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באצבע מורה
.האותיות חנידו .פרטיות הנדגות .א סימן

 לשם ישראל נא יאמר ואח״ט תשובה להרהר טוש מצוה וכל לימוד כל קודם א
 ביתורי בו״ה י״ה שם ליחדא ודחילו ורחימו ורחימו בדחילו קבה׳ו יחוד

 כמ׳ש בזה שמזלזל במי קש<יח ואל כו' נועם ויהי ישראל בל כשם .,עלים
: בס״ד הרגל שמתת בקונטרס

 סודות ושיש רצופי לעשות ית׳ מצותיו שמקיים במחשבתו יכוין ב
: והמצות התורה שרשי לתקן ומכוין ובמצות בתורה הרבה

 עת בכל וגם יעבור ולא יתן חק ובלילה ביום לתורה עתים יקבע ב
: מפיו התורה ספר ימוש לא חקו השלים שכבר אף פנוי שהוא

 בתפילין ומעוטר בטלית מעוטף עודנו תפלה אחר שילמוד טוב מה ד
 כל היו רבים וכן שלימים בישראל לפנים זאת אשר לבו אל וישים

 ול^ אחת שיעור איזה לומד יהיה לפחות זה יתום ובדור בתפילין היום
: בתפילין ישנה

 יעורר זה באופן המיוחד השם ליחד יכוין ותפילין בטלית כשילמוד ה
 והתורה ראשונה ה מאות לה׳ והאהבה י מאות מה׳ לירא היראה

 המיוחד שם וייחד אחרונה ה מאות תפילין( )של והטצוה ל מאות י
:שלים ביחודא

 הרבה כי לבו אל וישים האדם כל זה כי מדותיו על להעביר ישתדל 1
 לתקן עליו והכל ית׳ רצונו נגד עשה ואלפים פעמים וכמה לחטוא

 וזאת יסורין לקבל כחו מה או סיגופים לעשות יספיק ומה יבוקש ומידו
 יקרת ת8פ זצ׳ל קורדוביר״ו משה רבינו רברבן ממלל מפום העצה

 הסיגופים מן. יותר לו וטוב פשעיו מתכפרין ובזה מדותיו על להעביר
 שאין מרגליות היא וזו צריך אני לקצר אבל להאריך בזה ויש ותעלות

: ואריך דכולא סמא להעריך
 שלום ורודף שלום אוהב הכהן אהרן מדת וזו ורדפהו שלום בקש ז

 ק״ו הדברים אחרים שלום לבקש אמרו כך ואם דחיי סמא והוא
 השכינה מחלוקת שיש שבמקום ודע .וקרוביו ביתו אנשי שלום לבקש

 משכן הוא מחלוקות בו שיש ובית שלום אימא היא כי ח׳ו מסתלקת
: ד^ג אחרא סטרא

 לכבוד פרט בכל ויפרין לכבדה ויזהר אשתו עם שלום לו יהיה וביותר ח
: עתיקים והדברים השכינה

 וירחיקגה ארץ ודרך ולצגיעות ה׳ לעבודת ידריכגה מתוק בפה אך ם
 להוכיחה מוטל ועליו נזיקין וסדר נשים סדר ושאר הרע מלשון

: כמשז׳ל ולהדריבה
 ונעשה סט׳א בנפש הקדושה נפשו שמחליף וגדול קטן מהכעס יזהר י

 נפשו בהסתלק ימיו כל שטרח מה וכל נפשו טור״ף ע׳ז עצמו הוא
 אין הכעס בעל כי זצ׳ל האר׳י רבינו קדוש האיש דיבר וכה הלך חלף
: לתקן יתחיל ואז כלל יכעוס שלא מאד ישתדל אשר עד תקון לו
 מאן ■הקדוש מוהר אמרו כי תתכעם שלא לאשתו יזהיר מאוד יא

 אם אף וא׳ב ממש לע״ז דאתחבר כמאן דרוגוא בבארי דמתחבר
: פעל מה צדיק כעסנית אשתו בהיות קדוש האדם

 הקדוש הוי׳ שם ליחד ויפגין פרוטה לפחות יום בכל צדקה לתת יזהה
 עפר אצבעות ה׳ י פרוטה ה אצבעותיו ה׳ ו׳ זרועו רומז מ ויכוין

: שלום הצדקה מעשה והיה .גבאי או
 מאד
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 גם ומכפרת בז״הז קרבן במקום העולה היא כי בצדקה יזהר מאד ע

 כמבואר ברכות בכמה ומתברך המות מן ומצלת המזיד על
: וברז׳ל בכתובים

 שלא וכ׳ש צדקותיו יספר ולא בסתר צדקתו שתהיה יזהר וביותר יד
 עושה אם בפירוש יהיה שלא והגם ובחסדיו בצדקותיו ישתבח

 שתהיה צריכה ה׳ עבודת כי זה על נענש להשתבח ובונתו המצאות
 הוא שבהו להגדיל לזה ויצטרף ה׳ לשם מכוין ואם . פניה שום בלי
 :לא ותו לש׳ש כונתו כל שתהיה עד ויטרח בזה יעמיק נפש ובעל פלילי. עון
כושלות וברכים תורה עמלי עם יהיו צדקותיו שעיקר רז׳ל אמרו ט"

 כמשז׳ל תורה אלא מים ואין המים פני על לחמך שלח וכמש״ה יאמץ
 ומחזיק .צדקה אחת בבת מצות כמה מקיים כי בזה יזדרז הוא פקח ואם
 ומכבד ללמוד מיושב בדעת הת״ח שיהיה תורה ומרביץ תורה לומדי ביד

 הראוי עם צדקה לעושה ע׳ה עם צדקה עושה דומה ואינו ולומדיה התורה
: הרבה שכרו ויגדל

 עשה שלא יזכור ישבחוהו ואם ולימודו הטובים מעשיו להסתיר יזהר טז
 שאם יודע ולבו מנהו שמץ אפילו ח׳ו יתגאה ולא מחיובו מרבוא א׳

 בתורה ותלמודו י עבודה וביטל חטא כו״כ אחת על ידבר א*זה ?שה
קיצר וכמה לבו על עלו זרות כחשבות כמה הטובים במעשיו ואפילו

: וכיוצא וביחוד בכונה המעשים באותן
 הקדוש ,בם לימוד שיקבע מי ואשריו תדיר מוסר ספרי ילמוד ין

 יום ויום חיובו ותוקף מעשיו פחיתות יכיר ומשם חכמה ראשית
:בעניניו יתבונן

 אך עשוק ולהציל וממונו ועצותיו ובדבריו בגופו חסד לגמול יזהר יה
: בהפסדו שכרו יצא כי כלל במחלוקת יהיה שלא

 : וגואלי צירי לי אור ה׳ בחשך אשב בי הלילה סדר .ב סימן
עטנו צבאות ה׳ יאמר ערבית וקודם בצבור ערבית להתפלל ילך יט

: יב׳ק המלך הושיעה ה׳ וגו' אדם אשרי וגו'
 אע״ה יעקב שתיקן ערבית תפלת להתפלל בא הריני ליקב״ה יאמר כ

: וכו׳ נועם ויהי עליון במקום שרשה את לתקן
 ויחשוב והלכתן כתקנן התיבות להוציא כהוגן להתפלל מאד יזהר כא

 כי: ועוד יתעטף ורעדה ילבש תרדה הכבוד למלך מברך שהוא
 ו מאד מאד ליזהר וצריך עתה גוברת והיא הלילה בחינת היא הדין מדת
עמק מאד כי ישראל שמע בפרשת וביותר רבה בכונה ק׳ש יאמת כב

 שלא באלף לקצר אחד תיבת באמרו ויזהר יתברך יחודו דרזין רזי
 ביראה שמים מלכות עול מקבל שהוא ויכוין וד׳ בח׳ ויאריך בהכלל יתע□^
 ושמת שלם ובלב באמת השם קדושת על עצמו למסור ויכוין הרבה ושמח

 מקפידים שאינם כאותם ולא- רז״ל כמ׳ש בלחש וכו׳ שם ברוך יאמר כג
 עשרת ובפרט ית׳ מצות עול עליו יקבל ואהבת וקודם בלחש, לאומרו

 תשא לא שמע. בפ׳ רמוזים יהיה לא אנכי הפרט מן ובפרט הדברות
 בתיבת תגנוב לא . ביתך בתיבת תחמוד לא .וארבת בתיבת רמוז
 תנאף לא .ירבו בלמען או״א כבד .ואבדתם בתיבת תרצח לא .דגנך

 תענה לא .וזכרתם בתיבת השבת יום את זכור ..תתורו ולא בתיבת
 מ״ב. שם כמנין תיבות מ״ב בה יש ואהבת פ׳ גי ויכוין .ה' אני בתיבת
הפרשה ע׳ם דברי את .תיטת ע״ב ושמתם עד שטוע אם והיה נ^שת
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ד&״ן[ ובחזרת תיבות ע״ב ויאמר פרשת בינה. שערי ף תיבותבננו* ן׳

 נרע: מגופו אברים רמ״ח שיתוקנו ויכוין משליםרמ״ח אלהיכם ה׳
 > חול תפלת כל לומר אפשר ואם בהכנעה י״ח תפלת להתפלל יבין כד

 ממ׳ת לפגי להתפלל הוא מי כי גופו כל וירתע אשריו בבכיה
 טה״ש וכמה שמו מהללים השרת מלאכי רבבות רבו כמה אשר הקב׳ה
 חטאות מלא יתוש והוא וכו׳ בשמטה א׳ פעם אלא רשות להם נתן שלא
 שאומר מה ולידע להכנע לפחות לבבו םגור יקרע הלא רשות לו ניתן

;ובית המקדש ובית וירושלים א״י נכח מתפלל שהוא לבו אל רשים
: הקדשים קדשי

 שניר. ובכריעה מאד״ני אל״ף מהוי״ה יוד יא יכוין ראשונה בכריעה כה
שלשיות אותיות יכוין לך אנחנו מודים וכשיאמר הד שגיות אותיות

 • יאהדונהי ליחד הי רביעיות אותיות מודים ברכת בחתימת ולבסוף נ1
 4ואי והלך דל הוא כי ואביון עני עצמו יחשוב העמידה בתחילת כו

 דברכות והגם ילבש וחררה בקבר כעומד יחיד ואפל גלמוד ודל עני
 מדובר וסודות רמזים הוא הכל ואולם לצרכנו דברים של פשטן אמצעיות

 כלל, ודרך העליונות המדו״ת המעלות במעלות ידות עשר נכבדות בם
; : במדות גדול יחוד ליחד שהכל יכוין

 נח׳ר לעשות חסיד להיות עצמו ויכוין קצרה דרך יתודה קולט בשמע כז
_י :קכ״ו אות לקמן הוידוי ונוסח ליוצרו

 דרך קולט כשמע יאמר תחנונים בו שאין יום כשהוא אף ולכן כה
 ובגמלות במצות לשמה בתורה לעסוק שתזכנו ארא ירמ׳י בקשה

 זה בגלגול נר״ן תקון להשלים ותזכנו לש׳ש מעשינו כל ויהיו חסדים
 היוצא הקדוש שמך בזכות ובריוח ונחת בהתר טובה פרנסה ותפרנסט

 ה׳ פניך אור עלינו נסה ובפ׳ די בלי עד ברכה לכם והריקותי מפסוק
 : כמדובר מסיד להיות ויכוין כו׳ ועננו חננו תשיבנו אל ריקם מלכנו מלפניך

:י׳ח סוף עד עבד עצמו ישים ברצה כט
מפיו שמוציא מה לכרן אחרוטת וג׳ ראשונות בשלשה מאד יזהר ל
: מאד יכוין אבות בברכת ובפרט .

 שהוא מה ויבין מרע לשוני נצור אלהי באמירת ידקדק כשיסיים לא
 לכל ותיבת תהיה לכל כעפר ונפשי תדום נפשי ולמקללי אומר

 ואיך טפש בין חכם בק עשיר ובין עני בין קטן בין גדול בין כוללת
 תשובה בעל כל ע״ט דף חרדים ספר הרב וכתב ויכעום אח'כ יקפיד

: גדולה ובכונה בדמעה כו׳ לשוני נצור יאמר
: המלך מלפני כנפטר וישתחוה בהכנעה פסיעות ג׳ יפסע לב
 אמן יכוין ובקדיש אמן כהוגן ולענות קדיש לדברי אזן יטה מאד לג

: אידהנויה ׳,גימטר שהוא .
 יח* וכסאו שמו ואז עמלק שימחה^זכר יכוין רבא שמיה יהא באמן לד

 לא אמנם וכונתו כחו בכל רבא שמיה יהא אמן לענות וצריך שלם
 שנותן עונש לו שיש אפשר כי צעקתו לקול שילעיגו באופן קולו ירים

 ידי יצא שמים וירא . כחוכא או כיוהרא דטיהזי ועוד להחטיא מקום
:בינוני יהי׳ והקול בבח לומר הכנה שיעשה כלם

 ומעוט״ד בגיט׳ עליט כי מעומד לשבח עלינו תפלה כל אחר יאמר לה
 רגן ומשתחוים כורעים אנחנו אבל יאמר לא י בתיבה תיבה ויאמר

 ומושב יאמר כו׳ משתחרם ואנחנו ויאמר יושיע לא תיבות אחר יפסיק
 תיקט ועיקרו .עילאין רזין מלא מאד נורא שבח והוא ישנה ולא יקרו

יהושע
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 רבינו כט״ש תפלה אחר לאומרו זכאי בן ר״י תקן ושוב גון בן *הושע■

להמשיך שהוא סודו גלה זצ״ל האר״י ורבעו כ׳י בתשובה גאון האי
: המקיפים אורות ,

 עוזך בתפארת מהרה ריבוין לך נקוה כן על יאמר תפלה בכל אח״ב לי
קדוש שם כהת ס״ת .

 מר׳ח ובפרט וישעי אודי ה׳ לדוד מזמור תפלה כל אחר לומר טוב מנהג לן
: רבא הושענא עד אלול .

למבדק לעסקיו שהולך החורף לילות או הרפ״ו בימי לבית בבוא לח
בין לומר וטוב . מעליו שמים מורא יסיר לא חושבניה בכתבי

:כו׳ ישכחך שלא איש אשרי תמיד לנגדי ה׳ שויתי הפרקים ,
ולנפש לגוף טוב הוא כי בלילה הרבה לאכול שלא עצמו שירגיל טוב לט ־
שם כי וישכרו שתו רבים להם בש׳ר למעדנים האוכלים כאלו לא -

: להם אוי הסט׳א חלקת
 : טובים כאחד שניהם או בזוהר או במשניות בלילה לימודו לקבוע יזהר מ

 פגם אשר לתקן יכוין זרעים סדר וכשקורא .נשמה אותיות משנה מא
מועד סדר וכשקורא וכיוצא לבטלה ובברכות אסורות במאכלות

 יבוין נשים סדר וכשקורא וי׳ט שבת בחילול חטא אשר לתקן •יכוין
 יבוין נזיקץ פדר וכשקורא ונדרים ובשבועות בעריות שפגם מה לתקן
 לשלומי בעי עצמו ההיזק כי לחברו שהזיק במה לה׳ שחטא מה לתקן

 לחולין הוציאה אשר הקדושה י נשמתו לתקן יכוין קדשים סדר וכשקורא
 וכשקורא כונה בלי ולהפלות כרת ולחיוב ובדיקה בשחיטה נזהר לא יאשר

ידים: ונטילת וקרי בגדה שפגם מה לתקן יכוין טהרות סדר
 וארז״ל אליו ערוך אין ברורה בשפה ובנ׳ר רם בקול המשנה לימוד מי

 כשנה הלומד ולבל גהינם בפתה עומד ע״ה אבינו יעקב בן שאשר
: משנה אותיות טאשר-שטנ׳ה שאה׳ב וזהו מצילו

 יבין שלא אף התיבות פירוש להבין ישתדל המשנה בקריאת לפחות מג
דאינו שכתב מי יש התיבות אף יבין לא שאם באמת הענין פירוש

:כלל לימוד נחשב
 קאמר מאי ידע לא בשגם לימוד כל על מרומם הזוהר ספר לימוד מד

דכל שהגם לפי לנשמה גדול תיקון והוא בקריאתו שיטעה ואף
 הקורא ואדם ספורים בבמה נתלבשה מ׳מ הקב״ה של שמותיו התורה

 הסודות מן הזוהר ס' אבל הפשוט פשט על דעתו נותן הספורים ומבין
מובן שאינו אלא תורה וסתרי סודות שהם יודע והקורא בגלוי עצמן

:המושג ועומק המשיג מקוצר
 במנהג יום חצות אחר שעות י׳ב הוא נראה היותר לילה חצות זמן מה

 מרבינו המסודר חצות תיקון יאמר ער יהיה ואם צרפת שעות
 לי אוי השכינה גלות על לי אוי יאמר .הקינות פסוקי ובסוף זצ׳ל האר״י

 אוי הצדיקים הריגת על לי אוי התורה שריפת על לי אוי בה״ט חרבן על
 לי אוי אויב גבר כי לי אוי הקדושה ותורתו הגדול שטו חילול על לי

 הקדושות והאמהות הקדושים האבות צער על לי אוי העולמות בל צער על
 צערו על לי אוי בג״ע אשר והצדיקים והחסידים הנביאים צער על לי אוי
 הטוב מנעו וחטאתינו קיצנו האריכו ופשעינו אלה הטו עונותינו משיח של

 ושנים ימים אורך כמה זה אביהם שולחן מעל שיגלו לבנים להם אוי מטנו
על .בימיו נחרב כאלו בימיו ביהמ׳ק נבנה שלא דור כל ורעים רבים

:וגו׳ חומותיך על נא עורה היכלי
ראכך



ד ב סיימן באצבע מורה
 מזמור לדוד שפטל. קרה לבני משכיל זה. בסדר לאה תקון ויאמר מו

 בבא .תנוע נוע .ה׳ אורה הללויה .יהננו אלהים .יענך .הארץ לה׳
: עיקר הסדר וזה וכו׳ הנביא נתן אליו

 מעומד כלה ק״ש ויאמר ד״ת מתוך לישן ישתדל חצות קודם ישן ואם מז
 שקרא ק״ש מצות לקיים ויכוין .דעתו לכוין בעמידה שאומרה ויכוין

 ויותר י״ח לצאת יקראנו עתה לכן י״ח יצא ולא הצבור עם בזמנה שלא
 ושיהיה אחד בתיבת נפשו למסור ויכוין בכונה. בזמנה לקרותה נכון

 להשלים ויכוין ירו על נתפזרו אשר הקדושה נצוצי לאור להוציא תיקון
וידוי ואחר האר׳י רבינו של ק״ש סדר ויאמר ומורא בהכנעה תיבות רמ׳ח

:זה נוסח יאמר
 רוב על לכפר וחנק הרג שריפה סקילה ב״ד מיתות ד׳ עלי מקבל הריני

 ונהרגתי ונשרפתי נסקלתי כאלו עלי שתעלה או׳א ויהרמ״י פשעי
 שפגטתי מה ויתוקן אדני אותיות ד׳ ע״י שבירושלים הגדול בב׳ד ונחנקתי

 ע״ב שם ויאיר אדני אהיה הרה היקרים שמות שלג' אותיות בי״ב
ויתיחדו בעשיה ב״ן ושם ביצירה מ׳ה ושם בבריאה ס׳ג ושם באצילות

:גמור תיקון יתוקנו העולמות ובל גמור יהוד השמות כל
 כי כלל הנר אור נראה יהיה שלא מאוד יזהר עונה מצות כשיקיים מח

:זה על ויתגלגל לולד וסכנה לנפשו פגם הוא
 כלומר תדיר בקב״ה דלהון דרעותא צד-קיא אינון זכאין בזוהר אמרו מט

 המתנהג ואשריו פניו על ה׳ יראת אשר הצדיק יבחן ובזה בזיווגם גם
 יתש׳ל יוצרנו צונו אשר בעצם ווה לו במותר עצמו לקדש וטהרה בקדושה
 המאכלות באיסורי צונו אשר דאחר הרמב״ן שביאר כמו תהיו קדושים
 השב״ע כי .התורה ברשות נבל יהיה האדם הן כי אפשר עדיין והעריות
 ומכמה שרי דלישרי מידי מלכים שלהן על העולה האוכל מכל השבי׳ע

 לקדש תהיו קדושים אלהים דיבר אחת וע״ב וקידושין בכתובה נשים
 תאות להפשיט מאד יצרו על ויתגבר אמרו באשתו לו במותר עצמו

 מלא כי ובושה ובצניעות דוקא יתב׳ טצותיו לקיים ויכוין שבו החומ׳ר
 מאד מאד כי טהורות מחשבות לה להיות ביתו את וילמד כבודו הארץ כל

בראוי יתקדש האיש בי שהגם הראשונים כט׳ש באטו הולד ענין תלוי
: כלת״ו כי ידע ולא עצתו תפר לקראתו אשה

 להעביר קודם ידיהם ליטול לזכור ואשה איש יזהרו שינה אהר הוא אם נ
: תכלנה אמ׳ה ואל תקצץ כטשז׳ל סכנה לאו ואם רעה רוה

 ביתו וקורות קלה שיחה על אפילו וחשבון דין ליתן שעתיד יזכור נא
ולאזור להזדרז צריך מאור ומאוד עדיו הן הן מטתו הנה עריסתו עצי

 מורא ומסלק להחטיא מעייניו ובל בפול הפ׳ת מסיתו היצה׳ר בי היל
שעה לפי הנראה בדבר טענותיו וכל ונפסדים הכלים הע׳הז בהבלי שטים

:אותו מסייעין לטהר והבא .לעינים הוא תאוה וגם כמש׳ה
 שלא אחריו בניו ואשרי אשרי חצות ואתר בשבת שיהיה יזהר אם ב3

:למעלה הדודים ליחד ויכוין סט׳א בהם ישלוט
 טזמורלדוד וי׳א מצוה לשם יכוונו כהוגן מכובסים נקיים ידיהם כשיהיו נג
 יאמר לא התורה ברכת לומר שצריך שינה לאחר הוא ואם וכו׳ רועי ה׳

:בהרהור אלא בפיו
 אע׳ה יעקב שמסר סימנים סימן בא בפרק ביתו את ללמד דעתו יתן נד

:ז׳ל לאברהם הסד בם׳ טז׳ה וביארם אמנו לרחל
:לטטתו סביב צלולים מים ויטול ידיו יטול אה׳כ נה

