי עלי' למגזר ארעא מליא חד במאני מדבחא למדרא בעיבכ"כ
 טכלהו יתיר לי' וניחא .ותורי עאנא וקרבנין עלוון עליי אדכח כאלו קב"ה קטיהואתחשב

 בזה'ק מבואר הוא וכן מאוד עצוטה בשטחה זו רבה מצוה לעשות והעיקר עכ"י.כו'
 קטי ברעותא בחדוא קרבנא האי דאקריב דטאן חולקיה זכאה בג"כ וז"ל הנ"לבעטור
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 העבידה 1ש1רשיסגדרעד

 בר"מ תזריע בפ' וכן עכ"ל כו' דכתיב יומא ההוא כל הולקא כהאי למחדי ובעיקכ"ה

 ברעו בחדוה לקב"ה קרכנא ברא ההוא לקרבא אצטרך נש בר כל ז"ל ע"א מידדף
 שלים קרכנא דאיהו קכ"ה קמי ואתחשב דשכינתא נדפוי תחוח לי' למיעלרלבא

 עכ"ל. כו' ברעואלאתקכלא
 ואיך כנ"ל בנו לידת מיום זו מצוה גודל על אדם לב יתלהב לא איך ורע"אחיי

 לילך הוא שלו שי"ט הח' ביום י"ס בגדי שלובש בשעה ביחוד בקרבו לבו יתלהבלא
 לשם בסדורים נדפם וכבר לביהכ"נ התינוק הבאת מועד בא כי וביותר לטוללבה"כ
 מפי המילה ברכת שישמע בשעה וביותר המילה קודם בבה"כ הכן האבי שיאמריחוד

 03 ומאוד טאוד בלבו עצומה בשטחה א"א של בבריתו להכניסו הכרכה יכרךהמוהל

 יחעיה להשם עצומה בשמחה בלבו עצוטה טהודאה יחשה לא תסיד המילה של יוםכל
 זו. בהערה ודי זה לכל אותושזיכה

 הבן דיוןפ

 פמר בכור בן לו בהולד יתעלה להשם עצומה הודאה האב על הוא גםונוסף
 העודפת כמצוה ג"כ ומכופלת כפולה טובה אחת על ית"ש הבורא אותו שזיכה עלרחם

 הודאה ויתן מאור ויגיל ישמח הבן פדיון של הטצוה קיום עוד מילה ימי שמנהאחרי
 יחשה לא תמיד הלילה וכל היום כל א"ל בחמד הולרו סיום יתעלה להשםעצוטה
 יום ובהגיע ל"א ביום זו מצוה קיום עונת ותוחלת תשוקת על תמיד ה' אתמזכירים

 יורה בש"ע כטבואר עשרה כמנין מצוה של הסעודה וזטן עת תור בהגיע וביותרל"א
 ויותר, יותר עצומה בשמחה יתעלה להשם בלבו עצומה הוראה יכניס אז ש"ה סי'דיעה
 לך הא לאמר וביותר ביותר עצוטה שמחה בלבו יכנים אז מהכהן הפדיון בשעתוביחוד
 ברכת ויברך ויתעלה ית"ש הבורא צוני כאשר בכורי בני פדיון בעד סלעים"מש

 זו ט9ע של התקון וגורל זו. מ"ע קיום זכיית על מאד עד עצומה בשמחהשהחיינו
 לברי' פורקנא למעבד תליסר פקודא וז"ל ע"א י"ר ד' בראשית בהקדטת בזה*קהובא
 וכד נש דבר עלי' וקיימין דמותא וחד דחיין חד נינהו ממנין דתרין בחיין לי'לקשרי
 כו' דא ורזא עלי' לשלטאה יכיל ולא ליה פריק מוחא דההוא מידא לברי' ב"ניפרוק
 לי' קני דא כפורקנא דמותא. ההוא ואתחלש דתיים דא אתקיים פורקנא בההוא דאועל
 עכ"ל. בי' אחיד ולא ליה שבק בישא מפרא וההוא דאתמר כמה חיים הבכור( לכנו)פי'

 בבן הפדיון של התקון גודל להתבונן אדם יכול הזה הקדוש טטאטר ורעייאחיי
 ריוח קצת רק לו שיש מי אף ראוי ואיך התורה מן מ"ע קיום לבד בעצמו,בכור

 ויהי' לחלוטין להכהן סלעים החמשה ליחן ויתעלה ית"ש אלהיו בשם לבטוחפרנסתו
 הלא עתה שנוהגין כמו ולא כפלים. בכפלי לו שימלא וב"ש ב"ה בה' כטוח לבונכון
 לו יחזיר הפדיון שאחר ובטוח משכון באיזה שפודין קדוש עם עמינו בני ברבתהיא

 יו דחוקה שהשעה מי רק בישראל כן יעשה לא המשכון, את או ערכו כפף אתהכהן
 נמורה במתנה החפץ זה לכהן שנותן וחלוטה גמורה הסכטה בלבו יסכים ועכ"זביותר
 הכהן על בלבו יהי' לא החפץ הכהן לי יחזיר לא אם ואף הבכור בני חלף הפדיוןעבור
 ה' על ישליך וכצמצום בדחקות שהיא אף פרנסה איזה לו שיש מי אך תרעומות.שום

 בכסף סלעים ה' הפדיון כסף את לכהן ליחן כתקונה התורה מן זו מ"ע לקייםיהבו
 לחלוטין לכהן לו וקם הכפף ונתן לו שיש מטלטלין שאר או מפרים כסף בשוהאו