אם



בג טיטן באצבע מריה *
׳ : חצות תיקון לומר באשמורות לקום ישתדל חצות קודם ישן אם נו
 ז רגלי': ממי יותר והם טמאים מים הם כי ידיו שרחץ המים שבו הכלי יכסה 13

 ג אברכם ואגי ער ענ׳י מברכת השחר ברכת יברך התיקון קודם נח
שבקצת והגם התורה ברכת קודם פסוק שום יאמר שלא יזהר ט3

 י מברבין ואח״כ פסוקים כמה לומר בפרהסיא המנהג נתפשט קהלות
:עבדי שפיר לאו הברכות

 וביותר נטילה בלי אמות ד׳ ילך שלא ממטתו כשיקום מאד יזהר ם
ליטול כלי להם יכינו ישכבו וטרם בזה דרכים הולכי ליזהר צריכים

 שיזהרו ולטשרתיו לאשתו מאד יזהיר יפה והמסתכל .המים לקבל וכלי
 יגעו אשר כל יטמאו ולא כראוי קטנים הבנים ידי לרחוץ ויזהיר בזה

־ ן ושלום חם בכל הס״א ותשרה
 תחילת ידיה שנטלה הגם יהודית אפילו ממשרתת ידיו יטול לא פא

 ע׳ב ידיו ליטהר רוצה והוא טבלה שלא זמן כל נדה שהיא מפני
 שאץ שכתב מי יש לסעודה ידים בנטילת ואפילו מנדה ידיו יטול לא

, : מנדה ליטול
 :לבש ושוב לשמאל ויתגגו ימין ביד המלבוש יקח כשילבש סב

. לידידו יתן כן חסדו ה׳ יצוה יומם היום סדר ג סימן
 לעמוד כארי יתגבר הוא ערוך שלחן הקדוש ספר של ראשון דין סג

שלא יצרו עליו ישלוט ראשון בדין ח״ו ואם בוראו לעבודת בבוקר
 על יצה״ט אדם ירגיז כן על באחריתו יעשה מה ויראה ישוב עוד לקיימו
 מלא כי תמיד לנגדי ח' שרתי ראשונה הגהה גם לבו אל וישים יצה״ר

 בעת השינה אחר והמשכו בעצלותו רואה הוא וכביכול כבודו הארץ כל
 שלא ונכון ה׳ לעבודת כאיל ידלג אז ויכלם ויבוש ולתפלה לק׳ש קימה
 וכ׳ש קונו לברך הראשון דבורו ויהיה יקום אשר מעת בעניניו ידבר

 שיברך קודם ומשרתיו ביתו בגי עם בדברים ימשך שלא גדר שהוא
 מקבל שבזה כמשרז׳ל מאד גדול צורך הוא כי ידיו ויטול ויפנה ויתפלל

 לישב יכול אם אף הוא זה וכל סוד בדבר ויש שלימה מ׳ש עול עליו
אל לנקביו נצרך כמ׳ש פשיט׳ אז צריך דאם לפנות וא׳צ שעות כמה

: ישראל אלהיך לקרא׳ הכון ר׳ת שהו׳ ז׳ל וכתבו יתפלל
 שלא בישוב והבל ביהכ״ג בהליכת וירוץ לבהכ׳ג לילך מאד יזדרז פד

; שוטה חסיד שם לו וקורא עליו שילעיגו רואיו יכשיל
 המזוזה וינשק ויצא בביתו ותפילין ציצית ללבוש וחיוב גדול צורך פה

 מאד והחמירו בתפילין ומעוטר בציצית מעוטף לבהכ׳נ וילך
:בזה בזוה׳ק

 בה׳כ פתח כניסת קודם בה״כ בחצר ותפילין ציצית ילבש לפחות פו
נהלך אלהים בבית כו׳ חסדך ברוב ואני ויאמר מעט ישהה ובכניסתו

: אבגית״ץ גי׳ ברג׳ש
 בהיכלו ולבקר ה׳ בבית לבא ראוי אינו בי יכוין חסדך ברוב באמירת פז

הרמוז אברהם בזכות נשען הוא אמנם אדני גימטריא היכ׳ל כי
 היכל אל אשתחוה באמירת הרמוז יצחק ובזכות חסדך ברוב באמירת

 ביראתך בתיבת הרמוז יעקב ובזכות המוריה בהר נתקדש יצחק כי קדשך
ס״ת שבו הארק ננד ישתחוה ובהבנסו כו׳ נורא מה ויאמר ויירא ע׳ש

: הקדושה שורה ששם
פן תמיד הציציות בודקים והמדקדקים כתקנן יהיו שהציצית יזהר פח

יהיה
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 * ציצית בלי בגד שלובש רעה ועוד לבטלה ברכה ותהיה פסול איזה
 דאמרו והגם ר׳ת ובסדר רש׳י בסדר תפילין זוגות שתי להגיח יזהר סט

 ובארץ ללובשם הרבה נהגו עתה אבל בזמנם היה יוהרא דיש
 כמה וגם ללבשם אזוגי קפדי והמשכילים ההכמים רוב כמעט הצבי
 כתבי ע״פ המנהג ונתפשט שניהם לובשים אלהים יראי בתים בעלי
 ומה הפוסקים כמ׳ש ספק משום ולא חובה שהם זצ׳ל האר״י רבינו
 שביארנו כמו היא מוטעת נוסחא חדש זהר תקוני בדברי לתלות שרצו

: בס״ד שאל חיים קונט׳ בריש בתשובה
 דבר והוא כלל מהתפילה דעתו להסיח שלא ,ליזהר צריך מאד מה ע

: גדול זריזות צריך לכן גדול והעונש קשה
 מידי ומהודרת מלוקטת אחת תפלה יאמר הזמירות שיתחיל קודם עא

:שמיר( צפורן קונטרים )בראש בס׳ד לקמן תמצאוה זאת היתה
 וידע הספר מתוך הכל ויאמר הזמירות ויתחיל כעבד עצמו ישים עב

 ורעדה ביראה כתקנן יאמר התיבות וכל עומד הוא מי לפגי
: נמוך וקול

 י׳א למנות וטוב מאד באמירתז יזהר הקטורת ופ׳ התמיד ,פ עג
: באצבעו סמנים

 הזמירות כל כי ועיקר כלל ידבר שלא יזהר זמירות שיתחיל מעת עד
 האמת ע׳ד וכמעט בטלים בדברים יפסיק ואיך עולמות לתקן הוא

 הפסוקים כל כי הזמירות של הדבקים בין וכיוצא מזמורים ללמוד נכון אינו
 בעניני להפסיק נכון ולא עלאין ורזין הסוד ע״פ ומתוקן נכון הזה והסדר

 אוי . תורה בדברי זה כל ואם מדתן ע׳פ שייכים שאינם אחרים ר״ת
 לשכיגתא קלנא דעביד מאד מאד החמיר והזה״ק בטלים דברים למדבר לו

 שאמר ברוך ברכת כי להפסיק אסור שאמר ברוך משיתחיל הדין וע״פ וז׳ו
 ישתבח וברכת דזמרה פסוקי קודם ראשונים תנאים מימות נתקנה ׳

: בינתים יפסיק ואיך אחריהם
 שם השורה מהשכינה מורא ומצות בה׳כ מורא מצות לקיים יכוין עה

 כפשט התפל' בשע׳ שלא אף כלל בבה״ב לדבר שלא ליזהר ונכון 1
: הזה׳ק לשון

 השירה ויאמר לצדקה פרוטות ג' יתן בכל מושל ואתה כשאומר ען
 לו יתכפרו יעשה כה ואם וניצול הים עד כעומד רבה בשמחה

: רז׳ל כמ״ש עוצתיו
 : רבה ושטחה ואהבה ביראה וברכו קרישים בעניית יזהר ;עז

 ואהבת דק״ש מ״ע לקיים ויכוין לעיל הכתוב כבל בק״ש חיל יאזור !עח
 ומצות יצ״ט וזכירת ה׳ קדושת .על נפשו ומסירת ה׳ ויחוד ה' !

 העונש ותוקף ועוצם גודל יראה בעיניו חדש בזהר והקורא אותו וראיתם
 למקיים ופלא הפלא הצפון טוב רב דנא קבל וכל בק״ש מכוין שאינו למי

: כהוגן ק׳ש מצות
 א״י נכח שהוא ויכויי מאד יתר בזריזות לתפלה גאולה יםמוך עט:
: קה״ק ובית ובה״ט וירושלים <

 לפגי וידע להתפלל שיתחיל קודם הטורדו דפר וכל וניעו מחו יסיר פ
: מתפלל פי ן

 להתפלל ויזהר העליונות המרות לתקן הוא שהכל י׳ח בתפלת יכוין פא
 בשפתיו ויוציא קולו ישמע לא עצמו הוא שגם הוא והעיקר בלחש

:וישוב זהירות צריך ולזה כתקנן התיבות
יזהר



ג סימן באצבע מורה 5
 שיענה כדי בעמידה הש״צ לחזרת קשובות אזניו להיות מאד יזהר פב

:סו׳ יתומה אמן יהיה ולא כתקנן ואטנים קדושה
 ואחרונות ובאטצעיות הדבר שאמת הוא אמן עניית ראשונות בג׳ פג

: יהיה שכן אמן כונת
: יאהדונהי גמטריא אמן יכוין דברכות אמן בעניית פד
 טע׳ אם בדין כגון טתפלל כשהוא הנצרכים בדיני׳ בקי להיות יזהר פה

 שאם וביוצא ויבא יעלה או והשאלה הגשם ומוריד הרוה במשיב
הספר בתיך להתפלל יזהר ומעיקרא ספה לו כשיקרה יעשה מה ידע לא

: לבטלה ברכותיו ויהיו לחזור ויצטרך ישכח לבל ויזדרז
 הבי לאו דאי לשוב דעתו ויהיה ויתחרט מאד יכנע וידוי באמירת פו

 אומר תצרף אדם גברא הזי לומר למקטרג יד ויתן יעלה הקצ׳ף
ירא נפש הנחם ומאנה ה׳ו הדיוט אל וכמדבר וחרטה דעת בלי ווידוי
 ► :לנו אוי ח׳ו למשרתו כמדבר א׳ בנשימה שאומרים הוידוי על ה׳

סודותיהן רבו פי שלימה בבונה כהוגן לאומרם יזהר מדות י״ג בעניית פז
: עולם של ברומו עומדים והדברים

 ■ על אלא סבנה שהוא ידו תוך ראשו יטה שלא יזהר אפים בנפילת פח
: לו וסמוך הקובד׳ו בין זרוע

 יכוין לא זה יתום שבדור קבלנו אשא נפשי ה׳ אליך באומרו פט
 רק כך לכוין אפים בנפילת סכנה שיש ק״ה על נפשו למסור

׳ : והמצות התורה קיום על מיתה בסוד עצמו מוסר שהוא יכוק
 :שעת מי ס״ת שמוציאין בעוד ידבר אל התורה קריאת יום הוא אם צ

ויכבדנת ס״ת ראיית על וישמח גדול סור ויש רחמים שעת הוא זו
 :שטי העיר ומנהג בה ישטח ס׳ת ממצות מצוה איזה יעשה ואם וינשקנה
 מצות ההוא החדש לעשות נזהר לעיבורה הט׳ בחודש אשתו שנכנסה
 יכוין לט״ת יעלה ואם עד״ה סמך לו ויש יפה מנהג והוא ההיכל פתיחת

 'שפע עליו יושפע בקריאתו ישטח ואם התורה בכבוד שפגם מה לתקן
: הס׳ת כקדושת קדושה

 שיענו כדי רם ובקול כתקנן התיבות התורה ברכות יברך לס׳ת בעלותו צא
 מה לפי שאינו שקראוהו העליה מקום על יקפיד ואל אטן הקהל

 מעבודת ולטורדו להחטיאו היצה״ר עצות זה כל פי כבודו שהוא שסובר
,המלא בשירתו יחידו לבנו כהוגן דיבר כסף בקערת האזובי יוסף והרב ה׳

• אמי׳ר תר
 סדר כל כי טעולם שפע להוריד ויכוין כהוגן תפלתו יגטור אח״ב צב

גדול לצורך והכל השמיטה טגיע וראשו ארצה מוצב סולם התפלה
:בו ויורדים עולים אלהים ומלאכי ורם רב ■עצום

 סדר הוא כי לישראל חק בספר היום סדר ללמוד ישתדל תפלה אחר צג
משגה ולשנות תג׳ך לקרות זמן בטעט וזוכה וכשרה קצרה דרך נאה

 עצום הועלת הוא כי יעבור ולא נתן ח׳ק הירא והאיש וזהר וגמרא
 האר״י ש,כט בתרגום תנ״ך ילטוד ושם נעטי הזזות גאטנה קרי״ה לנפשו

 להבין וצריך חרבה בו שי אסנם פוק לכה ימצא ושם זצ״ל
 ופעם מקרא ארזת פעם ילמוד ובכתובים ובנביאים המעות ולהרגיש

 לא גסז־ השגיאה מלא הם כי שם הכתובים בכונות יכוין ולא תרגום
 5 ונחמד יפה בסדר לישראל חק רפס3 ועתה חס׳ שבראש התפלות יאמר
והמשקה האוכל בברכת יזהר בצפרא מידי לטעום לבית בבואו צד

: אחרונה ברכה שיעור בו ושיהיה
אם



ג באצבעסימז מורה ו
 לברך יוכל כמה עד בפוסקים מחלוקת יש בכסנין הבאה פת אוכל אם צה

 הוא מוסכם והיותר המזון ברכת לברך יצטרך כמה ועד המחיה על
 יברך ואז מעירליורט אונציאת כחמשה דארמ״סישהם טנ׳ד פחות שיאכל

 בם׳ נכנס דארמ״ם ע׳ב עד יותר או דארמ׳ם ג״ד אכל ואם המחיה על
הסכימו וכן עיקר זו סברא חולקין שיש והנם דארמ׳ם ע׳ב שיאכל עד ברה״ט

:אחרונים כמה
 ופותחין זו ברכה טברכין יש כי כתקנה המחיה על ברכת יברך צו

 הבלי ומטררת מעונותינו בא זה וכל תלת ופרי חרא קרי מעיקרא
 טפלה היא נוצרנו לכך אשר ה׳ ועבודת היצה״ר לדעת עיקר שהם העה׳ז

 כלי ואם טוב היא אם בקאפ׳י אנוש ידקדק מאד תראה הלא לנו אוי
 וגם אכפת לא כתקנה ושלא הסרה הברכה אבל ויפה נקי כליין שהוא

 לאותה לה אוי ושוחק באצבעותיו רומז שהיא כמות שמברך בברכה
 דסברי אחרונים גדולי רבו כי הקאפ״י על אחרונה ברכה יברך ולא .בושה
 ובארץ טורקיה ובגלילות הצבי בארץ המנהג פשט וכן לברך שלא

 ,פשט בעירו ואם לברך סבר דאתרא מארי גו״ר הרב בשגם מצרים
 :למחלוקת לבא שלא צנוע יהיה אך יברך לא הירא האיש לברך המנהג

 אזהרתו לקיים מזומן שהוא לאוין בכמה מאד יזהר לעסקיו כשילך צץ
 במדד. עול מרמה שקר אונאה גניבה גזל ומהם ח׳ו לעבור או יתברך

 שכר עושק תגוש לא רבית אבק הבריות דעת גונב ובמשורה במשקל
 אשריו ודכותייהו ואביזרייהו אינהו בדבורו מחליף שקר שבועות שכיר

 ושלא בכבוד ביתו לכלכל ומתן למשא שהולך ויכוין טבלם ינצל אם
 כל ויהיו וד״ס מדאורייתא תורה שהזהירה מה בכל ליזהר ובדעתו ימוט

:לש׳ש מעשיו
 כח לך הנותן הוא כי וזכרת דבר ובכל ובמתנו במשאו בה׳ יבטח צח

 ממט הכל כי וחריפותו דעתו מכח שהצלחתו יסבור ולא חיל לעשות
:הם ביותר עשירים טפשים וכמה מרודים עניים חריפים כמה כי ית׳
 והפועל מאד עד גדולה מצוד. היא כי שכרו תתן ביומו מ׳ע לקיים יזהר צט

: נפשו את נושא הוא אליו
 השלחן ישיבת שעת כי דעתו יתן בצהרים קבע סעודת לסעוד לבית בבוא מ
: מסוכן מעבר הוא1

 ידיו שיטול קודם מים מרביעית פחות ישתה בשלהן יין שותה אינו אם מא
: הסעודה שבתוך מים פוטר בזה כי 1

 כהוגן המוציא לברך ויזהר כתקנה דרבנן מ׳ע לקיים בשפע ידיו יטול מב
 די מהר׳ם שכתב וזוללין הרעבתנין כברכת יברך ולא התיבות ויפריד 1

חיים: בדרך ז״ל לונזאנו
 הנהנין ברכות בבל ויזהר ית׳ לעבודתו בריא להיות שאוכל יכוין מג

:במאכל וקדושה רוחניות להמשיך ויבוין כתקנן לברכם *
 שיביאו מה בכל ויתרצה באכילתו יקפיד ולא נפשו לשבוע אוכל צדיק מד

 המאכל על להקפיד חרפה הוא הישר דעת לפי גם כי עור וטסף לו "
: להזכיר לא כי הס אכילה בסרך מו׳ט ולעשות

 בעל אם לכן לסט׳א הולך בריאותו כדי על הנוסף החול סעודות כל מה
 התענוגים כי החול בימי בתענוג ימעט עשיר הוא כי אף הוא נפש

 עליהם שחונה מתטמאים אבריו בי לו ואוי לסט״א משכן כבונה הוא בחול
:שאולה חיים ררתו עד בו להלחם ליצ״ה זיין כלי■ הכין ולו הסט׳א

 ישבו שמה ומשתאות בחול הרשות סעודות לעושים ק״ו והדברים מו
כסאות *



ב סימן באצבע מורהמ
 בראש הלק נוטלת הסט״א כי ידעו הלא נקראת היתה ושתיה בפאות

: בם ולידבק להחטיאם מקום ומצאו הקרואים
 נפש פחותי עם יאכל לא ולשבוע לאכול שהותר וירט בשבת גם קז

 אתווי לנחש נהפך שלהן אז כי בשלהן ראש וקלות שמחה שעושים
:ליצלן רחמנא ביניהם מרקד והשטן דדי; כאתווי דדין

 עתה הרשות מסעודות ובאין ממשמשין נזיקין פדר אספרה אמרתי אם קח
 הזן בפעם באתי ולא השני במחברת היריעה אורך ידי את שלחתי 1

:לזכרון והיו פרקים לראשי אם כי
 מעביד כי אסורים זמן ובכל מקום בכל ראש וקלות שחוק קט

 שחק ר״ת שקר תרחק שקר מדבר לדבר וסימן מעליו שמים מורא
 לאשתו איש שבין קלה שיחה אפילו אמרו אשתו עם ואפי׳ ראש קלות
 גדת היא אם גם ומה שחו פה לאדם מניד וכמ׳ש הדין את ליתן עתיד

 עמת מלדבר וכן עצמו שירחיק חז׳ל כתבו בפניה להסתכל אפילו כי
 זהירות רחוק הוא בזמננו בי ואף נדה ר׳ת החשתי דומיה נאלמתי וסימנך

 שחוק ט״ט נייחא לה למעבד ובעי זה על מאד מצטערת שהיא זה
;רבנן עבוד הרחקות וכמה הדין מן אסור עמה ראש וקלות

 שלא זמן כל דבר שום לה לזרוק או בבגדיה נדה באשתו מליגע יזהר קי
 איזת נואלו וכמה דנדה כמסאבו מסאבו דלית בזה״ק ואמרו טבלה 1

 לעצמם רעה וגורמים בבגדיה או ליד יד בנגיעת מקפידים שאינם אנשים
 אלו ודברים תדירי עון והוא ראש ומקלים ושוחקים בסט׳א המתדבקים

 כי גורם זה וגם בה נדבק אשר הטומאה רוב מצד אם מאד המורים הם
 מרעת זה ידי ועל מהם תפרד לא וכשתטהר בהם מוחזקת כבר הסט׳א

 מאמין שאינו מורה זה שדבר ועוד לעולליהם יתרם והניחו יצאו רעה אל
: זה כל שאסרו ברז״ל

 להקדים צריך הוסת הקדים לפעמים ואם לוסתה קודם עונה יפרוש קיא
:הדין מן זה וכל ספק משום ולפרוש בהרחקה אח׳כ

 מושך ממנו נהנה בעודנו והן אליו וערב לחכו מתוק א׳ מאכל אם קיב
: כפרה ומזבח כקרבן לו נחשב עצמו לסגף ידו 1

 ויחשוב וגו׳ אשכחך אם ויאמר תורה מדברי שיעור יאמר שולחן בכל מיג
 שולחנו ונחת בעונותינו המקדש בבית הרב מקום של שלהנו כי

: זה על ויצטער דשן מלא
 מעט המים שיהיו ויזהר אצבעותיו ראשי וישפיל מאח׳ר ליטול יזהר מיד

:בו להדבק לו מוסיפין מוסיף ואם הסט״א חלק הוא כי
לשתות המברך ויזהר בכוס בה״ט יאמר בהול אפילו שלשה הם אם מטו

הגפן: על ברבת לברך כדי רביעית 1
 לברך בבואו רעד יאחזמו עצמותיו וכל שמים מורא כמעיל יעטה טז0
 בהמ״ז ויברך ושבעת ואכלת מ׳ע לקיים ויכוין כביכול הקב״ה לממ״ה 1

:לעשות מה בדת ושמחה ואהבה ביראה בתיבה תיבה
: פנים כל על ביום לתורה עתים לקבוע יזהר קיץ

 קורין היו והראשונים הלילה חוזר תנ״ך כ״ד כל מקרא לקרוא יזהר מידן
 מאי ושאלתי מקשייה לו קורין המערב בערי ועריק יה מקדש לכ׳ד י

 ההטון ובפי יה מקדש לומר שרצונם להם ואמרתי פותר ואין לתו קשיא
:מקשייה נשאר

 בכל שיעור מטנו לקרות יזהר מאד נורא תהלים ס׳ סגולות נודע כבר פיט
יום 1





ד ג סימן באצבע מורה ד
 האמת דרך על טעם יש ועוד דק זמן הוא בי ופרט כלל ועניגיה פרטיה

:הראשון אדם *של מגהה היתד. בעולם ראשונה ותפלה £

:ויברכגו יחננו אלהים לבגר. משוש שבת שימר .ד׳ סימן
 ואתך מקרא שנים השבוע פרשת לקרות יזהר בבקר חששי יום מכט

: יקראגה ותפילין בטלית אפשר ואם תרגום ,1 ;

 כל ללמוד שנהג כמי ולא תרגום ואחד מקרא שנים פסוק כל יקרא קל
 וכ׳ש תרגום קורא ואח״ב מקרא שנים כלה קטנות מפרשיות פרשה 1

 כלה יקראגה ואה״ב מקרא שנים כלה השבוע פרשת כל ילפוד שלא
 בקרא שנים לבדו פסיק בל ללמוד והנכון הכי למעבד אריך לא הרגום
 נבון מעם ויש הפרשה גמר עד ופסיק פסוק כל ובן תרגום לאומרו ואה״ב

: ע״פהאמת
 מק-א ב׳ לקרותו יהזור שטו״ת שקראו אהר מהפרשה אהרון פסוק קלא

:ההפטרה ויקרא לבד ,
 הוא הדש מרד או הדש וראש שבת הפטרת יקראו בשבת אס .קלב

:הפרשה הפטרת לקרא .ז״
 א״ר ויאמר מדליקין במה ומשנת לבש גאות מלך אה׳כיאמרה׳ קלג

 עם פרשיותיו אדם ישלים לעולם אמי א״ר יהודה דרב בדיה הונא |
 הצבור עם פרשיותיו המשלים שכל וריבון עטרות ואפילו שמו״ת הצבור
 שקרא ונמצא מזוהר קטן מאמר וילמוד ושנותיו ימיו לו מאריכק שמדת
 משנה המחודש לישראל בהק נסדר הן )ועתה זוהר גמרא משנה תנ״ך □קרא

 : גדול( ענין והוא הששי ליום וזוהר טהרות מסדר וגמרא . )
 על דבר איזה לקנות שבת בצרכי דבר איזה בעצמו להבין ישתדל קלד

 אשר את והכינו הששי ביום והיה מ״ע לקיים ויבוק וביוצא ידו * ־
בשפחה בעצמו שבת בצרכי הטורה כי זצ״ל האר״י גורי וכתבו יביאו

:עונותיו לו מתכפרק _ , ;
 שבת לכבוד מסתפר שהוא הכהן ראשו לגלח חצות קודם ישתדל הלה

 זקנך פאת את תשחית ולא ראשכם פאת תקיפו לא מצות ומקיים
 זקנו שמניח מי ואשריו להקפיד יש הששי ביום אפי׳ חצות אחר אכל

 סוחר והוא אדום בערי שרוי •שהוא ולמי ומערב מזרח מורקיא״ה כמנהג
בתער ולא דוקא בסם או במספרים לעשותה מאד יזהר זקנו לספר ומוכרח

:יכפר הטוב וה׳ ח׳ו
 הששי ביום הל אפילו בר״ח להסתפר שיא צרה החסיד יהודה רכינו מלו

ויטלם ורגלו ידיו צפרני ויטול כצוואתו שנהגו בתורה רבים וראיתי *
: ז׳ל אבודרהם הר״ב כט׳ש להקפיד ואין בסדרם .

 הזיהמא להעביר אחת טבילה לטבול וטוב ע״ש בכל יטבול אפשר אם הלז
 שפגם מה לתקן מיתות ד׳ ויקבל טבילות וד׳ וביוצא קרי וטומאת * !

 קבלת וע״י אבי״ע בעולמות שפגם ומה אדני אהיה הרה משמות אותיות ־בד׳
 הקדושים השמות ויתיהדו באבי׳ע מ״ב ע״ם יאירו והטבילות מיתות ארב״ע

 שפגם מה לתקן יטבול ועוד הבל ליחד אהדת טבילה ויטבול .והעולמות
 חול בגדי להפשיט יטבול וערד מקרה גימט׳ הה יוד ה׳ אלה ככה בכעס

: שבת וקדושת הארת לקבל טבילות שני ועוד
 בסדר ררל ורגל>וכט׳ש ידיו פניו שבת לכבוד חמין כמים ירחץ הלח
גדול: סוד ויש הזח /

 מחלמח והלבש חול בגדי הבגדים הסירו שמלותיו להחריף ישתדל ?לט
צגדי . ץ



ח . - פיקד באצבע מורה
 לשבת ראש ועד רגל מכף מיוחדים בגדים לו שיש לטי ואשריו שבת בגדי
 ו׳ יום יעשה אשר וכל בחול שלובשו וגדול קטן בגד שום עליו יעלה ולא

לכבוד. עושה שהוא בפיו יאמר וכיוצא ומלבוש ברחיצה הן שבת בצרכי הן
:קודש שבת

 לאשתו איש בין למחלוקת מסוכן עת הוא בעש׳ק המנחה בהעלות מם
 הידע והאיש ריב לחרחר בזה הס״א טורח והרבה המשרתים ובין י

 וילך שלום יבקש ואדרבה והקפדה מחלוקת שום יעורר ולא יצרו יכוף
 אורות גילוי זמן הוא כי ובחזרה בישוב כהוגן עש״ק מגהה ויתפלל לשלום

:ממעל בשמים ש״ק
שצריך קבלתי השבת ש׳ל ומזמור בשמחה לשבת קבלת יאמר ממא

:מעומד לאומרו '
 מצות לקיים יכוין שבת באור ערבית אחר ואם אב ידי כשינשק ממב

, :בדבר טוד שיש יחשוב אמו ידי וכשינשק או׳א כבוד
 ,ה כי להעיד ויכולו אמירת כי בתשובה ויהרהר בקידוש מאד יכוין ממג

 יהרהר־ בן על לעדות פסול ורשע בשבת ונח וארץ שמים ברא
 לקדשו׳ השבת יום את זכור מ׳ע לקיים ויקדש לעדות ראוי שיהיה בתשובה

 ואהבת ביראה■ יהיה והכל היין על הנאמרים בדברים זכרהו רז׳ל ופירשו
 ■לילת מדת שמור וגם וכיוצא בתפלה י׳ה יצא מדאורייתא ויען רבה ושמחה

 מקיים הריני נאמרו א׳ בדבור ושמור זכור כו׳ ליקבה״ו זה נופח יאמר
 זכרהו לקדשו השבת יום את זכור דל שפרשו כמו היין על קידוש מצות

 רחמיך וברב עליק במקום •מרשה את לתקן היין על הנאמרים בדברים
 עם זה קידוש לפניך ויעלה לכוין הראוי בכל כיוננו כאלו עלינו תעלה

 בכל רבה וברכה שפע ויומשך כהוגן ומכונים היודעים בניך קידושי
 קדשך שבתות כל ולשמור באמת לעבדך נר׳ן• על יושפע ומשם העולמות

 : ונו׳ נועם ויהי ושמרת ואהבה ביראה ומעשה דבור במחשבה היינו ימי כל
שיטעום עד בדבור יפסיק לא קידוש ברכת על אמן שיענה אחר ממד

 מאד בזה ויזהר שיטעום עד יפסיק לא המוציא ברכת אחר וכן
תשלה! טענין שלא היה והדבור המוציא טעימת קודם בדבור הפסיק שאם

: אחרת פעם לברך צריך ברוך טול כגון
 אף קדש שבת סעודות שלש ימיו כל תדיר לקיים מאד ישתדל ממה

 □עודך בשום יעבור לא כאיבא ליה דכאיב או חולה קצת הוא אם ,(
 ורשב״י בשמים עליונים דברים שבת של הסעודות כי לעשותה שלא

 ע׳ב ביטלם ולא סעודות שלש שקיים אלא נשתבח לא דהלולא ביומא
 פגם הוא כי ח״ו ראש וקלות שחוק בלי ברעדה וגילו בשמחה לקיימם יזדרז
יתגדל וכן נצטוה אשר ולעשות ית׳ מצותו לקיים תהיה מגמתו כל רק גדול

* :לעבודה כ׳ש ויהיה מקדושה גופו
 איות כמנהג יעשה ולא ויסעוד ויקדש לבית יבא תכף ערבית אחר ממר

 מדברים או ורעיהם אוהביהם עם שתים או יושבים־שעה שהם אנשים
 בדרך תלך אל גיום אחרי שבת קדושת וישליכו וכיוצא בטלים דברים

 בערבית ויכולו ואו׳ לקדושה קדושה לצרף הזהר מנתיבתם רגליך מנע אתם
 ערבית קדושת בין ולא'יפסיק הנצרפיץ הן אלו ובקדיש עמידה ואחר בעמידה
 בסעודת ויכוק יתירה נפש המכאיבים נרגן בדברי וסעודה קידוש לקדושת
 בעד שניה וסעודה משיח מחבלי ומצלת אע״ה יצחק כנגד שהיא ראשונה
ממלחמת ומצלה. *עקב כנגד היא שלישית 'וסעודה ש״ג מדינה ומצלה אאע׳ה

:ושלם טהור בלב באמת לשמן המצות עושה ואשרי ומגוג גוג
. סעודה



ךסשךד7מורדדדאצב $
 ה דבר אל לבו שם ל׳ו ואשר דוקא מגהה אתר תהיה ג׳ סעודה ;קמז

 כ פקפוק בלי כתקנה לעשותה ישתדל הטצוה לקיים יעשה וכי
: האדם כל זה

 אשתו וגם שרי שוטר יושיב ואם הנר לאור קורין אין שבת אור קמח 1
 מזמורי לקרוא טוב לכן וירדם יישן דהשומר לחוש יש אך משמרתו

 : בהם שרגיל לפי להקל יש ובתהלים תורה בלי ישכב שלא כדי .־תהלים
בשבות ואפילו מלאכת לעשות לגוי מאמירה בשבת מאוד יזהר קמט

 ;שבת קודם יצוהו אם ואפי׳ פלילי עון הוא כי מצוה במקום שלא
 שבת מהלל הוא כי בשבת סחורה מעסקי לדבר שלא מאד יזהר יקנ

: הרבה הקדוש בזוהר והחמירו ׳
 ירחק נפשו ושומר או^רין יש שעברו בחשבונות מתירין דיש הגם יקנא

יסתום כן על לעתיד הגורם לדבר יבא מזה דשרי יהי לו והן
:לו וטוב הפתח

 המור חטא והוא להתכעם או מחלוקת לעורר מאוד אסור שבת יום קנב
שלום7 רוב צריך ביתו בני עם ובפרט בהול מהעושהו כפלים

: השכינה לכבוד ואהוה ואהבה .
 ש׳ק ביום ולפחות בעסקיו טרוד השבוע כל כי לבו אל יתן החי ג1ק

 ז״ל ואמרו ושינה ושתיה ואכילה בטיול השבת כל יוציא ולא ילמוד " י ,
יש הזמן האבד שאינו ומי תורה ללמוד אלא וי׳ט שבתות נתנו לא כי

: לכל עת י י ■
 ביאה ר״ת לדורותם השבת את לעשות השבת את ישראל בני קנד

ר׳ת עולם ברית וזהו של*מה ובכוונה הדודים לייהד חיוב והוא לאהל *
 ♦תמיד לנגדי ח׳ ר׳ת יל׳ת את ישראל בני וס״ת דחסד מסט׳ חסד גיט׳ ע׳ב

 זמן עובר בזמירות ומאריכין בבהכ׳ג התפלה שמאחרים בקיץ קנה
 ש׳ק מזמורי ויאמר כלה ק׳ש יאמר השחר ברכות אחר לכן ק׳ש * ;

 כי קולות בקולי יצעק לא אך ונשא רם וסודם בשמחה כו' צדיקים ירננו
 לצעוק לבו מלאו אשר זה הוא ומי בהכ׳ג ומורא שמים מורא מעביר
 :מלך של פלטין ובהכ״ג הוא ברוך הקדוש המלכים מלכי מלך לפני צעקות

סימן שאינו חונן אתה להתחיל שבת בתפלת יטעה שלא יזהר קנך
 ולשום בסידור תמיד להתפלל טוב לכן יכה“צ שאינה וברכה טוב *

:כהוגן שיתפלל ואולי האי כולי מעייניו כל
 פומא לי׳ דלית כטאן לבד בשמיעה מהש״ץ הפרשה לשמוע יזהר קנז

 אחר מאד בלחש הוא יקרא לס׳ת יקראוהו ואם טנת״א אוזן בסוד
: קליה לשתטע דלא הש״ץ

כדהזן^ ההפטרה וברכת לס״ת העילה לברכות ואמן ברכו לענות יזהר ;קנח

 שמע בפסוק מוסף ובחזרת בו׳ שבת תכנת יאמר מוסף בנוסח קנט
:השם קדושת על עצמו ימטיר אהד באמירת ישראל

 וישתה יקדש לבד מטזונות מידי לטעום מנהגו אם לבית בבואו קם
 ואז הגפן על ברכת בספק לכנוס שלא אחת בכת כלו רביעית 1 :
 לפטור יזכור קאפ״י לשתות דרכו ואם בסכנין הבאה מפת כזית שיעור יאכל ,
 שיהיה או כוונה צריך עראי שהוא דכיון דקידוש פה׳ג בברכת ברכתו 1

 :הגפן ועל המחיה על יכלול ואח׳ב שהכל לברך יצטרך לאו ואם לפניו
ויזחר ברבות מאה להשלים כדי בש״ק לפרקים פירות לאכול ישתדל ;קקא

בוצצ^ת שטיה בריך ויאטר רצון עת היא כי המנחה בתפלת מאד "
ספר



טהו ד סימן באצבע מורה
 סעודת יעשה כך ואחר צדקתך באמירת מאד יכוין כך .ואחר תודה ספר

ף כמש״ל: כהוגן שלישית

 :בחו״ל ויטמנהו שבת קדושת להמשיך .במחול ויצאת .ה׳ סימן
 ויאמר מתגברת הסט׳א כי בכוונה ערבית יתפלל שבת במוצאי קם□

 באמירת הרבה חולויכוין שהוא שבת מוצאי בכל תדיר טעם ויהי י
: הכונה מסיר דאדרבה בצעקות לא התבות

 הבדלה ברכות ויברך האש מאורי לברך שעוה נר שיהיה ישתדל קסג
 ועוד אליהו צירופי בק״כ ויכוין לך ויהן פסוקי יאמר ותיכף כראוי "

:ק׳ל שהם אליהו פעמים ירד
 הקבר מחיבוט ומצלת נשגבה פליאה הבדלה אחר רביעית סעודה קפד

 ברכת להשאיר ויכוין במזונות יעשנה בפת לעשותה יוכל שלא וטי
:שבת מקדושת החול בסעודות

: שבת ממוצאי לילה חצות אחר עד וידוי לומר אין קפה

 להשאיר' לישראל בחק המסודרים שמרת פ' בקריאת יכוין ראשון יום קסו
 ראשון יום כן ועל שעברה שבת של נשמה מתוספת הארה בו

 ומכאן ה׳ ויראת באהבת לבו וידבק וטהרות קדושות מחשבות .יחשוב
 ועושים מסחורה פנוים ראשון שיום אדום בערי אנשים לאיזה תוכחה:

 ולהתאונן לבכות יש כי זה ברמז ודי לנו אוי שחוק קובעים או משתאות
 במלבוש לסט׳א כח .ונותן עורף שהופך יכונה ישראל בשם אשר על ׳ולקונן

 נחרב ראשון וביום כו׳ גיל אל ישראל תשמח אל וכתיב וטיול ותענוג
. :במשפט יביא הכל ועל ואבוי אוי הבית

 להשאיר לישראל בהק אשר שמרת הפסוקים בקריאת יכוין שני יום מפז
 וסי׳ בתורה ללמוד ירבה וע״ב שעברה משבת הרוח תוספת בו . 1

 1 : בררח שבר בה וסלף דכתיב מלה״ר ביותר ויזהר ממללא ולרוח
 תוספת בו להשאיר הנזכר הפסוקים בקריאת יכוין שלישי יום מסח

: חסד לעשות ויבקש שעברה משבת נפש
 קריאת ע״י הבאה משבת יתירה נפש הארת לקנות יכוין ד׳ יום קסט

: הסד ולגמול חולים לבקר ויבקש הנז׳ שבם׳ הפסוקים
 ידי על הבאה משבת יתירה . רוה הארת לקנות יכוין חמישי יום קן

:.שני ביום שכתבנו ע״ד כו׳ ללמוד וירבה הנז׳ שבם' הפסוקים קריאת 1
 לקראת ויכון הבאה משבת נשמה תוספת לקנות יכוין הששי יום קןא

: ד׳( ס׳ס שמיר צפורן )עיין נבונות במחשבות אלהיו
:נר״ן תוספת לקבל יהי׳ נכון קודש שבת אור קן□

 ג מהלילה יותר עליון ממקור נר״ן תוספת לקבל עצמו .יכין ש״ק יום קןג

: ראשו על אלה? נזר .בחדשו חדש ערלת .ו׳ ממן
 ועקר גדול דבר הוא החדש משמרת כל להתענות שיבול מי קעד

 החדש בכל שחטא מה הדק היטב ולחקור לפשפש הוא התענית
 יעשה ואם לשוב גופו להכניע הכנה הוא התענית כי בתשיבה ולחזיד
 : כלום עשה לא כמעט ולשוב חטא אשר משים מבלי לבד תענית
 ויקרא פרשת דהיינו קרבנות סדר המשטרה בתענית ללמוד נבון קלה

 אשר, ע״ז שגגות ופ' נסבים ופ׳ סיני במדבר עד צו !פרשת כלה
יאמר ואח׳ב : שלח בפרשת

יוזר״ם



ו סימן כאצבע מורה
 מקובל השוב הקרבנות טעשה בתורת שפתותינו .שיה שיהא יאי׳א יהי־׳ם

 ואם ונסכים ומנחות ותורה ושלמים עולה הקרבנו כאלו ומרוצה
 תהא ויורד עולה קרבן או תלוי אשם או וראי אשם או חטאת תחייבנו נ

 לאו ואם שגתחייבנו הקרבנות או הקרבן הקרבנו כאלו קריאתנו חינ^בה
 ותסלח תמחול רחמיך וברוב לבר בתורתך קרינו כאילו חשוב יהא

 יושר מליצי לפניך ויעמדו ופשעינו ועונותינו חטאתינו כל את ותכפר
 את לפניך נעשה וישם בימינו במהרה בה״ט ותבנה ותרצנו עלינו להמליץ

: כי״ר כהלכתן .ומוספין כסדרן תמירים חובותינו קרבנות
 יתענה היום בחצי המולד ואם המולד לפני יהי' שהתענית הדבר נכק ק^ו

:שלפניו יום
: ויבא יעלה לומד ישכח שלא יזהר ר״ח אור ק^ז

ן ולש״ש הדודים ליחד כונתו ויהיה בזיווג מותר ר״ח אור קעח

 שינוי לעשות ונכון ר׳ח באור המנורה להדליק נוהגין יש ק?$ט
: שבת מאור

:״ ר״ח לכבוד מאכל איזה שיוסיף נכון קפ

 התפילין ללבוש רוצה תפלה אחר ואם התפילין יחלוץ מוסף קודם קפא
 מלהנימ ימנע שלא שצריך וכ״ש להניחם יכול הקביעות ללמוד

: ר׳ח פיטום המנחה בתפלת תפילין
 המולד: מעת שלמים ימים ז׳ שיעברו עד הלבנה ברכת יברך לא קפב
 שכינה פני ט$נל שהוא בכונה הלבנה ברכת לברך חיל יאזור קפג

: ברעדה וגילו
 :יפיץ לא עליה דק ענן י.פי׳ יש ואם יפה מאירה שתהא יזהר קפד

 לברך יכול מיחוש לו יש ואם לברך הלבנה לקראת לצאת נבון קפה
 יזיקנו שלא וירא חולה קצת שהוא מהרוח מצטער ואם החלון מן

 הנקר" זכוכית דרך החלון מן אותה כשרואה לברך יכול הזמן יעבור ושמא
: ובהירה מאירה שיראנה ובלבד גלא״ס

 להסתכל דאסור הרט״ה דכתב שיברך קודם אלא בלבנה יסתכל לא קפו
: האמת דרך על בה

 כי ברורה ושפה רוח בנחת בתיבה תיבה יאמר הלבנה ברכת קפז
 בהפזון דברו ישלח ואיך שכינה פני מקבל שהוא אומר הוא הרי

: אר׳ש תבלעמו הפרכה ותיבות הקדש את כבלע ועראי
 לומר כמתחכטים ולא בוראך קונך עושך יוצרך ברוך יאמר קפה

 יעק׳ב ברוך במדרש רז״ל נוסחת כי למעלה מלמטה אבי״ע כסדר
 ופי׳ המשנים על תגר קרא זלה״ה שפיר' נתן המקובל להרב ראיתי רגם

 להרמ״ז ראיתי אחז׳ר ומיהו תזוע לא וטינה האמת ע׳ד יעק״ב נוסחת
 בר׳ת יכהן ופחד אימתה עליהם תפול וכשיאמר הגז׳ מהרץ על *מחלק
מאויב להנצל הלבנה ברכת באמירת גדולה סגולה ויש קרוש שם שהוא

: כתקנה יאמרנה אם רע ומכל
 וימוין פעמים שלש אמן יאמר וקיים חי ישראל מלך ירוד אחר קפט

 שעתיד שלימה באמונה האמין ועד כלה יאהדונהי נימטרי' אמן ׳
:לישועת• ונצפה ארחנו לגאיל הקב׳ה

 עד לך נקוה כן על לשבח עלינו יאמר לא הלבנה ברכת אחר קצ
' מזלכות
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 אהר אלא עיירות באיזה דעת בבלי שנתפשט 'במו שדי במלכות

 זו בהערה ודי יבין והמשכיל עליכם שלום ,יאמר ישמעאל ר׳ דבי הנא
 שורש ,שידע עד דבר *מום ינהג שלא גדול כלל -וזה אמי״ץ בקצ׳ר
:למנהג כעיקר טעם שידע או האטתים דל האר״י מכתבי או טרז׳ל המנהג

:הענה לחהטי נכונה ארה .ז סימן
 ביומו יום דבר הנשיא פרשת לומר נכון מצא . ניסן חדש

עבדך אני שאם יאמר לא רק התפלה ואחריו ׳
 קריאתנו ומרוצה חשוב שיהא יאו׳א יהר״ט . זה נופח יאמר אלא כר

 הקריב איטר קרבנו וכו׳ החתום ם׳ משבט פ׳ נשיא קרבן סדר בתורה
: כר השגנו כאילו עלינו ותעלה הקודש המזבח לחנוכת

 וכמה וכהלכה כדין שיהיה כלים הגעלת בסד.- מאד ישתדל קצב
 הנצרכים הענינים ופוחתים נצרכים שאינם עושים ונקיות חומרות

 : העגלה בעת בקי שהוא מי שימצא צריך לכן סמי ידעו לא כי הדין ע״פ
הפועלים שיתעסקו מאד יתר וזריזות זהירות צריך המצה בענק מצג

 ינקבוה תכף בכפו בעודה המצה עריכת ואחר ממש עסק בבצק 1
. : וכיוצא נפוחה המצה תהא שלא בקי יהיה והאופה בתנור ויתנוה

 חמץ לדין נוגע שהוא בדבר מעייניו כל ישים הנלבב האיש מצד
 הקדוש החג עצם זה כי בפסח שאוכל ומאכל במצה ובפרט ׳

וצריך נפשו צרכי במקום לבית הנצרכים בדבר״ים דעתו יערבב לא הזה
: ורב •עצו^ זהירות .