 שחקרו שמעתי כי הזה בזמן סלעים ה' מך של הדין תורה לומדי עם היטיבויחקור
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יעה עשרשנים ד ק פ מהשער
 מך מקנתו כסף עולה הפוסקים דעת ע"פ טזוקק כסף סלעים ה' וחשבון מכוםושקלו
 ואביון הגזן כהן זה באי יבחר והבוחר פו' והב ורביעית פוליש זהובים ועשריםהסשה
 הכהן וכוונת זו. בהערה ודי התורה טן מ"ע ג"כ שהיא צדקה טצות נם בזהויקיים
 של התורה בקריאת הכהן בעלית לעיל נתבאר הכן מאבי סלעים החמשה קבלתובעת
 w~p.שבת

 טצוה רב
 ט"ו. פרק הכולל בשער בעז"ה בארתי ליומו. המוגבל מצוה ומעודת השטחהגודל

 ך ר הד ת ל פת
 מגמרא והוא בדרך שהחזיק אחר רק לאוסרה שאין וש"ע בטור שמבוארהגם
 הדרך תפלת שעיקר מקומות בכסה מבואר בזה"ק אך ל' דף השחר תפלת פרקדברכות
 קמי ארחי' לאתקנא בעי נש בר כד ע"ב נ"ח דף בראשית 2' רז"ל לדרך שיצאקודם
 דאיהו ומאן כו' ארחי' על קמי ולצלי' בי' לאמלכא בעי לארחא יפוק לא עדקב-ה
 קב"ה דא לבו סאן חמר. לבו הולך כשהמכל בדרך וגם בי' כתיב מה במרי' מהימנאלא
 בי' מחיטן דלא נש בר דההוא בגין בארחי' סייעתי' טן וגרע בארחא עמי' יהךדלא

 ז"ל ע"א ר"ל דף ויחי בפ' עכ"ל. דמארי' סייעתא בעא לא כארחא יפוק לא עדכמארי'
 דאוריתא פקודי לטיטר ב"נ דיזדהר יחידאי טאי בארחא יחידאי יפוק דלא נש בריזדהר
 דכד הזי תא דשכינתא. זווגא בלא יחידאי למיזל ויצטרך שכינתא מני' תעדי דלאבגין
 יפוק ולבתר שכינתא עלי' לאמשכא בנין מרי' קמי צלותא יסרר לארחא ב"ננפיק

 כו' דאצטרך מה ככל לי' ולשזבא בארחא לי' למפרק דשכינתא זווגא וישכחלארחא
 כו' דטארי' בצלותא גרמי יתקן בארחא דנפיק סאן ז"ל ע"ב ר"מ דף ושםעכ"ל.
 עכ"ל. פעטיו לדרך וישם יהלך לפניו צדק כהכתיב לארחא יפוק לאעד

 יציאתו קודם הדרך תפלת להתפלל גדול שחיוב הנ"ל המאמרים מכל מבוארהרי
 להתפלל טביתו צאתו קודם טוב לו דרך על בהתיצב היעוצה העצה זאת וע"כלדרך
 מכל וישמרנו חפצו למחוז לשלום שיוליכנו יתעלה להשם לכו סקירות קצרהתפלה
 הפלת'הדרך הנוסח יתפיל בדרך וכשהחזיק הנ"ל במאמרים כמבואר בדרך רעיםפגעים

 בגטרא המבואר הדרך תפלת להתפלל שיכול כתב הט"ז וגם ובמור. בנטראשטכואר
 בדרך בתורה לעמוק גדול וחיוב ועיי"ש. לדרך שיצא קודם בבית גם ובש"עובטור

 לביתו שיחזור ג"כ להתפלל שצריך בזה"ק מבואר גם מקוטות. בכמה בזה"קכמבואר
 שלש יתפלל לדרך היוצא ת"ר הנעלם במררש ע"א קכ*א דף שרה חיי בפ' וז"ללשלום
 שיחזור ותפלה עושה שהוא הדרך על הדרך ותפלת יום של חובה שהיא תפלהתפלות
 עכ"ל. לשלוםלביתו

 הנכנס פ"ט דברכות במתניתן קזאי בן שאמר במה ליזהר האדם צריך מאודומה
 לשעבר הודאה נותן ביציאתו ושתים בכניסתו שתים ארבע אומר עזאי בן כו'לכרך
 בזה. ודי לבוא לעתידוצועק

 וערוכה. בכל שמורה והלוכה. הקודש עבודת סדר המלאכה כלותשלם
 ובימינו ככה. האדם יעשה אשר שנה אחרית ועד השנהמראשית
 אמן. המלוכה. ליי והיתה שוחה. מעומק וישראל יהודהתושע
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 המחבראמר
 כתב בכתב. הקודש מחברת מחברתי בעז"ה עוד ונגמרה כלתההנה

 בשם וקראתיו ה' זרועות באצילי החוסים לכל הוא יושראישורית

 שארית פרטי כל כולל הזה ששער הוא כן כשמו כי הכוללשער
 ומחשביות מעשיות מצות החבור בפנים ענינם הובא לא שעדייןהעבודה

 כל על ותוכחה ומוסר ול"ת מ"ע וזהירות זריזות וכל נכונה מדהוכל

 שלא הזה בשער נעדר לא ויתעלה ית"ש בוראינו בעבודת האדםעניני

 ובאיזה פרשה באיזה לו מוזכר ומקומו ומתיקונים מזה"ק עניניםהעתקתי

 אל מכח להוציא כערכי לאנשים גדול תועלת והוא דף ובאיזהתיקון

 ספו וגם תמו אך הנ"ל חבור ועופרת ברזל בעט ולחרות הדפוסהפועל

 והנה. כה עד שעזרני מעונה. לאלהי ואברך ברך אכרע ע"כ ודהביכספי

 מחשבתי להוציא יתמכני. צדקו ובימין לעזרני. וחסדיו רחמיו ימלאכן
 אמן. השני. בחבור הפועל אלמכח
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