 הנקניט הדברים ובפרט היטב וינקרו שינקו לטליתו יצוה קצה
: וביוצא וקאפ״י מלח מר למאכל

 לו שתעלה בטוח ממשהו אפי׳ בפסח מחמץ שהנזהר דל כתבו קצו
: טובה שנה

 לנפש השייכים הזה הקדוש החג בעניני ולעיק דעתו ליתן צריך קצז
 מסייעין ליטהר הבא .גמירי יסייעוהו כונתו טוב בראות השמים ומן

 ולבו עצמו שיכין צריך ולכן בתמים להולכים טוב ימנע לא וכתיב אותו
בידו: הבא בל לעשות

 *שיהיה מקפידים והמדקדקים ניסן בימי אילנות ברכת לברך ישתדל קצה
:לברך לשדה ויוצאים אילנות שתי ויהיה דוקא בניסן

 שהם הנשמות לתיקון שהיא זו בברכה בכונתו יתעצם מאד קצט
:רחמים עליהם ויבקש הזה בזמן והעשבים בשמים בעצי מגולגלות 1
 ולרחבה לארכה וילך בבית שר במו יעמוד לא בבדיקה ד׳ ליום אוד ר

דבר איזה ימצא אוי^י ק אל מק ויבדוק יחפש באמת רק. לא והו
 : לבטלה כברכה הוא כמעט כן עשה לא ואם ראוהו לא או ששכחוהו

 בתי בנגעי לפשפש שתזכנו או׳א יהרמ׳י יאמר חמירא בל אחר רא
שליטה בתשובה לשוב ותזכנו היצ׳ר בעצת גואלנו אשר הנפש

 מאיסור ותצילנו שמך כבוד דבר על ותעזרנו תסייעגו ברחמך ואתה■
:כי״ר ושנה שנה ובכל זו בשנה שהוא מכל אפילו חמץ

 שהוא ועוד בו דמצוה החמץ לשרוף בעצמו הוא ישתדל ביום רב
ותצילנו עלינו שתרחם אדא יהרט״י :ויאמר ויטול תכף לבערו יזדרז

 בשנה ישראל ולכל ביתנו בני ולכל לנו שהוא מכל אפילו חמץ מאיסור
 ושרפנוהו מבתים החמץ שבערנו ובשם חיינו ימי כל ושנה שנה ובכל זז

 ביצ׳ם לידבק ותזכנו היינו ימי כל תמיד מקרבנו היצה׳ר לבער תזכנו
ובתודתך
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 : רצון יהי כן זרעינו וזרע !זרענו אנו תמיד ואהבתך ויראתך ובתורתך

 מדות בן כי פעמים ג׳ המירא כל לשון וביום בלילה לומר טוב רג
: בזה בכיוצא להפך שכתב במי תשגיח ואל חכמים

 עצמו למהר אדם חייב כי טרדה במקוה למבול יזהר פפה ערב רד
 ויזדרז רג׳ל גי׳ קס׳א־ ע׳ב הקודש משמות קדושה לקבל ויכוין ברגל

 והלש בזה יתעצם ומאד שם נמצא ויהיה בע״פ מצוה מצת בעשיית
 כל יבטל ;לישה וקודם לכפרה גדול תיקון הוא בעריכתה וטורה העיסה

 לבו לטהר מעייניו וישים דארעא כעפרא עיסה דבקי וכל הפרורין
 אברי שהר הנפש כלי הוא כליה טהרת עיקר כי אורחותיו וכל ורעיוניו

: היצה׳ר שאור שבהם הגוף
אומרים שהיו להלל זכר ההלל פסח ערב המצות בעריכות לשורר נהגו רה

ז : הק׳פ בעשיית
על הקערה פדר וזה בעצמו הלילה קערת יפדר רו

 כת׳ר בערבית מאך ויכוין לבה״ב וילך .האמת דרך
 מצות ג׳ בשמים גדולים ואורות עילאין ,רזין מאד רבו בי

גבורה חפר : תלים תלי גדולים גדולי
 ביצה זרוע ז״ל וכתבו ונשא רם פודו בבהכ׳ג ההלל גמר רז

ת״ת יכול אותו אומרים שאין בעיר הוא אם שאף
מרור :מעשה רבנים כמה בעצמן ועשו ביחיד ולברך לאומרו

הוד נצח אורות בתוקף כשמש מאירה הזו שהלילה יראה רה
 כרפס חרוסת ומבקש פותחות לו עושה היצה׳ר כן ועל עליונים

יסוד והחכם במשרתת או הבית הכני באחד ליכנם עילה
הזרת. מוציא דבל ויעביר דלת תנעול של׳ו בראשו עינ*ו

מלכות והקערה : ואשריו אהבה ומכנים מצ״ה
כתבנו כבר ורחץ קדש פדר ועניני הזהרות רט

 דב״ים יש כי ראה נא לך הרגל שמחת בקונטרס בעניותינו
 להוסיף תלמדהו נפשו בה׳ דבק בעודנו הן הירא והאיש קצת נצרכים

 ולקדשו לטהרו דרכיו ה׳ ברצות שפע יצא נפשו ממקור כי וכהנה כהנה
 ודבקות מצוה ושמחת במצות זריזות ואופני נפשו לתקון השייך מידי כל

:לו מוסיפין זכה שיעור להם שאין דברים אלו ית׳ בו
 עת הדוותא בעידן כלו שה׳ש שמחה ז בקול יאמר ההגדה אחר רי

:ומזהירים מאירים למעלה עליונים העולמות כל כי הגיע הזמיר
 כלי שיהיה אמנם הסדר אחר קאפ״י לשתות המנהג נתפשט ריא

: אקרים במשקין מקילין יש שני ובליל פואק״ר
 ראשון בי׳ט להחמיר טוב אך מותר הדין כן בי׳ט הפיפא שתיית ריב

 שיאמר ה׳ בשם והשביעו מופלג רב עם הלם אהד שגדול גם ומה
 מקללי© בי״ט השותה כי והשיבו הפיפ׳א שתית על בשמים יאמרו מה לו

 ואני אותו מנדין התנים בכילת והשותה אותו משמתין בט׳ב והשותה אותו
 שהית וכמדומה דברים עוד בו ויש ההולם מהגדול כתוב זה הלום ראיתי
 גאוני ב' בי״ט אבל מטה מעלה תכ״ד בשנת היה שהחלום עליו כתוב

: ההמירו לא עולם
 לירק דיכול נראה דוקא חומרא מצד הוא שותה שאינו שמי ומאחר ריג

: בי׳ט ששותה למי הפיפ׳א
 מלא רבש׳ע ישרים בתפלת^ הנדפסת התפלה יאמר ס׳ת בהוצאת ריף

מהרחץ שמצאה זצ״ל האר׳י מדבינו מתוקנת שהיא לבנו משאלות
כתובה
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: הקדש יד ידו מטהרת במדורו כתובה

 ולא ג׳ לסעודה יחם אין הסוד דע׳פ ג׳ סעודה יעשה שלא בי׳ט לטל
 מזוגות ויאכל יין רביעית וישתה בבקר יקדש בזה חומרא שייך

 אף בפסה להטו שהיא שהמצה הפסח כל בה סועד שאינו ממצה כדת
 לכן הוא לחמו כי כלחם ודינה כזונות בה לומד א״י עשירה תהיה אם

 של המצה ממין תהיה ולא בבקר שאוכל במצה שינוי שיהיה ישתדל
 ביצים שיהיו צריך בביצים הוא אם אמנם בביצים שתהיה כגון הפעורה

 לחוש יין בה יערב ולא מים משל יותר מהרה נעשית ותהיה לבדם
: דל רש׳י של לפפיקו

 וישתדל ונשאים רמים סודותיה כי העומר בספירת מאה ישתדל רטז
: מהלילה שעה לחצי קרוב לפחות לספור

 בצבור מונה כשאינו אחד לילה ישכח שלא סימנים ויעשה יזדרז ריז
 הי׳ ולמפרע בברכה לספור עוד יוכל ולא ביום גם דישכח דאפשר
, : מ׳ע וביטל לבטלה שעברו מלילות הברכות כל

היוב יש האמתיים זצ׳ל האר״י רבינו כתבי לפי פסח של ז׳ אור ריח
! . • : בזיווג גדול

 • דוקא חומרא מצד שנוהג דבר באיזה להקל יובל פסח של בח׳ ריט
 בדבר סוד יש כי נאה סעודה לעשות ישתדל חג אסרו יום רב

: מצוה הוא הפשט ע׳פ וגם

 : השנה מלאת עד לחד^ו יבכר .אמנ׳ה טיב הלא .ח׳ סימן
 רבינו דעת ולפי העומר בימי יגלח שלא מנהג רכא אייר חד^

 ■ כתבו כאשך אבילות מטעם אינו זצ׳ל ׳י האר
 מע״פ לגלח שלא צריך האר״י הרב ולפי בדבר סוד יש רק הפוסקים

 בר״ח לגלה האחרונים דשרי מאי כל דעתו ולפי השבועות חג ערב עד
 מ״ש גם אסור הכל לעומר ל׳ד או ל״ג וביום וכיוצא חתן הוא אם או

 בערב אלא מגלח היה לא האר״י דרבינו ליתא שרי מ׳ח דביום קצת
 המופלא המקובל להחסיר ראיתי בשבת מ״ט יום וכשחל דוקא החג

 בשבת מ״ט יום הל ואם ודל שכתב בכ׳י זלה׳ה שרעבי שלום פהר״ר
 קודם לגלח מותר אינו וההן לגלח הכריחוני אך בע״ש לגלח שלא דעתי

 מ׳ט הל אם בע׳ש שיגלח הקצרה דעתי הצעיר אני וגם עכ׳ל מ׳ט יום
 של זה בענין אמנם עיקר וכן מנוול כשהוא להג יכנס שלא שבת ביום
 הנח הפשט כפי הלוקים הנהגים כמה יש העומד בימי גלוח

: לישראל להם
היום׳: קדוש כי קצת שמתה ירבה שני פפה יום רכב
 יומא הוא כי זי׳ע רשב׳י לכבוד שמהה ירבה לעומר ל״ג יום רכג

 ממעש* כידוע זה ביום •שישמחו הוא שרצונו ונודע דיליה דהלולא
 רבנן מפום ונדעם שמענו אשר ארדים ומעשים זלה״ה הדדי מדד׳א
 ללימה עשרה בי לעוכר ל׳ג בליל לימוד לעשות שנוהג מי ויש קרישי

1 : יפה כנהג והוא זוטא ואדרא בזרד המ&חרים רשב׳י שבחי
כתבתי וביוצא השבועות חג אור ללימוד אזהרות רכד פיון
: ע׳ש דדגל שמחת בקונטרס בעניותי 1

 הגדולים בחסדיו אישר על ויתעורר הזה הקדוש בהג מאד ישמח רבה
 השחר ובעמוד החג בערב ויטבול הקדושה תורתו את לנו נתן

: האטת דרך על התיקון אהד
נכון
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 י ף* ביציו זה תבשיל במין לשום השגה כל בך מנועו אין אם התבשיל
- ה מירק ואינסאלאד׳ה אסור והתבשיל הביצים לאכול רוצה אם וזה

 ץ ין י : להחמיר יש אך מותר הךין ע״פ התבשיל על נוסף .
ת הקינות אך איכה בק־יאת לבבו סגור יקרע באב ט׳ ליל ללה

: לאומרם שלא שטוב מהם . •
 יע :מראשותיו רשם המקום מאבני ויקח במשכבו מאד יצטער ללר
 *ןןו אח להקל ואין הלילה עד הוא באב בט׳ רז׳ל שאסרו פה כל ללץ

יך. לקבו וזה קצת הבית לסדר לנשים שמקילין רק דבר בשום חצות
י יי: : ועלילה אפונת בלבם ,

 " חמ ע״ה המלך ך,יד כי השבועות דג ביום התהלים ללמוד נכון לכו
יון; עוד דיליה דהלולא יומא הקדוש והיום הזה ביום מנוחתו

:תהלותיו אמירת ביותר לרצון
 יוןי גדולות הלבות בעל הגאון דעת כפי הם ללמהי שנוהגים האזהרות רכן

* המצוה לקרות נכון לכן מצות בהרבה עליו רצלק שהרמב׳ם וידוע
 ך פועי או החזקה היד של בח׳א הרמב״ם דעת על בקצרה הכתובות

! להש׳ך צדק
 דפפח בא׳ח כמ״ש בו לשמוח ויש פאר קדוש חג אפרו יום לכח

 סר בטיעון שחוק במיעוט מאד יזהר המצרים בק לכט תמוז חל^צ
 1מ י 6א נצרכה לא בבכיה חצות תקק ויאמר תענוג

 תלו והבל הבית בחרבן מצטערים העולמות כל בי שנהג מה על להעדפ'
•לף ונוק בימיו נחרב כאלו בימיו נבנה שלא דור כל ובעוה׳ר בתשובה

 : לבבו סגור יקרע בזה יתבונן ואם האחרון בדור צער ,
וכן חצות אתר המצרים מבין יום בבל רחל תקון סדר לומר טוב לל
 ך ותיקין מנהג והוא זצ׳ל הארי״ל רבינו כתבי ע׳פ תוב׳ב בא׳י נהגו .

 ך- פ עוזנו שכינת לעילוי בכונתו יוסיף אלו ביפים צדקה כשיתן ללא
 עלינו אהה לנו אוי בשנים רבות זה אמנו שלחה בפשעינו

 'ער ה אומרת זאת הנהם מאנה כי ויזכור בתשובה לשוב מאד ויתעורר
:נפשי אותה בכורה לאכול .אשבול

ואנה עקירה יאנח ובמרירות ואנחה יגון יוסיף עוד ללב אב חלש
בשי^ןי יאבל ולא עשיריה בה ועוד ימים כט׳ שוברת - .5
: דאפשר מאי כל בהנאה וימעט בחול יין ישתה ולא . -

: חדש ראש לכבוד בשר לאכול נהגו אב בר׳ח ללג
 שבר לכבוד באב ח׳ או באב ט׳ יום הוא אפי׳ איכה בשבת ללד

 ין במקום ואם קינה שום יאמר שלא וב״ש שבת מלבושי ילבש
 א י וגדול, קטן אבל מיני בל חוסמת שבת קדושת בי עצמי ימנע הוא יאמרו

 1 ייןן ט״ג אם אפי׳ מרן כפסק המטה תשמיש נם לנו הותר ספרד בני ואנו
 ו י לבבוו יין וישתה בשר יאבל ש׳ק ביום המפסקת בסעודה וגם בשבת

 6א יאבל לא בהול המפסקת בסעודה אך בש״ם רזל כט״ש שבת
בתח הם אפי׳ מבושלים ביצים לאכול ואסור לא ותו אחד תבשיל
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1^ ! , • -יי׳י•“1 “-4-׳ ז _  ו ע ,י; כו אמירתם לפגוע אק במנחה בספר הכתובים נתמה פ׳ גם ללח
נ,חמו! כל לט ויקיים ברהטיו ה׳ יגאלט בי החמין בלב לקבוע

: בק־וב .נביאיו .
 ש מנעלים וילבש ופניו ידיו ירחץ לילה והוא ערבית אחר ללט

 יש ן5 ולבון הגאולה לבשר הראוי זמן שהוא הלבנת ברבת דברך עור
ע ו- : וקים חי ישראל טלך דוד ולומר העליונה הלבנה
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: חהיכל שריפת על יצטער עשירי בליל גם ׳'*מ

 לא המצרים בין בשבת אפי׳ כי עשירי ביום שהחיינו יברך ולא א *מ י5
: עשירי ליום וק״ו ז׳ל האר׳י רביגו מברך היה

 כט׳ש לשכינה עילוי יש פי שמחה קצת ירבה באב ט״ו יום '׳^*מב
 : רז״ל כמ״ש בלילה בתורה להוסיף ויזהר קל״ה דף ח׳ב בזהר . י׳ה

 הזה המקודש בחדש הוא לכל תשובה זמן למג אלול 111
שבכל וישר טוב במעשיו לפשפש ויזהר

 באותו ומעשיו דרכיו ויחפש יפשפש וידוי אמירת טרם שישן קודם י^ילה1
 לעשות צריך היה כי יה״כ עד אלול מר׳ח יעשה וכן וישוב ויתורה *ים 1

 דחושבנא מארי בשמותם קראו צדיקים כמעשה לילה בכל ימיו כל ^;ן
: הללו הנוראים יום בט׳ יעשה כה ולפחות

 ואח׳ב הברכות כל יברך וקודם אשריו לסליחות לקום בו כח אשר מדד ע
 כהוגן לאומרם הוא והעיקר סליחות יאמר ואח״ב חצות תקון יאמר .
 ער המרים מי יזלו ועפעפיו מפיו *שמוציא מה ולהבין התחנה קול ^'׳;שפל
 היודע הקב״ה ממ״ה לפני לדין מזומן שהוא עצמו ויראה חטא ^שר

 כעומד צעקות לצועק ואין הערל לבבו יכנע אז וטרמותיו ^השבותיו י
 חכמו ולו צעקה יצעק רנה בקול כי שאומר מה יבין לא וכסיל רחוב5^

 שינתם ולאבד לקום עצמם שאונסים גיהנם תרתי לירתו ח״ו כי ישכילו
 סליחות שמם זה הלא צעקות רק מאומה עשו לא פה וגם לבהכ״ג יבא

: לב לו שיש למי אלו דברות שתי ויספיקו צעקות ולא
 בתפילין ויישן בזמנה שלא תפלה יתפלל סליחות אמירת בשביל לא ^מה

:סליחות יאמר ולא כהוגן להתפלל לו וטוב בהפסדו שכרו יצא י
 כעיקר לזלזל לא ולהוסיף העיקרים לשמור העבודה עיקר זה *מן

: התוספת ולקיים ג עז
 ובלבד, אשריו אלול בחדש ימים או יום איזהו להתענות יבול אם מדמן

 : לכסלה עוד ישוב שלא נדר ולעשות מעשים בפשפוש שיהיה קמ
 ביטים וירבה יפרוק בצדקה חטאיו עושר אלהים לו חנן אם מיימח

: ותהלום משניות תקונק זהר והלימוד בצדקה אלו דכי

:הסמדר פתח אדר עד מתשרי .מ׳ סימן **
כמעשיו מפשפש יתענה השנה ראש ערב רמט תשרי

: פנים כל על מטבול ;15 יה
 : ובוטח דואג טאד גדולה ובכונה בבכיה ר״ה של ערבית יתפלל ינ :י

 וכרתי וסלקא קרא לאכול הנהוג סדר מעשה לבית שמח יבא ׳נא1^
: כבש וראש ורמון ותמר בדבש ותפוח

: קטנים יקחפא׳צילי רוביא ובעד ^לנב
: בזוהר יש סמך וקצת הרשב״ץ כמ׳ש כר״ה דג יאכל לא ׳ללעג

 : ליטונום אפילו חמוץ דבר שום בר׳ה לאכול שלא שנהג מי יש לנד ר ז
 :מאד השינה עליו תגבר אשר עד תהלים מסרי יאמר שישכב קודם ינה
 :תפלה קודם בבקר לטבול וצריך שדי מצוה טבילת ר״ה בליל חל אם מילנו
 תקיעות מלשמוע מסיע אוד הבקר ולפחות באשמורת לקום ישתדל "׳ללט

 לתקיעות מקום אין חסוד וע׳פ ע״פחד־ן כי חפלה קודם כבקר שגו^ו
:עדיף תעשה ואל ושב הללו

 מיושבת: דעתו שתחיה תפלה סוק״רקודם בלי קאפ״י לשתות יבול לנח ?ר
: ובכיה ממה כשבי כלב לונד שד כמד יתעודד כתפלה נ© >

■דת
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 יקבל וה׳ גדולות סודות שיש ויחשוב ט׳ע לקיים התקיעות לשמוע יזהר ל£

 ואם עונותיו יהרהר התקיעות בשמיעות ושוב וברצוא כלל דרך כונתו
: הפרקים בין הרבה בלחש יתודה התוקע מפסיק

 עצמו וישים שלימה ובכוגה בבכיה והנורא הנשגב במוסף יתאמץ לסא
 האמוראים ואם יתושים אנו זה יתום בדור בעוה׳ר כי באמת כאין

 כי ענוה ואינו מעלה הוא יתושים אנחנו להיות כחמורים אנו אמרו ע״ה
 הקב׳ה מה׳ט ממלך ויבקש ויתעורר וביראה ובמצות בתורה מאד דלונו

:ה׳ יחנן אולי נשבר בלב
 ולפחות עליו יהיה שמים ומורא י״ט סעודת יסעוד לבית בבואו לסב

 ובקומו בשוכבו שיחשוב תמיד לנגדי ה' שויתי יקיים אלו בימים
 הארץ כל כלא בי האמת שהוא במו ה׳ לפני עומד כאלו וכיוצא באוכלו
 מור׳ם הרב בקצרה והביאו בזה האריך המורה בם׳ הרמב׳ם וכבר כבודו
 קדוש תמיד זו למדה הזוכה ואשרי לעיל ורמזנום א״ח ש׳ע הגהת בריש

ג לו יאמר
 העתים בל לא כי בתורה ויעסוק ר׳ה ביום לישן שלא כארי יתגבר לסג

 כבני עוברין העולם וכל הדין יום עתה כי ולהתענג לישן שוות
 לנו נאמר לא לישן מותר חצות שאחר שכתבו ואף ית׳ לפניו מרון

 להתגבר מאד טוב לכן בכל פרחה הסט״א וזוהמות חטאות המלאים
: כזה יתום בדור מצבינו לשפלות ואולי האי. וכולי בתורה ולעסוק

 בכונתו ויתאמץ התשליך סדר יאמר לערב סמוך מנחה אחר לסל
 ומעורר מטו מבקש ההיא בעת לומר תפלה סדרתי בעניי ואני

: שמיר בצפורן והיא הרחמים
 :חדש לפרי וא׳צ בקידוש שהחיינו יאמר ר׳ה של. ,ב בליל גם לסל
 תפוח טבא לסימנא טילי הנהו באכילת ראשון ליל של כסדר ויעשה לסל

: וכו׳ והמרי כבש וראש בדבש
 ולימוד בהתעוררות בשני יעשה ככה ראשך ויום אור כמעשה לסז

: ובכיה בבונה ותפלות שיחה ומיעוט תהלים
 שיתה במיעוט מאד ויזהר תשובה ימי בעשרת להתענות ישתדל לסל

: ושלום צדקה והרבות ותשובה מעשים ופשפוש
 חופף יהיה שמיס מורא במצותו שיאכל גם הכיפורים יום בערב לסט

להבין כדי ביה״ב שיאמר עבודה סדר פי׳ דעת למען ויזהר עליו
: פנים כל על גדולה בהכנעה ויטבול מפיו שמוציא הדברים

 פגם אשר על מחילה ויבקש נדרי כל באמירת יתאמץ יוה״ב אור ל/ז
 ויקרא העליון הנדר בטל שיהא ויכוין ושבועות ונדרים ברית באות

: לוה השייך התקונים מאמר
 בעיניו יראה אם ואף ^שבר ולב בבכיה בתפלותיו ילבש הרדה ל^א

 כאין הכל כי שלימה אימונה יאמין בעש־״ת דבר איזה שיעשה
 ידיעתו חסרון לפי בעלמא קוף מעשה הוא כי וגם חטאיו עוצם לפי

 ודבקות* ביראה כהו וגדעון האלהית .בחכמה השגתו ומיעוט פגם באשר
 משרש שהוא מי כל ועל ביתו בני על גם כונתו תהיה יבקש אשר וכל

:שרשו אל והקרוב נר׳ן
 אזהרה וזו הקהל שאומרים כמו שלש פעמים הוידוי יאמר לא ל^י

 בעניי ואני זצ״ל האר״י מרבינו הקדש כתבי כל בפרק שמענו
 מתחיל ואני .בעקביו דש שאדם הדברים רוב כולל פשוט וידוי סדרתי

הוידוים כל אומרים הקהל אמירתי ובמשך להתודות כשטתהילין לאימרו
ונדפם
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: שסידרתי הטהרה במשמרת ונדפס

 בי שבתהלים הראשונים מזמורים ד׳ הקהל עם יאמר ערבית אחר לעג
 כונה או פסוק שום לומר שלא וטוב מקרי להנצל מאד גדול סודם

יתגרה ואדרבא פירות דבריו יעשו לא פגום בהיותו ח׳ו שמא זה לענק
: בזה ודי יושב אנכי עמי בתוך יקיים לכן ;

 לספר ספר בין ויאכד כלו תהלים ספר ערבית אחר לומר נכון לעל
:ממש רבה הושענא באור שאומרים כמו ברית כורתי שבעה פזמוני

:זוטא האדרא ילמוד יכול אם כך אהר לעה
 מעוטף ובעודו בכונה ק׳ש ס׳ יאמר ביותר יי׳שינה עליו כשתתגבר לעל

 רגליו יהיו יוכל ואם בגדיו בקצת וגם מעוטף ישכב נדול בטלית
:לו וטוב ישן כשהוא מגולות

 ק״ש הקהל יאמרו ש^אשי־ חושש ואם תהלים דלמוד יקום כארי לעז
:שלימה בכוונה הזמירות שיתחיל קודם ביחיד יאמרנה זמנה יעבור

 :נכונה ובכוונה באמת נשבר בלב יאמר והתחנונים התפלות כל לעל
 מאד ויכנע מפיו שמוציא מה להבין עבורה בסדר יתאמץ לעט

; כל חסרנו שבעונותינו
 מיתת על ולהצטער מות אחרי בפרשת ס׳ת בקריאת לבכות ישתדל ל£

:הקדוש בזוהר כמ׳ש מאד לו וטוב ואביהוא נדב
 הצער ומכל מהתענית כחו שתש בשעה ונעילה מנחה בתפלת לפא

 השעה כי היל יאזור יתברך בעבודתו קיצורו על שנצטער הגדול
 כח לו ויתן שמו כבוד ע׳ד שיעזרהו לה׳ ויתפלל ויתאמץ ויתעורר דוחקת

: בתמים להולכים טוב ימנע ולא המשמרת על לעמוד
 ויתאמץ כתקנה לאומרה ישתדל יוה׳ב מוצאי ליל ערבית בתפלות לפב

:יטרידוהו שלא בספר יתפלל ולכן .ורצים צועקים ההמון כי
 הנם הנה הצבור כי כהוגן הלבנה ברכת ביחיד יברך לבית בבואו לפג

הספורים יום קודם הלבנה ברכת לברך נכון ויותר הרבה מטהרים
טעמים: מכמה

 וקודם ית׳ ברחמיו והבטחה רבה בשמחה נפשו לשובע יאכל ושוב לפל
 לשוב שוק ולבו שפתיו פצו אשר ישכח ואל קצת. ילמוד שישן
: ד׳ת מתוך לישן טוב בכי יכנס ולכן העבר על נפשו והתמרמר

 בסוכה דבר איזה לעשות להשתדל טוב יוה״ב מוצאי באור תכף לפה
 סכותה נסע ויעקב שעירה לדרכו עשו ההוא ביום וישב לקיים

מוצאי באור להתחיל כדי דבר איזה מעיה׳ב להזמין בראשו עיניו זההכם
: הסוכה בתיקון יוה׳ב

 פרי כל תה כהוגן ויתפלל לבהכ׳ג וישכים להתפלל יקום אור הבקר לפו
וכיוצא וצדקה וענוה ותפלה בתורה העבודה עניני בכל להראות

 ביו׳הב ואתמול בעי׳ת עשה אשר עם הולך מכנים שהוא יוה׳ב במצאי
:ומגנו עורו וה׳ חלדו ימי כל לקיים ודעתו

 לולב לו שיהיה כדי במעי׳ה ליחוש ולא מינק ד׳ יבקש תפלה אחר לפז
כהוגן לתקנה עיניו ישים הסוכה אל וגם .ומהודרים יפים ואתרוג

 בשמחה המעות יוציא לביתו ובגדים תכשיטין לקנות הלא כי לבו אל וישים
 נאה וסוכה מהודר אתרוג לו להיות רבה בשמחה מעות להוציא ק״ו וישא
לו שנתן ממה לה׳ לתת שלא טצוה לדבר ציקני יהיה אם יענה ומה

: נבל רדפת ויהיה ויכלם יבוש הלא
רג״ל ניט׳ קס׳א ע׳ב משם שפע לקבל בטקוה יטבול סכות ערב לפח

. וחייב 3 ׳ ג
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:ברגל עצמו ליטהר וחייב

 ע מפתג*" ומעיל כבא להביא ויצוה לסוכה ילך הקדוש החג אור לפט
ביום שעושין דוגמא מעין קדישין עילאין אושפוזין ז׳ לזכר גביה על

 מתקנין לא דאי הקדוש בזוהר לטוב, זכור הנביא לאליהו כפא המילה
 ע אושפיזין לז׳ כפא להזמין ה׳ לדבר להחרדים היתה ,זאת אתי לא; כפא ליה

ויקדש בו׳ אושפיזין עולו בסוכה צה בפה יאמר לילה וכל קדישין עילאין
$ :סוכה מצות גם לפטור שהחיינו בברכת ויכוין

 ר בכזית וע״ב הובה לשם בסוכה כזית לאכול חג של ירט באור יכוין לצ
בסוכה כזית אכילת מצות ולקיים י״ח לצאת יכוין תיכף המוציא

וט :המצות מחג ט״ו ט׳ו דילפינן הראשון בלילה
 מ: י׳ט מערב שהכין לולב בעלי והערבה וההדס הלולב יאגוד בבקר לצא

 יוא .דרום הנענועים ויעשה בסוכה ויברך קשירה דין לא^שייך בזה כי
: מערב .מטה מעלה . מזרה צפון

 ,ש׳ בהלל ויעשה יתברך מצותיו בקיום ושמח שש הכנסת לבית וילך לצב
 י אחת פעם ראשון בהודו בסוכה שעשה ע׳ד נענועים פעמים ד׳ עוד

:אחת פעם אהרון ובהודו פעמים שתי נא הושיעה ה׳ באנא
 ! :המג׳ן הרב כמ׳ש ת׳ו א׳י ,כמנהג תכף ההושענות לעשות וטוב לצג
נ־ :לסוכה חוץ מים אפילו לשתות ולא כלל לטעום שלא ויזהר לצד
שאינה שמחה לשמוח וח׳ו מעליו שמים מורא יסיר לא החג בימי לצל!

 ווי יום כי ועוד תשובה ימי בעשרת טרח אשר כל ויזכור מצוה של
ל :בספק הוא ועדיין לקראתו רבה הושענא

 ג' כתבנו תורה ושמחת והוש׳ר מועד של וחולו בחג הזהרות איזה לצו
מ : רואות עיניך והיו בס״ד הרגל שמתת בקונט׳ בעניותנו

ופרטיות כוללת תפלה בעניותי סדרתי תורה שמחת אור בהקפות לצז
 ? שירה דברי בספר נדפסה הכוללת והתפלה בס׳ד הקפה לכל

: הכל שמיר ובצפורן
 י■ הוא כי לשמה ות״ת שמים ביראת יתאמץ חשון והדש החג אחר לצל

 ג הוא קרוב כי ועתה השנה לכל טבא סימנא והוי השנה תחלת
 ג חץ לפנים היה לא שעשה מה כל כי ולהראות להורות צריך י״ת לעשרת

 'מ לכן ח״ו יהיה לרצון לא ה׳ מעבודת ויתרשל עול לפרוק יתחיל עתה ואם
 3 והמצות התורה בעסק כגבור ירוץ השנה לכל טוב סימן יעשה אדרבא

נו :עליו הטובה ה׳ כיד .
 נ הוא בזמנה בהדלקה מאד יזהר חנוכה בימי .כסליו חלש לצט

 י, :בו דמצוה ומשרת נער על יסמוך ואל בעצמו
 י נקיים בנרות המצוה ויהדר המובחר מן מצוה זית בשמן ,להדליק נכון ש

שמים: לשם והכל ונאים
:המזון ובברכת בתפלה הנסים על ישכח שלא יזדרז מאד שא
 י קודש שבת ובמוצאי שבת של קודם הנוכח נר ידליק שבת באור שב

:ופשטיה נהרא ונהרא הבדלה אחר להדליק הנכון
 .י וקלות בשחוק המוקדשים האלה הימים יוציא לא הרואות חשכו לא אם שג

הודאה במקום יתברך לשמו להודות שחייבים נסים בימי כי ראש
, : זה יספיק לב לו שיש ולטי ואשם יחטא איך

 י לקבוע וטוב ח׳וכמישבזודד קשים המ ושיט. טבת חלשי של
 ' ב׳ב ולכל שיצילהו לה׳ להתחנן יום בבל

מקום לתת שלא !דרכיו ליזהר וצריך כו׳ פורעניות טיני מכל ישראל ולכל
,וישלוט
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:ח״ו עליו הדין שישלוט , 11

 וקלות משחוק יוהד אך ושמחה אורה היתה ליהודים אדר חדש ;שה
 הקדוש בזוהר שפירשו כמו בראשו עיניו והחכם ראש

:כמשז׳ל דרכיו השם אשרי י'
 יותר לאביונים במתנות להרבות שיש הרמב׳ם דברי עיניו נגד יהיו עו1

 קדשה לנפש הנאה הוא לאביונים דמתנות בדין וכן ,ומנות משתה מרוב י ׳
 כמשז״ל פרי ועושה צדקה זורע הקב׳ה כי לבא לעתיד וקדשה ,לשעתה

 וראוי הנגוף הגוף הנאות הם והמנות והמשתה הנפש שמחת והיא
 מצות לקיים ויזהר הכלה הגוף בעניני ולא הקיימת הנפש בפניני להרבות
 כי דעים תמים מפלאות יבחן וצדיק בדקדוק מגילה מקרא פו' והנוהגות

 הגונים לאביונים מתנות .לנו שהיה ה׳ לולי בו׳ ישראל שונאי בין בפסע
 בסעודה מסב ויהיה לרעהו מאכל מיני מנות משלוה הפנים מלא שמים !יראי

 : ביתו לבני הנם תוקף ויספר העודף כ׳ל ואת ה׳ בחדות ומשיש שש5
 מ׳ע המזון ברבת יאבד שלא ויזרז להשתבר ולא לבסומי כדת והשתיה שז;
וערביתבעשרה: מדאורייתא !

 אם עמהן ולטייל בפורים אפילו נשים עם לשחוק כזאת תהא לא
 ובלבד קרובותיו עם לטייל להחמיר אין אך וקרובותיו ביתו בני אינן ׳ !

 בנשים הסתכלות איסור בי במנהג זרועותיהם חיבוק בדרך יהיה ;שלא
 רע ינקה לא ליד יד וכתיב הסירות כתורת ולא מדינא עצום הוא ־וקריבתן
 י׳ד ורש ינקה לא כמספר קצ׳ו גי׳ י׳ך פעמים י׳ד אמרו רשומות ודורשי

 גיס׳ ינקה לא ליד יד תיבת בי לרמוז אפשר ועוד ינקה לא גיט׳ הוי ;לי״ד
 תיבת והוא הסט׳א ביד נפל בי ר׳ע גיט׳ ביד תיבת עליהם הוסיף :רנ׳ד
 ליד יד כי וסימנך עליו תבא רעה רע הוא ינקה לא ליד ורש הנוסף !ביד

:דע גיט׳ בי״ד תיבת עם ינקה לא <
 ערות באשה דקול המשוררות נשים שיירי לשמוע גדול איסור ובכלל ן^ט

!תרבה ואל שלימה ומשנה ,הפוסקים•מדינא אפרו דברים ברבוי ואפי'
 בו תדבק רעה הנקראת שהסט״א לעצמו רעה גורם האשה עם 'שיחה
 קורין וכבר יצאו רעה אל וכרעה במשז׳ל רעה הנקראת גיהנם יורש 'וסופו

 שיבין אהד גם ואין בלע׳ז וכתרגמין עס קבל הכנסת בבית הפרקים 'ומקרין
 ידענו לא יאמרו האם פקודה ליום יענו כה הפרק ומשורר שאומר כה 'בלב

 שנים בכה בשיר הפרק שמעתם הלא פניהם על יוכיהום איסור שהוא
 יגער נפתרות יודע בקאקי עלייהו והכו הסירים שהם יאמרו ואם ברבים

 וה׳ נכשלו כמה יודע ומי וריח ומראה בקול הנאה הי׳ל כי ויבושו ,בהם
בעדנו: יכפר, הטוב ז

 בשאט יעבור ולא רז׳ל אזהרות לבל מעייניו ישים דברה' את הירא
 דין ליתן עתיד הכל ועל המורה גוררת קלה כי קלה על אפילו נפש 1

 עוברא בההוא בכ׳ש אסור זה שדבר הדין פוסק הוא עצמו הוא בי וחשבון
 לא בפיו וקרא לפניו ספר שהביאו עשיר בההוא ז׳ל הסיד יהודא דרבינו
 כמה חשבון ואה״ב לאסור הדין נותן שאתה דין ליתן וזהו בו׳ תקיפו
בעניותינו שביארנו ובכו וחשבון ליתןדין וא׳ש איסור או,תו עשה ,זיכני

: בס׳ר בנימוקינו

:ומקורי מזורז יהיה .דש 'שאדם ברבריים .י פימן
 נעשה בהם וההרגל תריריות הם בעקביו דש שאדם הדברים אלה £ןיא

 תחשך לא אשר עד מהם לפרוש כאוד להתגבר יך1ו בערה טבע
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 הנפש בתי הרזי׳ם בתיג״ו קורות רנ׳א רז״א על למבעא והחמין השמש

מעיקרו ושכוח בטש׳ה תהיה לא בהם בהון אכהושי כרכום בהו דאית
:יצרו בעצת

 הרוממות מיראת רק העונש מיראת לא אפרושי משום והישר הטוב שיב
 ש׳ד ג׳ע בע״ז השקול לשה״ר עונות לחשבון ראשק .ית' ואהבת•

 זה על אמת אומר אפילו הבירו בננות המדבר הוא ולה״ד פירות לו ויש
 ונתגדל תדירי מאוד חמור עון הוא כי יורדי׳ המרים מי מים ופלגי הדווים ידוו

:נפשנו על אהה לנו אוי בית• ובני רריעיר הוא בזה
 ננער עפרו ואין ע׳ז ועובד בעיקר ככופר פלילי עון והקפדה הגאוה שיג

 להפך והעושה שיהשיבוהו מעייניו וכל ארבו •שים ובקרבו בו׳
 שבפחותי פחות הוא מה ושוכח הרוגי מגאותו זה וכל עברה עליו מתמלא

:ה׳ו לבוראי מכעיס בהיותו הפחותות בריות
 עץ כעובד שהוא החמיר לכעס יבא עבירה גוררת ועבירה שיד

נפשו: וטורף
 מצות במה על ועובר מישראל אחיו ולשנא ולנטור לנקום יבא ומזה שטו

: תדיר תעשה ולא עשה
 שבדור החכמים על הק לבלי פיו יפער ת׳ח על יהיה ההקפדה ואם 'שטז

 ממיסר נעדרים הם מתורתם חוץ החכמים יאמר להתייהר רוצה ואם
 מרשעים אחזתני זלעפה הפסוק בונת פירשו הראשונים וכבר וד׳א וידאה
 סימני מדאה תורתך עוזבי וזהו מתורתך חוץ שאומרים כלו׳ תורתך עוזבי

 שבזמננו אלה אך ישראל חמדת הראשונים החכמים הנה לומר מהרה
 אינם אך וכהנה וכהנה :■ממוט לאפוקי ישעם וכל קיטים ועניניהם פרותיהם

 כו׳ג לחב והסר רכים דדלר״ם ימלא והבית טפלי ביה תלו דהת׳ח לידע רוצים
 וב־־כות תפלות וכמה תפלה בזמן החשוב להצטער יבא ומזה שיז

 על ללמד שלא וההקפדה הגאוה דכלהו ואבוהון באויר פורחות
 ופרטי כללי ואשמות חטאות מובאות רעותיה אחריה אלא יצאה עצמה

רמה שיאכלגי ויתאוה בקבר להרקב •שעתיד למי בושה לאותה לה אוי
 :תאבל עליו ונפשו יכאב עליו בשרו אך כמ׳ש מהדק להנצל

 ברבים תבידו פני ומלבק דעת בבלי מצוי דבירו בקלק טרבבד שיח
 הגאות ענפי כי ותשבח דוק הגאוה וענפי סעיפי וכלן יבצר לא

: האיסורק בל אם היתה והיא פרקי ת׳
 לצים בת חנפים בת שקרנים כת שכינה .פני מקבלות אינן כתות ד׳ שיט

 במקצתן אי בכלן נבשל האדם במעט לגובי אוי לשה״ר מספרי כת
 בשכינה להסתכל ומצותיו תורתו בכה שיזכה לע׳הז שבא אדם עצם וכל

 :ח״ו ה׳ גאות יראה לבל סגולה לנו יעשה ואיך בו׳ דיליה דלאו דאביל דמאן
 מסדר מתבטל עי׳ז כי אדוניה, בעיני רעה והשחורה העצבות גם שב

 ודעיונוחי טף וכובד בתלישת זועפות בפנים בוראו ועובד ה׳ עבודת
:משתבשק וסעפוהי יבחלוניה

 ולענה הדא׳ש ומסקי היצר והטעאות ופארנתיו וסעיפיו ענפיו הגזל £2$
 נשמעת תפלתו אק בידו שנזל וב׳ז מגילות יכילק לא רבו כמו רבו

הפ-ש ואין בגלגול לבא צריך והוא כמשרל עבוד עוד אוסיף לא כדכתע
: במשפט אלהים יביא הבל על בי למעט רב בק

 בא החמדה מן א׳ שרשע רז׳ל אמרו וכבר הטומאה אב חחמדה שכב
:הדברות ^־ח כל לעבור

מתיות של תציק בבליעת חטופה ותפלה כונה ובלי לבטלה ברכות שכג
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 : מקצתן כלן לא אם מצויים בעוה׳ר בתפילין הדעת והסה תיבות וכמה

 ומשא הול של ודבור גוי ע״י מלאכה לעשות בעוה״ר שבת חילול שכד
 ונפלו: כשלו הרבה לשדה מהעיר קלים דברים איזה והוצאות ומתן

 שאינם סובר אותם העושה במעט בעוה״ר מהמה ויותר אלה כל הן שכה
 מעט מעט מהם להנצל יתחכם הירא והאיש הרגילם לרוב וכ׳ז חטא

 : אותו מסייעין ליטהר והבא שיצילהו לה׳ נפשו וישפוך עניניו ויסתיר
 והם דברים בשלשה להחזיק תקום היא ה׳ עצ׳ת היעוצה העצה וזאת שכל

 מבמה להנצל נפלאו המה שלשה בי עצ׳ת ר׳ת תורה צדקה ענוה
 בפרטיות שחטא מה לבו אל שיתן ובלבד עונותיו לו ויתכפרו עבירות

:עמו וה׳ עוד יחטא ושלא ה׳ אל לשוב ויגמור
 בשמחה יהיה תורה לומד או מצוה שכשעושה מאד ישתדל עוד שכן

 מצותו לקיים או בתורה ללמוד שזכה על וכסף זהב מאלפי גדולה
 כי זצ׳ל האר׳י רבינו והגיד יתירה קדושה עליו ימשיך שזה ובודאי ית׳
 שהיה הגדולה השטחה ע״י אם כי ונפלאה הרמה חכמתו לכל זכה לא

:קץ לאין ובמצות בלימוד שטח
 מלאים ושיהיו העבודה ועל התורה על בניו לגדל מאד ישתדל שכח

 גדולת חכמה צריך ובזה ארץ ודרך טובות ומדות ה׳ יראת
 הרבה זה בענין להתבונן ויש ימים אורך שמו זה קטן ם׳ ע׳ז חובר וכבר

 מחטא בניו שיציל בבכיה זה על לה׳ ויתפלל בניו בטן וחדרי לעמק ולרדת
: כו׳ פגם בלי קדוש זרע זרעו בל ויהיו

 מצות מבמה האדם יתבטל הבושה בעבור איך המסתכל יסתכל שכט
 שלא ארה מפני ותפילין ציצית ממצות מתבטל בדרך הוא אם כגון

 עליו ילעיגו שלא י״ש של דברים איזה לעשות מתבייש גם עליו ־ילעיגו
 מבזה או עבירה עובר עושר בעלי מהגדולים אדם איזה רואה ואם הלצים

 ועבר הטעהו שיצרו אחר סוג ויש בידו למחות מתבייש ח״ו חכמים דברי
 ויאמרו עליו שילעיגו לשוב ומתבייש יפה יפה בחטאותיו והכיר עבירות

 ואיזד. ה' תועבות כל ועושים כמוך כמונו היינו מסובין אתמול חבירו לו
ומשוב! וכיוצא 'הבריות דעת לגנוב יוהרא אלא זה אין עליך עברה דוח

: יצא רעה אל ומרעה העכור החומר בעפר׳ת עודנו הבושה
 ירמיה הנביא מאמר בזה פי׳ ז״ל אלשיך מהר׳ם רבינו הגדול התייר ובבר

 הנאמרים דברים ע׳ש בו׳ אבותינו יגיע את אכלה והבושת ג׳ סי׳
: מדבש מתוקים קדוש מפה

 מלא אשר לעד שמו יתברך מהבורא יבוש לא איך זה ביישן על והתימה
 מהכרה יבוש לא ואיך הרעים מעשיו רואה הוא כבודו הארץ כל

 כמ׳ש דמאריה שבקא דמאריה נזיפא הוא לשוק כשיוצא עליו שמכריזין
 אותו ומקללין הכרוז שומעים כלם באויר הם ואשר העופות וכל .בזוה״ק

: הימנו ובדלין
 כתם בו שיש או קרוע בבגד העין אל החוצה לצאת מתבייש האדם •והן

 נגד יראה בל דעלמא חללא כל ליה יהבי ואפי׳ ושמן לכלוך מאיזה
 הלבושים כי יבוש לא ואיך מטונף. מלבוש לבוש או קרועים ומדיו ב״א

 לבוש מספר אין וחסרונות קרעים הם נפשו מלבושי עקריים הם אשר
 השמים צבא כל לפגי ההוא הלבוש ילבש נפשו ובצאת וסרוח מלוכלך

 אוחו מבזים חבלה מלאכי כתות יראה ועינו וקלס ללעג לזעוה והיה
 המלבושים על כ״כ מקפיד היית אשר האיש אתה לו ויאמרו יכעיסוהו

מתבייש והיית ומתוקנים מסודרים ורקמה טשי מגוהצים לבנים שיהיו
בחסרון



15 י הימן □אצבע מורה
 והארגמן הבו״ז לבש אחה עתה ואיך הלבוש מסדר קל פרט בחסרון

 ” :שפו לכלוכית ושפוי בזוי קרוע בגד עליך הנגזר הדין אודם
: או יגשו ואם כלל מחשיבם היה לא שבחייו אדם מבכי יתבייש ועוד

 לרבבות נמפר והוא הבא לעולם זכו והם יבהלימו בחרונו אליו ידברו
 י :לקוי דק מכוער ומטונף מבוהל ולבזיק לשמה חבלה מלאכי מזיקין

ונמאס נבזה מיחוש פחות איך תהיה היה וההכנעה הבושה עיקר לזאת אי
 : באמירת רעד יאחזמו עצמותיו ובל הקב״ה מ׳ה המלך ציווי על עבר
נ לחטוא שלא גדר על גדר ויגדור מאוד ויכנע המלך לפני ויכלם יבוש הווידוי

: מהמלעיגים יבוש ולא לסלוח ירבה כי אלהינו ואל וירחמהו ה׳ אל וישוב עור
: כנמר עז הוי ששנינו וזהו כל מפני יחת ולא עליו .

 ד בדיבורו ועומד באמונה ומתנו משאו כי שם לך שיצא אדם לך יש
 ח הוא נאמן כי בעצמו משתבח הוא וגם מעשה הוי שפתיו ועקיפת

 2 בענייני כך ינהג הזה באדם ואיך יהיה ובן יקום כן כפיו היוצא והדבר
 י. של בסחורה .כמוהו שקרן יש לא הנפש ובענייני ונפסדים הכלים הגוף
 ז את יהליף ומצות תורה שהיא הבא העולם ובסחורת .דברו מקיים עה״ז

 1 | כיני הר במעמד שנשבע השבועה על ועובר מונים עשרת משברתו
 שמע את קורא יום ובל .המצות כל לשמור אמו בבטן נשבע אשר וגם

 ולבו להתפלל קס ותכף תפלה זו עבודה לבבכם בכל ולעבדו ובערב בבקר
: קאטר פאי ידע ולא נעות שפתיו רק היא תפלה אם יודע ואינו עטו בל

י בינה בלבנו ותן וכר נא והערב אומר הוא .וביתא ספותם אס תפלה אם
 ׳ ולילה יומם נהגה ובהם כר בתורתך עינינו והאר כר להשכיל להבין

 אומר הוא .בעולם תורה יש אם יהשיב לא הטופר, תפלה ואחר וכיוצא
 י הרבה באלה ׳ וכיוצא כמוהו יגאה קפדן יש ולא לכל^תהיה כעפר ונפשי

 יי־בר ה׳ לפני אשר אחרי כדבורו שעומד תפארתו תהיה לא כי אפס
 העומד על מרובה והפרוץ דברו יהל ל׳ו ומיד העבודה ועל התורה על
 נושא סגריר ביום עני יראה ואס רך ולבו רחמן שהוא אדם לך יש ובן

 עומד הענן יראה ראה אם גם עליו רחמיו נא יהמו ורותת לפניו הצינה
 איך פלא והוא סרוחה ודירה צער רתפ״^על^חיי וחשוך צר קטן בחדר

 המזיקין הן הן אבזרים ביד נתינה שלג. של בגיהנם שתהיה ע׳נ ירחם לא
 זהיר שהוא אדם יש ובן .וצלמות אופל מקים בניהנם והוא וממיתין נושבין
 אין* עליו והתימה וקוכפלמי״נלטו פיליטיק׳א מיני בבל׳ הבריות בבכור

 : חרד לא ואיך ועידויין חסרונות נפשו את ומחבר לכ׳א כ׳ב שלם היא
 ואם אדם בני עם וקיפלימינט פיליטיק׳א לעשות משתדל אני הלא לומר
 נעדר בך כל אני ואיך מצטער איי כהפוליטי׳קא נקודה אחסר א׳ פעם

 בעבודתו עת כל מחסר אני אשר הקכ׳ה ממ׳ה עולם בורא לפני □השליטות
 לכך כי לפניו רוח נתת לעשות וכמקום ציוני אשר ומצות ותורה בתפלה
מקפיד ואיני מלומדה אנשים מצות אותו יראתי ותהי עורף הפכתי נוצרתי

 : בפוליטיק׳א מקפיד אני מאשר ממאה אחד ותפלה בתורה .
תיכף בו יחזיק ה׳ ועבודת נפשו עסקי על התעוררות יבא'לו באשר שלא

 : לרשיעא קדטיה לבן להטרידו ומבקש חימר מק־ר היצה׳ר כי ומיד
 מבושה במדותיו ויתבונן למעשה תצרפתו טוב דבר לכך רחש אם

 ן הרואה מהמלך ויבוש ה׳ ובעבודת נפשו בערך ויעריבם וביוצא ורחמנות
 צער להם יהיה שלא ואמו אביו ועל נפשו על וירחם לכו סתרי ויודע

לרודביש טוב ימנע לא וה׳ אותו מסייעין ליטהר הבא וגמירי בעבורי בעוה׳ב
: חיים בדרך הטאים יורה הוא גש בתמים

בכניסתו
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אליהו פתיחת י

 והיא ז׳ל הנביא אליהו פתיהת אומר יביע מראש הלא הכנסת לבית בכניסתו
 :התפלה לקבלת מסוגלת שהיא קדיפי רבנן קבלו אשר הקלוש הזוהר ,^תקוני

הוא אנת בחושבן ולא חד הוא דאנת עלמין -דבון אר^ד**מר פתח
 תפיסת מחשבה לית סתיטין כל על סתימא עלאין כל על עלאה ׳

 לאנהגא ספירין עשר לון וקרינן תקונין עשר דאפיקת הוא אנת כלל בך
 מבני אתכסיאת ובהון דאתגליין ועלמין אתגליין דלא סתימין עלמין בהון
 דאפרש מאן כל מלגאו דאנת ובגין לון ומיחד לון דקשיר הוא ואנת נשא

 ואלין בך אפריש כאלו ליה אתחשב ספירין עשר טאלין חבריה מן הד
 ואנת בינוני והד קצר וחד אריך חד כסדרן אזלין אינון ספירין עשר
 סכל ולא לתתא ולא לעילא לא לך דאנהיג מאן ולית לון דאנהיג הוא

 גופין וכמה נשא לבני נשטתין פרחין דטנייהו לון תקינת לבושין סטרא
 בתקונא ואתקריאו עליהון דטכסין לבושין לגבי דאיתקריאוגופא לון תקינת

 והוד נצח גופא תפארת שמאלא דרועא גבורה יטינא דרועא הסד דא
 שבעל ותורה פה מלכות קודש ברית אות דגופא סיוטא ויסוד שוקין תרין

 הלב ובה לבא בינה טלגאו מחשבה איהו חכטה מוחא ליה גן קרי פה
 כתר איהו עליון כתר אלהינו לה׳ הנסתרות כתיב תרין אלין ועל מבין

 )נ״א התפילין קרקפתא ואיהו אחרית מראשית טגיד אתטר ועליה מלכות
 אורח דאיהו ה״א וא׳ו ה״א ירד איהו מלגאו תפילין( מנח דלא קרקפתא

ואתרבי לאילנא דאשקי כמיא וענפוי רדרייייי דאילנא שקיו איהו אצילות
שקיו ברחוא

לאילגא דאשקי הסיבות וסיבת העילות עילת הוא אנת העולמים רבח
 חיים דאיהו לגופא כנשמתא איהו גביעו וההוא גביעו בההוא 1
 שמים ובראת ולבר דלגאו מה מכל דיוקנא ולית דמיון לית ובך לגופא
 אילנין ובארעא ומזלי וכוכביא וסיהרא שמשא מנהזן ואפיקת יארעא
 בהון לאשתמידעא נשא ובני וגונין ועופין והיין דעדן וגנתא ודשאין
 ותתאי טעלאי אשתמודען ואיך ועלאין תתאין בהון יתנהגו ואיך עילאין

 ותתאי בעלאי יחודא( )ס׳א יחידא לית מינך ובר כלל בך דירעי ולית
 ידוע שם ליה אית הד כל ספירן וכל כלא על אדון אשתטודע ואנת
 כל טמלא הוא דאגת יריע שם לך לית ואית מלאכיא אתקריאו ובהון
 כולהו אשתארו מנהון תסתלק אנת וכד דכלהו שלימו הוא ואנת שמהן
 מבין הוא אנת ידיעא בחכמה ולאו חכים אנת נשמתא בלא כגופא שמהן

 וחילך תוקפך לאשתטודעא אלא ידיעא אתר לך לית ידיעא מבינה לא
 צדק דאינון וברהמי בדיני עלמא אתנהיג איך לון לאחזאה נשא לבני .

 עמודא משפט גבורה ^יהו דין נשא רבני עובדיהון כפום ומשפט
 צדק הין קשוט סמכי הרין צדק מאזני קדישא טלכותא צדק דאטצעיתא

 לך דאית לאו אבל עלמא אתנהיג איך לאתהזאה כלא קודש ברית אות
 אילין מכל ולאו רהטים דאיהו ידיעה משפט ולאו דין דאיהו ידיעא צדק

 לגלאה לך אית רשותא דהא ידך על מלין ויתחדשון ר׳ש קום כלל מדות
 : כען עד נש בר לשום לגלאה רשו אתייהיב דלא ידך על טטירין רזין
שמעל עילאין כר והגבורה הגדולה ה׳ לך ואמר פתח שמעון רבי הם

 ורננו הקיצו משנתבון אתערו מהימנא ורעיא דחברון דמיכין אינן 1
 ולבי ישנה אני בה דאתמר דההיא מסטרא צדיקייא אינון דא עפר שוכגי

 טהיטנא רעיא כו׳ ורננו הקיצו בהק אתכר דא ובגין מתים אינה ולאו ער
אנת
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 רעד בגלותא ישנה דאיהי דשכינתא לאתערותא ורננו הקיצו ואבהן אנת
 קלין תלת יהיבת שכינתא מיד בחוריהן ושינת׳ דמיכין להו צדיקא כען

 קול אתמר עלך דהא מהיטנא רעיא קום ליה ויימא מהימנא רעיא לגבי
 רעיתי אחותי לי פתחי בהון ויימא אתווןדיליה בארבע לגבאי דופק דודי
 טל נטלא שראשי להגלותך יוסיף לא ציון בת עונך תם דהא תמתי יונתי
 בי דאתחריב דטיומא חשיבת אנת קב׳ה אמר אלא טל נמלא מאי

 בל עאלא דלא הבי לאו בישובא ועאלנא דילי ,בביתא דעאלנא מקדשא
 בגלותא שכינתא ה׳א טל נמלא שראשי פימנא לך דרי בגלותא דאנת זמנא

 איהו ה׳א וא״ו ה״א ירד איהו ודא טל איה* דילה וחיים דילה שלימו
 לחשבון אתוון דסליקו וא״ו ה׳א יו׳ד אלא ט׳ל מחשבון דלא שכינתא

 מהימנא רעיא יקום מיד עלאין מקורין דבל לשבינתאמנביעו מליא דאיהו ט׳ל
 דברי יום בבל זה לומר הזוכה ואשרי דיחודא רזא ע״ב עטיה ואבהן

: חיים אלהים

באצבע מורה ספר תועלב׳ע

שמיר צפורן
:לתפלה יהודה התחלה ראש א סימן

 האדם מקיים מצות ובמה בונה צריבות מצות הפוסקים רוב לדעת א
 אחר זו תפלה לומר טוב כן על לבו אל נותן ואינו בבקר

: התורה ברבות
 כל לקיים למקבל וצריך לקיימם בידינו שאין מצות במה יש וגם ב

: קיימם כאלו עליו יעלה ברחמיו הטוב וה׳ מצות תרי׳ג
 צדיקים ומנהגי ודרבנן דאורייתא מצות כל זו בתפלה הוזכרו ולכן ג

 והיא המצות כל וקבלת השחר תפלת בפרק לקיים שיוכל מצות וענפי
 והיא ראשונים של מיסודן ומבוררת מסודרת י מלוקטת כוללת תפלה

 פעמי׳ זה משמי נדפסה ובבר באצבע מורה בקונטרס יעדנו אשר התפל׳
: נוסחה וזה בס״ד נכון יותר בסדר קאי תהא ופה

 ביתודא בו״ה י״ה שם ליחדא ודחילו ורחימו ורחיטו בדחילו לשיקב״ה ד
 שציונו כמו יתברך אלתותו עלי טקבל הריני ישראל כל בשם שלים

:סיני הר במעמד
ן עבדים מבית מצרים מארץ הוצאתיך אשר אלהיך ה׳ אנכי א
:תירא אלהיך ה׳ את ומצות ב
 נפשי ובבג לבי בכל הש״י אוהב והריני אלהיך ה׳ את־ ואהבת ומצות ג
 דכל ושרשא עקרא ושליט רב דאיהו בגין ממנו ירא והריני מאודי ובכל .

 טרמ׳ח וגיד ניד ואבר אבר כל על ממליכו והריני כלא קמיה וכולא עלמין
 יזכנו ברחמיו הוא לה׳ והננו גמורה טלכו׳ נר״ן גופי של גידים ושס״ה אברים
 כל והיו חסדי׳ ונטילות ובמצות לש״ש בתורה ולעסוק שלם בלב לעוברו

ן לש׳ש מעשינו
 האדם כל את אוהב והריני כמוך לרעך ואהבת מצות מקיים והריני ד

ג כנפשי מישראל
 ומעשה והמן והשבת כמרים יציאת זכירות עשרה מצות מקיים והריני יד

עמלק

1



ין א סימן שמיר צפורן
 ובפרס להקב״ה אבותינו שהקציפו רמה שיני דד ומעמד הרשע עמלק
 ,ד. צדקת דעת למען לאבותינו לעשות ובלעם בלק שיעצו ומה בעגל

 בת־ לך הניתז הוא בי וזכרת ומצות ירושלים הכירה. ,הנביאה מרים ומעשה
: חיל לעשות

; ראשונים מעשר׳ להיות ולהשתדל בהש ;השכמת מצית וקיימתי טל
: הכנסת בית בהליכת לרוץ מצות וקיימתי טז
:ובו׳ הסרך בריב ואני ׳בפ רשות ליטול בפתה לשהות ומצות ין

: השכינה השראת ששם ההיכל נגד להשתהות ומצות יה
; הכנסת בית ישיבת מקיים ואני יט
" : הכנסת מבית לירא ומצות כ
:תזדמן אס תקום שיבה מפגי; מצות לקיים מוכן והריני א כ

: תירה תלמוד מצות לקיים מוכן והריני כב
: גדול וטלית קטן בטלית ציצית של מצות מקיים והריני כג

וי׳ט בשבת בחול

 רש׳י סדר דיד תפילין ומצות כד
:)ור״ת(

: דראש תפילין ומצות כה
 הבית מן לצאת מצות וקיימתי כי

בתפילין ומוכתר בציצית מעוטף
 : המזוזה ונשקתי לבהכ״ג לבא
 :צדקה מצות לקיים מוכן והריני כז

 : דקרבנות ק׳ם מצות ולקיים כח
 התמיד פרשת קריאת ומצות כט

שולחן לערוך חמרה ופסוקי
 השכינה טתקוני אחד ה׳ לפני

: ממנו ולירא .
 : דזמרה פסוקי ברכות ומצות ל

 : הים שירת לוט- ומצות לא
ישתבח שבחי לומר ומצות לב

• הפסק בלי .
ועניית אמניס עניית ומצות לג

: ברכו .
 לתקן וק׳ש דיוצר ברכות ומצות לד

מתקוני אחד להש׳י כסא
: השכינה .

 ה׳ ליחד דיוצד ק׳ש ומצות לה
על עצמו ולמסור גמור יחוד

 דק״ש ראשונה פרשה ולומר קדושתו
 שהם ,שני ופרשה תיבות מ׳ב שהם
 ופרשת תיבות ן' ועוד תיבות ע״ב

 רמ׳ח וידשלס־ יאירו ועי׳ז ע׳ב ויאמר
: ןנרק איברי

אותו: וראיתם ומצות לו
 :לתפלה נאולה סמיכות ומצות לן

ומצגת

 ק׳ מצות לקיים מוכן ואני כד
:דקרבנות

 התמיד פרשת קריאת ומצות כה
 דזמרה ופסוקי והקטורת

 ,בשבת להוסיף שתקנו והמזמורים
 ה* לפני שולחן לערוך מכוין ואני
ולירא השכינה מתקוני אחד

:מטנו
 :מטרה פסוקי ברכות ומצות כל
 : הים שירת לומר ומצות כז

בו׳ חי כל נשמת לומר ומצות כה
 : הפסק בלי ישתבח ושבחי

שבת ,יוצר ברכות ומצות, כט
 אחד להשי׳ת כסא לתקן וק׳ש

: השכינה■ מתקוני
 יחוד ה׳ ליחד דיוצר ק׳ש ומצות ל

 קדושתל על עצמו ולמסור גמור *
 דק׳ש ראשונה פרשה ולומר ית׳

 שניה ופרשה תיבות ב׳ב שהם
 ויאמר ופ׳ תיבות ן׳ ועוד ע׳ב שהם
רמ׳ח ויושלטו יאירו ועי״ז ע׳ב

: גרץ אברי .
 י . :אותי וראיתם ומצות לא
 : לתפלה גאולה סמיכת ומצות לב
ש׳ק של שחרית תפלת ומצות לג

 איש ע״ה א׳א שתק )וירם(
אחד .המנודה רתק מכרן ואני החסד

:השכינה מתקוני
 לקדש קדושה, לענות ומצות לד

י : אובל אם יתברך שסי
ומצגת



ב א שמיד צפורן ז!
 ועניית ברכו עניית ומצות לה )של שחרית תפלת ומצות לח

־ : אמני□ . ע״ה אבינו אברהם שתקן ר׳ת(
 )ומצות ההלל( לקרות )ומצות לן לתקן מכוין ואני החסד איש

 )ומצות שופר( קול לשמוע השכינה מתקוני אחד המנורה
 והקפת וגעגועיו לולב נטילת בג׳ ית׳ שבחיו לומר מכוין ואני

: (,התיב שאני ולזכור אחרונות וג׳ ראשונות
 )יו׳ט( השבוע ק״פ לשמוע ומצות לץ הסיד קוליגר ובשפע ודל עני

: בס״ת . ולשאול עבד אחרונות ובשלשה
 : ההפטרה לומר ומצות לח ולצפות ית' ממנו ופרנסתיט צרכיט

כופף תפלת להתפלל ומצות לט ג לישועתו
: )ויו״ט( שבת :אוכל אם קדושה לענות ומצות לט

 אם מוסף קדושת לענות ומצות מ במקום )בר״ה ונ׳א וידוי וטצתת מ
: אוכל ולהתפלל הלל לקרות יאמר זה

 )בפוח* . לשבח עלינו ומצות מא אוכל(: אם קדושה ולענות ר״ח מוסף
 המגילה(: קריאת מצות יאמר התפלה נמר סדר לומר ומצות מא

: לשבח ועלינו
:ותפילין( במלית לתורה עת קביעת )ומצות מב
 נ תרגום ואחד מקרא שנים הששי יום השבוע פי לקרות ומצות מג
 האלה המצות בכל ככוון ואני עפהם ונלוות בהם הכוללות המצות וכל

 תלכוד בבל וכן בעזרתך היי יפי כל ואעשה מעודי שעשיתי הפצות ובכל
 ודיבור כהשבה וכל בעזרתך היי יכי כל ואלמוד מעודי שלמדתי הורה

 שלא לפניך נח״ר לעשות לכל כאשר הכל שבקדושה דבר בכל ומעשה
 והברכות התפלות שורש לתקן ככוין ואני צד בשום פרם לקבל מנת על

 אל ולהדביקה נפשט לקשר ככוין ואני עליון במקום והמצות והלימוד
 יחדיו הדודים ולחבר לתקנו העליק ואדם העליון אילן להשלים שרשה

א״ה בל ולהביא תתאה שכינתא ה׳ ת׳י א׳ה כל ולהביא ואחוה באהבה
:עילאה השכינה רשות תחת

 את ורשע ואשמה והרהור ועון חטא שום יעכב שאל ארא ה׳ ר״ט יהי
 ומרוצה ומקובל חשוב הבל ויהיה ולימודנו וטצותיט וברכותינו תפלותינו

 הקליפות בין נתפזרו אשר הקדושה ונצוצי בדורי כל ע״י להעלות לפניך
 וברבות תפלות שאר עם ותצרפם אל יורישנו מבטנו ויקיאנו בלע היל

 ומעכשיו לכוין הראויות הכוונות בל והמכוונים היודעים בניך וליטוד ומצות
 הקדושים עוזיהו בן ויותם בגו אלעזך ור׳ רשב״י לדעת בכל מכוונים אט

 מצות כל עלי מקבל והריני כל מכל בבל עליהם סומכים אנו והרי
 הם סופרים מדברי והן קבלה כדברי הן דרבנן הפצות וכל דאורייתא
 על יום ובבל היום נעבור שלא שתזבנו או׳א ה׳ מלפניך ויה״ר וענפיהם

 כדברי ונזרה וסייג ונדר ל׳ת שום על ולא דאורייתא ל׳ת מפצות מצות שום
 שתזדמן כ׳ע כל ויום יום ובבל היום לקיים ותזכנו סופרים ומדברי קבלה

ודיבור במהשבה כתקנן דרבנן ומט״ע דאורייתא כ׳ע טרמ״ח לפניט
 תצרף לקיים נובל שלא וכה רבה ושטחה ובאהבה ביראה ומעשה

אותם גם קיימנו כאלו עלינו ותעלה למעשה בלל דרך הטובה מחשבותינו
: וכו׳ ידינו ומעשה עליט אלהיט ה׳ נועם ויהי במעשה

:יבולה נהנה אר־ש .ותפלה בתפילין ;ב ביטן
האסמי אצבע על בריכות שלשה יברך ראש של תפלה הנחת אחר ה

שהוא



יח כ סימן שמיר צפורן
 ב' ובריכה האצבע של אמצעי בפיק ראשונה כריכה האמה שהוא

: התחתון בפ׳ וג׳
 ליי וארשתיך פ׳ באצבע כריכות הג׳ שבורך בשעה לומר נוהגים יש 1

 באמונה לי וארשתיך וברחמים בחסד ובמשפט בצדק לי וארשתיך לעולם
וברכות שחר של הברכות לומר כן הנוהגים ויזהרו ה׳ את וידעת,

:מקודם התורה
 ראש של תפילין ואח״ב אצבע כריכות גי קודם יסיר התפילין כשהילץ ז

 של דחולץ בלולה סלת הרב כמ׳ש )ורלא עיקר וכן ומעומד שמאל ביד
 הנז׳ בספרי ונשמט כ׳ה סי׳ ברכה מחזיק הק׳ בסכרי והבאתיו מיושב אצבע
 ובן הנז׳ הרב כמ׳ש דלא מעומד אצבע כריכות לחלוץ דהנכין לומר

 :יסעו כן יחנו כאשר וסימנך מיושב דיד תפילין יחלוץ ואח״ב . המנה$
הממעיט וא׳ המרבה א׳ תפלה אחר בהן שילמוד עד תפילין לחלוץ אין ה

 וביותר בתפילין ילמוד אא'ב נר׳ן חלקי לקנות האדם יזכה לא כי
 מורה קונטריס בריש כסברא הכי כתבית נפשאי ואנא ר׳ת של בתפילין

:הזה כנוסה אהד לגדול ראיתי ועתה באצבע
:פ״ז סי׳ כהסמ׳ע ודלא הסדר על התפילין להניח יכול מ
 עשק לבה׳ב ללכת בתפילין ומעוטר בטלית מעוטף מביתו כשיוצא י

 ויכוין הרע יצר להכניע כה״ת שם ואחוריו שדי בשם ויכוין המזוזה
 לבטל ירד התיבות ואמצע שדי ס״ת ריש צדי יוד במילוי יצה״ר כי

 ומכל חטא ומכל מיצה׳ר יצילני שדי לומר נהגתי ואני רעות מחשבות
 בעניו עני צרה( לה׳ר חטא יצר ר׳ת )יחלץ יחל׳ץ צרה וכבל לשה״ר

 דהוא מבחוץ ושדי מבפנים הויה בי יכוין בצריך שד״י והי״ה כדבתיב
 בטזוזח ישראל שמע פסוק שיאמר שכתוב מי ויש כה״ת דשם פנים

: מאד ומועיל
 מגעת כמה עד ולבו עינו דשים גדולה בכונה יאמר העקידה פרשת יא

 לשחוט ושמח שלם בלב בלבו גמר אע׳ה שאברהם ה׳ עבודת
 ל״ז בן אע״ה ויצחק עולה ולהעלותו ממנו יותר אהבו אשר יחיד בן

 קיצורו על יאנח ובמרירות .גמור ברצון יחדיו שניהם וילכו וקבל סבר שנה
 ולהבא מבאן ליזהר קדושה התעוררת ויתעורר מאד יתברך בעבודתו

: אהבה רצוף ה׳ את ליראה
 כשהם מעלה שרי ה׳ שיעקד יבוק בנו יצחק את ויעקוד כשיאמר יב

:ישראל על מקטרגים
 דאם ז׳ל וכתבו בכונתה יתאמץ ולבן הדין לכבוש העקידה סגולת ע

: עונו יכופר העקידה בכונת בתשובה שב
ויקהל פרשת הקדוש בזוהר הפליגו כי הרבה בו יכוין הקטרת פטום יד

 מאן דכל קב׳ה קמי קיימא גזרה דא מלה וז׳ל בזה מאד רי׳ח דף
 בישין מילין מכל ישתזיב דקטורת פרשתא יומא כל וקרי דאטתכל

 וממותנא בישא ומדינא בישא וטדרהורי בישין פגעין ומכל דעלמא חרשין
 דיכוק ואיצטריך עליה לשלטא סט׳א יכיל דלא יומא ההוא כל יתזק ולא
 רקטורת עובדא עילאה כמה ידעין הוו נשא בני אי שמעון רבי אמר ביה
 על עטרה לה סלקין והוו מיניה ומלה מלה כל נטלי הוו קב״ה קמי

 חולקא לי׳ אית יומא בכל בה יכוין ואי בו׳ דדהבא בכתרא רישייהו
 מכל וישתזיב ומעלמא מיניה מותג׳ ויסתלק דאתי ובעלמא עלמא בהאי
 אחר^ דטלכותא וטדינא דגיהנם ומדינא ביש־; מסטרין עלטא דהאי דינק

:מדוש אטה עכ״ל
הדברים



ב סימן עמיר צפדרן 1*
 אלו בקו׳ כדרכנו שלא ממש הקדוש הזוהר לשק עתיקים הדברים טל

 ומזה השבה הפלגת יראה בעין עין מישראל אדם נפש להלהיב
 יכק ולא ליוצרנג נח׳ר לעשות בשמהה ולאומרו הרבה בו לכוין ישכיל

:ח׳ו עצמו לתועלת
 נקבת ינקום שה׳ מאד יכוון הופיע נקמות אל ה׳ נקמות אל כשאומר ט*

 בעולם אשר הקדושה ניצוצי יבררו קדישין יגופין מדוכה הרוני עשרה
 קבלה הריגתם בעת הסט׳א כי )ואפשר גאים על גמול השב וזהו העשיה

עד כו׳ גמול השב לז״א באורך המלך עמק בס׳ כט׳ש כו׳ הקללזת כל
: בו׳( מתי

 הזמירות כל לומר ושמחה והכנעה ואהבה יראה מאד מאד יתעורר טו׳ב
 ובפרס האותיות או התיבות לבלוע שלא ויזהר מלך ה׳ ובפרט

 להפליא נוראות פודות יש ותיבה אות בכל כי נאמנה וידע האזכרות
 העולמות עליית בסדר מה עד יודע אתנו לא כי בנגע צע׳ר לנו ודי

 התיבות לוכד יזהר לפחות כלימותינו ותכסנו מדותיו ע״פ העליון והיהוד
סודות דבל כי כלל דרך ולידע ה׳ ביראת פשטן ולהבין במשפט במספרם

: היהוד ולצורך עמוקים■
 ז׳ל וכתבו מנורה בציור בנגינות למנצח באמירת הפליגו מאד מה ה׳י

 בסודותיו בזה לראשונים קונטרים_בכ״י וראיתי ועצום רב ששכרו
 מנורה בציור בכונה אותו נאמר ליוצרנו נח׳ר לעשות ולפחות ותועלותיו

: קלף על כתוב
 של בנוסח לאומרו וצריך מאד וגבה ונשא רם שאמר ברוך שבח יט

 ואם . תגרע ובל תוסיף בל זמן בשום ישתנה ולא תיבות פ״ז
יש כי תיבות פ׳ז של נוסח בצנעא יאמר הוא אחר נוסח יאמרו הקהל

: זצ״ל האר״י גורי כט׳ש עמוקים סודות פו
 בן שהוא לו מובטח יום בכל נ׳פ לדוד ההלה האומר כל רז״ל אמרו כ

השי׳ת ושבחי הדברים פשט לפתות ולהבין לכוין צריך לכן העה״ב
 הקדש את כבלע במרוצה יאמרו אם וק׳ו עמו בל ולבו אומרו שאם כביכול

:ה״ו יענש וענוש רעדה תהא רנה במקום
 ליראת דזמרה פסוקי באמירת להתעורר שצריך הקדוש בזוהר אמרו כא

לבו: בכל ה׳ את
 לצדקה ג״פ אן בכל מושל לואתה כשהגיע דוד ויברך באמירת כב

: נשגב וסו״ם השלישית ואח״ב אתת בבת הב׳
 אני דכתיב מצלי והדר לעני פרוטה יהיב אלעזר רבי אמדו בגמרא כג

 כי צלי הוא יהלך לפניו צדק ר׳ת כי לרמוז ויש פניך אחזה בצדק
 ע׳י כי אפשר א׳ג צלי ואה׳ב צדקה שיתן יהלך לפניו צדק בתחלה
 והמשכיל פעמיו לדר־ך וישם פב׳פ ׳יהלך לפניו ם׳ שהיא צדק התפלה

:ישנה בסוד יבין
 דזסרה פסוקי אחר וסודה הים שירת באמיית הק׳ בזוהר הפליגו כד

 בשמחה לאומרה צריך כן ועל עוזינו לשכינת ונה״ר מאד עילוי שהוא
 והמצרים הים בתוך ביבשה עומד כאלו בדעתו ויצייר ובנעימה רבה

: עונותיו לכפרת סגולה והיא ניצול והוא נטבעים
 בכלל ועד ומלכות עד וש^הה שיר מן לומר צריך ישתבח אמירת כה

 ובל יתפסק דפ״יק מאן יוצא כרוז המפסיק וכל הפסק שום בלי
ן ה׳ו ה׳ גאות יראה

 שרדית יום בכל עקיבא א׳ר זו ברייתא יאמר ביחיד כשמתפלל כר
מלאך



כ ד ג סימן שמיר צפדרן
 כי יצר לאותיות יתהפכו צרי אותיות כי שר״ף אלא אינו הצרי מבעיות

 הפילוסופים לגדול קרה וכאשר לפתותו ורגע עת ידע והוא ממנו חכט יצרו
 אמנם כ״י עינים מאירת בס׳ עכו דמן יצהק רבי וכמ׳ש אריסטוטלוס

 כי ינצל ודאי חפצו ה׳ ובתורת הק׳ בתורה ולהעמיק להשוב זכה אם
 הארכנו ^וכאשר תבלין תורה לו בראתי יצה׳ר בראתי ויהי אמר הוא

: בס״ר בדרושים בעניותינו
 הרב רבינו וכבר ואסורות רעות מדות של עונשן קשה אמרו באמת מז

 לאדם הבא ועונש הנזק כל כלל קדושה שערי בס׳ זצ״ל מהרח״ו
 דבריה והם טובות המדות ושכר ריוח דנא קבל וכל וטדה מדה בכל

 בס׳ שם זה ענין בקריאת להחמיר האדם וצריך ונצרכים קדושים
 עיניכם זמן ובמעט שעריו בואו מנייכו במטות׳ הוא כן וכשמו הנזכר

 כל וע׳כ שחת לבאר טדותי״ו ע׳פ שיורד להבל אדם מצר׳ים תחזינה
 על יעזרנו לב בדטע זאת על מאלהינו ונבקש יגרשו גו מן בחב׳ל □דה
 הטובות קדושות למדות ונזכה למו חליפות הן אשר שמו כבוד דבר

: ואדם אלהים בעיני

קורא: היה פרק .ואכיזריה הלימוד בענין .ד׳ סימן
 וכמ׳ש דוקא לשטה תורה ללמוד ויתבוננו ישגיחו התורה תופסי כל ח03

 זת כי ליוצרו רוח נחת ועושה בתורה שעמלו מי אשרי יהודה ר׳
 לו יהיה שלא לשמה וזה דוקא ליוצר נ״ר לעשות בתורה הלמוד פרי בל

 אלא כלל שבעולם ואופן צד משוט ולא הממון מפני לא אחרת פניה
 יש כי ויחשוב הדודים וליחד עליון בטקום התורה לימוד שרש לתקן

 הבורא מצות לקיים מכוין הוא כלל ודרך לימוד בכל עליונים סודות
 וחרדת מחשבותיו עומק ויודע לבות בוחן יתברך והוא דוקא יתברך .

 והנוראה הארוכה החיים עץ בהקדמת זצ׳ל מהרח׳ו רבינו וכבר . ילבש
 שלומדים דורנו חכמי יאמרו אם אמר וכה תוכחות בפיו והן בזה האריך
 בתורת העוסק כל שאמר מכחישם מאיר ר׳ הגדול התנא לשמה הורה

 אפילו זכה שלא יראה ראה משכיל וכל כו׳ הרבה לדברים זוכה לשמה
 ללמוד עדיין הגיע שלא עדיו הן והן טאיר ר׳ שאמר המעלות לקצת
 ביוצא ועל הדווים כל ידוו זה ועל ע״ש מאד בזה האריך ועוד לשמה

 ה׳ יראת תבין אז תחפשנה וכמטמונים ככסף תבקשנה אם כתיב בזה
:וגו׳ חכמה יתן ה׳ כי תמצא אלהים ודעת

 תורת של בפשעה אלא העולם חרב לא אליהו דבי בתנא אמייו מט
 הבאות הצרות וכל תורה של מפשעה אלא ישראל ארץ חרבה ולא

 ומי כו׳ זאת כל יעקב בפשע שנאמר התורה מפשע אלא אינן לאדם
 עיניו שמורות ואחז יצרו עליו הפיל אשר מתרדמה יתעורר לב לו שיש

 היקר זמן יוציא ולא יוכל כאשר בשמחה בתורה ויעסוק ה׳ אל וישוב
: שומע אדם אשרי העה׳ז בהבלי מפנינים

 אב כי יחשוב לא ולילה שיום עד כך כל בתורה נפשו שהשקה מי 3
 הגופג* והעכור הגשמיי השפל העולם עניני גוו אחרי וישליך בתורה

 כלל יצטרך שלא נפלאה מעלה ישיג ישגה ובאהבתו יהגה ובתורתו וזזה
: וסיגופים לתעניות

 לסדו לזכות ורם גדול נשגב ענין הוא כי התבודדות הכל שורש א3
 1ב הכונה ילבש קדש ב״ד קמאי מרבוותא סימנא ואתנה קדושה

רי< דעהו דרכיך בכל בפ׳ לרמוז ואפשר ילבש קדש אז מתבודד שהוא
בדד <



ג הימן שמיר צפורן ס
: אשכחך שלא בידי ומסור נבון ,

 ן עולה ופ' א׳ יום עד בראשית פ׳ בבקר שיאמר אמרו דס׳ז שם לח
תפילי של פרשיות הארבע עליו התפילין בעוד יום כל לקרות צריך ט ל

 כי והיה קדש יקרא ולכן בק׳ש נאמרות שמענ׳ו זו שתים וכבר
: הדבר נכון אמת והנה יביאך

 ושלח מטה כביכול השכינה תיקוני בד׳ לכוין הזהיר הקדוש בזוהר £
 ביוצר שלהן דזמרה ופסוקי בקרבנות ביום מטה בערבית ומנורה כסא

: מנורה י׳ח בתפלת כסא
 בזולתו, להאמין לא ב׳ .בה׳ להאמין א׳ הפסק בלי תדיר מצות ששה מא

ליראה וה׳ .ומאד נפש ובכל לב בכל לאהבו ד׳ .נמוד יהוד ליחדו ג׳
 כלא, קמי׳ וכולא עלמין דכל ושרשא עיקרא ושליט רב דאיהו בגין אותו

 ערי שש וסימנך עיניו וראות לבו מחשבות אחר לתור שלא ו"
: תהיין מקלט

 ק׳ רוחה אחד השם חילול זכיות ק׳ דוהה׳ אחת שוא שבועת מב
דוחה אהת הפה נבלות שמחות ק׳ רוחה אחת תורה ביזוי תפלות

 פרנסות ק׳ דוהה א׳ מחלוקת ברכות ק׳ דוהה א׳ גזל הבטחות ק׳
: רז״ל שמנו דחיות ז׳ והם תשובות ק׳ דוחק א׳ הרע לשון

 נזקין פורה שרש זה כי אחרים ממך ידברו מה לבך אל תתן אל מג
 שרוצה לאדם באות הצרות רוב הפילוסוף ואמר לנפש וחבלות

 אלף אם לאדם יתן מה כי גדול הבל הה אחרים בעיני נכבד להיות
 השלם דברי יקרו ומה עליו ויבוזו עליו רע ידברו אם או מכבדיו אנשים

 ■שאט ואפשר רוח שפל הוי מאד מאד אומר יבנה איש לויטס רבי
 יבזוהו אם החומר צער כנגד והב׳ שיכבדוהו החומר האות כנגד א' מאד
בחובת החסיד הרב השמיענו וכבר רוח שפל הוי מאד מאד הזהירנו נלזה

: הנשתוון למדת להגיע הוא הענוה מדת שתכלית הלבבות
 היתה אחרת עוד רמה אנוש שתקות לויטס ר׳ הורנו אשר ומלבד מד

 בקרבו יתהפך וישתה יאבל אשר כל כי במותו לא כי חי בעודנו הן
 ותועבה מגואל בית גופו כל מעשות ויכלם יבוש הלא וגללים לצואה

 הרפה המשכרת לשתיה אדם בני שהתקבצות הרמב׳ם רבינו כתב וכבר
 במשתאות להתקבץ וכן להתריז עירומים אנשים מקיבוץ יותר גדולה

 החט השפיל ובזה הבשר מטמא והשני מטהר אהד כי הרשות וסעודות
באורך שם עיין כ׳ דף כנדגלות איומה בס׳ שכתב כמו המלך גאות את

: פ״ח ה׳ג ובמ״ג
 בסהר מעיינם וכל וקימתם שבתם אשר אדם בני על הוא ותמיה מה

נאכל ומה היום נאכל מה יחדו נועצו בתים בעלי עם אכילתם
 אשר דברים מהג׳ היא האכילה והלא ומסקנא וטריא שקלא ועושים מחר
 שדומה במה הזמן ולאבד ולתת לשאת הוא הטוב לבהמה דומין אדם בני

 לישר לב על עלה לא הדעת הוא למלאכים שמרדן ובמה לבהמה
בא ולא ה׳ עבודת בסדר ולתת ולשאת לבבם ומסילות ומדתם דעתם

: רע וחולי הבל זה שגם אמרתי בפיהם
 ולמשול לאדם הבאות הרעות לשכוח הגדול הצרי הפילוסוף אמר מל

תובל לא הנפש כי עצמותו זולת אחרים בדברים לחשוב הוא ביצר
 אחרים דברים מהשבת עליה תעמוס אם ולזה כאהד דברים שני לחשוב
 שיחשוב לבאר מוסיף ואני ושאנן שקט ותהיה עצמה תשכח ורעת הכמה

למודיוח הקירות חיצוניות בחכמות עיונו יעמיק שאם הקדושה סתורה
טבעיות



כ גד סימן שמיר צפורן
 כי וצר לאותיות יתהפכו צרי אותיות כי שר׳ף אלא אינו הצרי מבעיות

 הפילוסופים לגדול קרה וכאשר לפתותו ורגע עת ידע והוא מטנו חכט יצרו
 אמנם כ׳י עינים מאירת בם׳ עבו רטן יצחק רבי וכט׳ש אריסטוטלוס

 כי ינצל ודאי חפצו ה׳ ובתורת הק׳ בתורה ולהעמיק לחשוב זכה אם
 הארכנו !ובאשר תבלין תורה לו בראתי יצה׳ר בראתי ויהי אטר הוא ■

: בס״ד בדרושים בעניותינו
 הרב רבינו וכבר ואסורות רעות מרות של עונשן קשה אמרו באמת מז

לאדם הבא ועונש הנזק כל כלל קדושה שערי בס׳ זצ׳ל מהרח״ו
 דברים והם טובות המדות ושכר ריוח דנא קבל וכל ומדה מרה בכל ■

 בס׳ שם זה ענין בקריאת להחמיר האדם וצריך ונצרכים קדושים
 עיניכם זמן ובמעט שעריו בואו מנייכו במטות׳ הוא כן וכשמו הנזכר

 כל וע׳כ שחת לבאר טדותי׳ו ע״פ שיורד להבל אדם מצר׳ים תחזינה
 על יעזרגו לב בדמע זאת על מאלהינו ונבקש יגרשו גו מן בחב׳ל □דה
 הטובות קדושות למרות ונזכה למו חליפות הן אשר שמו כבוד דבר

: ואדם אלהים בעיני

קורא: היה פרק .ואביזריה הלימוד בענין .ד׳ סימן
 וכמ״ש דוקא לשמה תורה ללמוד ויתבהנו ישגיחו התורה תופסי כל מה

 זה כי ליוצרו רוח נחת ועושה בתורה שעמלו מי אשרי יהודה ר׳
 לו יהיה שלא לשמה וזה דוקא ליוצר נ׳ר לעשות בתורה הלמוד פרי בל

 אלא כלל שבעולם ואופן צד משום ולא הטמון מפני לא אחרת פניה
 יש כי ויחשוב הדודים וליחד עליון במקום התורה לימוד שרש לתקן

 הבורא מצות לקיים מכוין הוא כלל ודרך לימוד בכל עליונים פודות
 וחרדה מחשבותיו עומק ויודע לבות בוחן יתברך והוא דוקא יתברך
 והנוראה הארוכה החיים עץ בהקדמת זצ׳ל מהרח׳ו רבינו וכבר . ילבש

 שלומדים דורנו חכמי יאמרו אם אמר וכה תוכחות בפיו והן בזה האריך
 בתורה העוסק כל שאמר מכחישם מאיר ר׳ הגדול התנא לשמה תורה

 אפילו זכה שלא יראה ראה משכיל וכל כו׳ הרבה לדברים זוכה לשמה
 ללמוד עדיין הגיע שלא עדיו הן והן מאיר ר׳ שאמר המעלות לקצת
 כיוצא ועל הדווים כל ידוו זה ועל ע״ש מאד בזה האריך ועוד לשמה

 ה׳ יראת תבין אז תחפשנה וכמטמונים ככסף תבקשנה אם כתיב בזה
:וגו׳ חכמה יתן ה׳ כי תמצא אלהים ודעת

 תורה של בפשעה אלא העולם חרב לא אליהו דבי בתנא אטייו מט
 הבאות הצרות וכל תורה של מפשעה אלא ישראל ארץ חרבה ולא

 ומי כו׳ זאת כל יעקב בפשע שנאמר התורה מפשע אלא אינן לאדם
 עיניו שמורות ואחז יצרו עליו הפיל אשר מתרדמה יתעורר לב לו שיש

 היקר זמן יוציא ולא יוכל באשר בשמחה בתורה ויעסוק ה׳ אל משוב
: שומע אדם אשרי העה״ז בהבלי מפנינים

 אב כי יחשוב לא ולילה שיום עד כך כל בתורה נפשו שחשקה מי 3
 הגופג׳ והעכור הגשמיי השפל העולם עניני גוו אחרי וישליך בתורה

 כלל יצטרך שלא נפלאה מעלה ישיג ישגה ובאהבתו יהגה ובתורתו זזזה
: וסיגופים לתעניות

 לסדן׳ לזכות ורם גדול נשגב ענין הוא כי התבודדות הכל שורש
 5ב הבונה ילבש קדש ב״ד קמאי מרבוותא סימנא ואתנה קדושה

דעהו דרכיך בכל בפ׳ לרמוז ואפשר ילבש קדש אז מתבודד שהוא
בדד י ־ י ■ י ■* י ■
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 דרכיך וס״ת גופו בצרכי אפילו בה' דבק יהיה יתבודד כאשר כי בדד

 תטיד לנגדי ה׳ שויתי ע׳ד נגדו שישים המיוחד שם גיטט׳ כ׳ו דעהו
 דע וזהו ושכינתיה ה׳וקב׳ה ולזווג ליחד יהיה שהכל ר׳ל ה״ו דע דעהו

: אדם וידע לשון
 לחכמה סייג וכדתנן בשתיקה ולהרבות בדבור למעט החכמה השגת 33

 משולה התורה אפרו מ׳ אות ביתא באלפא טוב ובשוחד שתיקה
 רביעית כנגדה יצאה מים רביעית לחבית נתת אם דבש מלאה לחבית

 תורה דברי יצא לבך בתוך אחרים דברים נכנסו אם כך מתוכה דבש
 שלא והסייג התורה דברי יוצאים מדבר דאם לחכמה סייג בעצ׳ וזה עכ׳ל
 זה על בשברון יאנח נפש בעל וכל בטלים כדברים השתיקה היא יצאו

 המחשבת למקום ועולה רק מפעולת מתעלה השתיקה ע״י כי ז״ל וכתבו
: לשכינה מרכבה ונעשה י׳ה שתק שתיקה לחכמ״ה סייג וזהו

 לק מוס׳ ספרי רבו כמו ורבי שיעור איזה מוסר לקרות יום בכל צריך 33
 ובעדה אחר יקה ואח׳ב תומו עד יום בכל שיעור אהד בספר יקרא

 עוד ולא תרף אל במוסר החזק ויקיים חדש התעוררת ימצא א׳ בכל
 בדבר יתעורר לקרותו כשיחזור פעמים .כמה שקראו בס׳ אפילו אלא

 והמצב הזמן מ׳מ ההוא הדבר ידע שכבר ואע׳פ נתעורר לא שעדיין
 מאד ויזהר יבהן צדיק כאשר הדשות עושה ההיא בעת נפשו שעומדת

 בעצמו הוא ואז פתאום המיתה עליו ותבא זמנו יאבד שלא ויראה בזה
 כמשא ועונותיר כהו בהבל וכלה מעשיו שקלקל על גדולה חרטה יחרט

: מושיע ואין
:נקיים שם שקורא ומקומו ובגדיו ידיו שיהיו יזהר בד

 מפיו שמוציא מה ולהבין אבות במסכת עצמו שירגיל כאד טוב ה3
 מוסר מין לכל בחכמה ואב לבינה אם תה ■ה היא זו מסבתא כי
 מלב היוצאים ודברים והנשאים הרמים הלבנון ארזי והם קצרים דברים
 נפשו תתעורר בדקדוק הקדושים לדבריה׳ לבו ישים ואם עליונים קדושי

:וירחמהו ה' אל וישוב מוסרם בנועם
 חק בסדר ומסודר דל האר״י רבינו יסד אשר שמדת הפסוקים לימוד בסדר

 מקרא שנים פסוקים כ״ו אם כי ילמוד לא הששי אור לישראל
:תרגום בלי לבד

 : ידט בעד ולהשלים המועד כחול יום יום הנד הסדר לקרות טוב בז
 שבת יום יקראנה שמדת הפרשה קרא ולא הששי יום נאנס אם ח3

: תרגום יקרא לא דבשבת שכתב כמו ודלא שמדת
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:חמדה אר׳ע לסעודה מתוקן הקול ה׳ סימן
 ׳ מעט ילמוד אכילתו וקודם גופו מכבוד יותר נשמתו בכבוד יזהר ט3

: הגוף מזון יסעור ואח״ב הנפש מזון שהוא
:חושי״ם ויחל״ש שירעב קידם בעתו לאכול יזהר ס

 ן לומר נהגתי בעניי ואני אכילה קודם הפרנסה על להתפלל צריך □א
בל כי וההוד והנצח והתפארת והגבורה הגדולה ה׳ לך וזהו נוסח

 והכבוד והעושר לראש לכל והמתנשא הממלכה ה׳ לך ובארץ בשמים
 לכל ולחזק לגדל ובידך וגבורה כח ובידך בכל מושל ואתה מלפניך

 כבודך שם ויברכו תפארתך לשם ומהללים לך אנחנו מודים אלהינו ועתה
 אבותינו ואלהי אלהינו ה׳ מלפניך יה״ר ותהלה ברכה כל על ומרומם

דרך ונקה נוצר מזלין מוזרק העליון טל ויושפע עלינו רחמים שתתמלא

חיך



בא ה סימן עמיר צפורן
ישתלשל ומשם קרישי! תפוחי! להקל לז׳אומז׳א ופאו־א ^לארא“י ייד

העולם את ושבע תבל פגי ורוה העולמות בכל ההוא השפע * ע ?
 האל אתה כי ידיך מתנת ומעושר מברכותיך ידינו -וימלא ,

 כדכתיב בריותיך לכל בחסדיך ומכלכל ומפרנס וזן ^כלט י/ ט ט'
כי בשר לכל לחם נותן וכתיב רצון חי לכל השביע דד ?? ?ייא/

 שנהיה וא׳א ה׳ יהר׳ט ובכן מעשיו כל על י^התמיווכ *?יי
 במילוי מזונותינו לנו שתתן והחסד והחן ,';מים; וכרבב אנחנו
 עשה שמך למען עשה טובים ונהיה ^^םני 2חי^ י"
 זכות למען עשה קדושתך למען ^יי^^ה לטעז 1עשי מינך למען

:וכו׳ פי אמרי לרצון יהיו ■ד אברהם
 בכבוד ויאכל אוכל הוא המלך י ^כיע חנולש על

 נאחז כי מהימנא ברעיא כ 1גרגר הה אלו 1בתכרע לא
;ש,. באותו הסטראאחרא

 ומסעודתו ופת1. מאה ישמח בשלחן שהוא בעוד עני יבא אם □ג
׳ז כי ין. לק וישים ריקם ישלחנו לא פנים כל ועל יוכל אם

ליוצרו נ״ר לעשות יתאמץ רבה ובשמחה מסעודתו גבוה
: סעודתו ומגוף דמיזין מידי לתת שבצדקות

 יומתק זה ע״י כי ויכוין פעמים ג׳ במלה המוציא פרוסת יטבול סד
:מהשלחן הסט׳א ותסתלק הגבורות

 חטאתיו על עצמו לסגף מלאכול ידו ומסלק לו ערב אחד מאכל אם ה0
 יתמיד ואם כפרה לו להיות ומהני ועביד יתברך לפניו חשוב הוא

 ידו שמסלק זה סיגוף מעט כי אחת בבת ומתענה שאוכל פקח הוא בזה
: תענית כעין לו נרצה להבו העיב מאכילת

 בריה כל ואין למיתה אדם בני נתקבצו לא אליהו דבי בתנא אמרו סו
 הע״הז בהבלי ושמחה ושתיה אכילה מתוך אלא צער לידי יורדת

 רע יק ולא ז׳ל הנביא אליהו דברי ישמע אשר האיש ומי באריכות ע״ש
 במשתאות למאוס לתומם והולכים קרועי״ם קרעים עשר לשנים לבו

 לדברי מאמין אם נפשך וממה .המדומות ושמחות הרשות וסעודות
 לגרום המשתדל וסכל פתי הוא שקר בנפשו ויעשה ז׳ל הנביא אליהו

 אופן זה מאי מאמין אינו ואם ח׳ו מיתה או צעראדגופא לעצמו רעה
 סוגיין יאמר כה ואם זה על .גם מאוד יענש וענוש הולה רעה זו שיהיה

 מרזחים עשו הרבה עושר בעלי. ראינו כן שמענו וכאשר הוו הכי דעלמא
 ויושיבו מלך מעדני טוב מכל מלא. השלהן ערוך וישכרו שתו רבים

 טבא כסא לפומא טבא קופרא ונוטלין נשבעי״ן נשבע׳ו שם כי מחבריהם
 מלבד בהו סליק מאי ת׳ח לו אמור אהה אף שבת ולא הדש לא לפומא
 כנודע ספק בלי אמת הוא אבל לעינינו נגלה שאינו הבא עולם של העונש
 ועל אתה נפש בעל אם ודי וקיימים חיים דבריהם וכל הקדושים מרז״ל

ן ע״ש ומ״ה מ׳ד אות לעיל האמור ראתה לו עין השכל. פי
 כגון הרומית מלח טעם שייך דלא אפילו אחרונים מים ליטול יזהר □ז

 וכתבי הקדוש הזהר ע׳פ גדול טעם יש כי וכיוצא לבד פת שאכל
:זצ״ל האר״י רבינו

 דף את אברכה ופ׳ כו׳ בנגינות למנצח יאמר אחרונים מים אחר סח
 אשר השלחן זה אלי וידבר וגו׳ נשמע הכל דבר סוף וגו׳ עת בכל

: זצ׳ל האר״י רבינו כמנהג ה׳ לפני



עמירסיימןו צפורן וג
̂ אגו ט' כו בריתי. אות תקנת כי^רם וגדרות הערות ו סימן

: בורית וירבה בבב״ם עלה
דושהק שערי נפתחו כבר נה׳ר על □ט

י??'!? הבל פגם עון בחומרות ארוכה דרך מפיקים

שמי -״.״- 2..2 ובתראי קמאי ל רז מיסוד טחינא קמחא
״ ב>,מל. עשויה ת בסב דעת למע יבקש  הנפש הול רילהב ך צר כ, ^לחולך!גן מדבר ןהלאה הןא ק עצטן

.לעשות מה כדת לשירתם וסיבת□
 ופוגם המלך בחותם בנר״ן מאד פוגם ריתשי.שבפ ךזאדם יתעורר ק

£ י ז למעלה גרץ בשרשי  חטא ועל שנים שמנה בני קטנים שהיו אף ואונן /מתי'זה בפגם עא
:לעולם בא זה

:הברית פגם כעבירת למזיקים גוף שבורא מי עבירה >מי 5אי ער
 שבנוף הנשמות כל שיכלו עד בא דוד בן אין כי הגאולה מעכב .

 העולמות כל וצער השמים צע׳ר וזה בקליפות מהדש מוריד וזה
 מותו אחר בי בתשובה זכר לא אם מזלו ולרוע לו אוי ה׳ תשועות שמעכב

:העבירה עצם על עונשו מלבד הכל על ממנו נפרעין
 כעד והוא הששי באלף אנחנו עתה כי גדולה חרדה יחרד ביותר ?}ד

:ב׳א היסוד עד עדו עדו המקולקלים ומעשיו היסוד
מפנים פנים אופנים בכמה זה חטא שריגי סעיפי וגדלו, עצמו מה

। והרהר חשב אם בפועל וביוצא ונדה בערוה הטא לא בשגם כי שונים 
:מאד מאד זה עון גדול בהקיץ להשחית בא ועי״ז

 ליתז ועתי׳ הרעה דבקתו יממאהו אם בהלום אפי׳ אלא בהקיץ זו ולא ןו
 רז׳ל במ׳ש מזיקין נבראים חובל הוא נפש כי יענש וענש הדין את

:אדם מבני וזרע׳ם תאבד מארץ פרימו
 באופן ולשהות עצמו לקדש נזהר לא אם אמרו באשתו כן על יותר

:ישא עונו הניצוצות שיכלו
 והן רעה נפש וממשיך גדול איסור הוא רעות מחשבות השב ואם #ח

 מה על ישלחו לו פר׳ע הכל את גם יסגא וחוצפא הדור פריצי הן
 בניו יעשו אשר עבירה וכל והטאים רעים שיהיו לבניו שגרם ועל שחשב

 לו ויקרא הטומאה ולד בעוגש בראש הלק נוטל הוא האדם חטאות מכל
:הטומאה א׳ב שם

 הפליאו זצ״ל האר״י גורי ובבר הברית פגם מגיע היכן עד ימלל מי ?ט
 הפגם תוקף רואה העין מראית מפני האדם שערת ותסמר לדבר

:אזנים תצלנה שמים בקדשי
 המקשה ,בהמה פרק ויזכור בנדוי יהא לדעת עצמו המקשה רז״ל אברו פ

 וחוטר וקל שבן ובל מעלה של בב׳ד נדוי שנתחייב פעמים וכמה כמה
:עון לידי בא אם

 ויגרם לפורענות מוכן והוא מעדנים יאבל איך לו אלה אשר לאיש פא
 ולבוש הסט״א בטומאת לבש והוא משי בגדי ילבש איך שיניו בחצץ

 ומעילו הבו״ז לבוש קרעים קרעים גירו״ע הוא בוצר הוא קרוע נשמתו
 לפניו מאד בזוי והוא למשמעתו הפרים ועל משרתיו על ישתרר איך סרוח

נרחב כ״ר על יישן איך בעיניהם ונאלח נתעב השמים צבא וכל דג׳

*



ככ צפורןעמירסימןו
 בידי דחי אל מדחי וללכת אשפתות לחבק ומוכן וכסתות ברי׳ם ביקר

 מאויי וכל יטרח איך נוצרו כפיו ובפועל נגזרו מידו אכזרים חבלה מלאכי
 קבע ועונו ישמח ואיך נפשו ומשחית מפסיד והוא ממון להרויח נפשו

 ומהודר מסודר נקי שיהיה ובגדיו גופו יתקן איך לדורות בכיה לו
 שיהיה ולענה רא׳ש בשמים עצב׳י מיני ומסדרים מתקנים חבלה ומלאכי
 עתים וקובע נפשו עסקי מניח איך יתאבל לעלמין די ומבולבל מלוכלך
 שחוק יעשו הבלה ומלאכי ותשובה לתורה עת קביעות במקום לשחוק
 זה מרדה וזה רודה זה לוית׳ן עורר העתידים וחטאתיו בעונותיו בנפשו
 וכהנה וכהנה חור׳י סלי ג׳ יעלה הה אכזרי מבת מכה זה פורק וזה מורט

מדותיו: פי על אנחותיו רבות
 מעת יפה יפה להסתכל וידום בדד ישב מראי״ן כל בריש לזאת אי פב

 מיני פרטות פרטי בכל נעורים מחטאת בידו ומה לו היה מה היותו
 ותשקול תבין אז ככולם רובם וידע וכשיזכור מספר עצמו כי אלו חטאים
 תכלם הלא תבוש הלא לזה וכשתגיע אחד כל פגם מגיע היכן עד בפלס

 אנחה תאנה ובמרירות עיניך ירדו מים ופלגי גדולה חרטה ותתחרט
 על ועברת ית׳ הבורא את הכעסת אשר על עובר ט״ר מקוטרת שוברת

 השביעוך ואשר והמצות התורה קיום על שנכרתו וכריתות שבועות כמה
 לעולם והביאך יצרך הגדול בטובו אשר המלך פי את ומרית בטן בחדרי
 בזה העיון תעמיק ואם ישוער לא אשר מאד מאד עמך להטיב והרבה

 במר עין והכי אדהבי ואפל שפל נמאס בעיניך בזוי תהיה כי ספק אין
 עצמך על תקבל ותכף בשברון נאנח תרו״ן כמו חי כמו נשבר ולב בוכה
הכל ועיקר והלאה מהיום חטא לידי תכא שלא וסייגים גדרים כמה לגדור

:לערוה המרגילין ראש וקלות משחוק להתרחק
 ותכשיטיהן ולבושיהן בנשים להסתכל גמור איסור כי נאמנה וידע פג

 אפילו נסתכל שלא רז׳ל ופירשו בתולה על אתבונן ומה וכמש״ה
: בכותל העומד בתולה במלבוש

 נפשו לטמא גורם זה כל כי עמהן ולשחוק ובלבושן וק״וליג׳עבהן פד
מלאכי פטירתו ובשעת גיהנם לירש עבותהת חבלי לו נפלו וחבלים

:בנגע צער ויצערוהו ההם הצורות כל יראוהו חבלה
 אין כי ההמון שסוברים מה כי בנדתן מהן להמנע שצריך וכ״ש פה

 ועבר אסורה נדה אשה סתם כי ענו שקר באשתו אלא נדה איסור
 על נוסף נהנ׳ה והוא נגש תקרב לא טומאתה בנדת אשה ואל לאו על

 בבשמים להריח ואפילו בקריבתה ליהנות פנויה אפילו או איש אשת איסור
:אף תהנה לא תנאף לא דכתיב שעליה

 כמו ולא קריבתו היא אפי׳ שבעולם אשה כל ולנשק לחבק וק׳ו פר
 אם ובפרט פלילי ועון זימה היא כי קרובתם לנשק ההמון שטועים

: הנדה ומן הערוה מן שנהנה כפול איסור שהוא נדה היא
 והרב של״ה בעל הגאון ובפרט ובתראי קמאי רבנן צוחו צוחות וכמה פז

 המשודך כי קצת שנהגו הרם המנהג על בספריהם יהונתן ר׳ הגאון
 וכיוצא וחיבוק בנשוק משדכתו לו הותרה שידוכין ^טר שעשיית סובר
 קידושין קדשה אפילו כי יביט ולא ידעו ולא ראש וקלות ע!חוק ואצ״ל

 אסורה ברכה בלא דבלה לו אסורה אירוסין כתובות לה וכתב גמורים
 ממש נדה שהיא וכ׳ש ברכות שבע אחר אלא הותרה ולא כנדה לבעלה

 כבשרא יקוד יקד אהבתו תחת כי וק״ו טבלה שלא זמן כל דאורייתא
שהוא ואפשר בהקיץ בין בחלום בין להשחית שיבא ספק ואין אגומרא

4



ר עמיר צפורן גג
 בנין ועושין ישנים או חדשים נמשכות תדירות עבירות והם ירגיש לא

:שלימה בתשובה שישובו לא אם גיהנם באוצר קרן וירם להפט״א
 ובדברי בתורה ויאמין יהודי שהוא יזכור ה׳ דבר את הירא והאיש פח

 שעל ידע ומדוחים שוא במשאות יצרו ישיאנו ולא הקדושים רז׳ל
 הקב״ת האומר וכל רז״ל בדברי האמין לא אשר על גם לחשבון יבא הכל

כר: ותרן
 במעשה גויה או גדה או בערוה חטא ה״ו אם חטאו שיכיר ואחר פט

 ע׳פ הרפואה פרקי לו לסדר הנפש ברפואות בקי חכם אצל ילך
 יזכה ולא בעונו יספה שמא יתרשל ולא זצ״ל והאר״י והזוהר הש״ס

: תשובה לעשות
 ת״ת שובבי׳ם בימי להתענות הוא התיקון קרי אופני בכל חטא ואם צ

 שובבי״ם ר״ת שהוא תצוה פוף עד שמות מם׳ דהיינו תעניות פ״ד
 שעולה לילות וב׳ ימים מב׳ קטנות הפסקות ב׳ יעשה ובתוכם יום יום ת״ת

 בבל קדוש ומנהג ידועים אלו ימים וכבר הפ״ד וישלפו תעניות ז״ך א׳ כל
:ודומיהם אלו לעונות מסוגלים שהם ישראל תפוצות

 מלבד הימים בכל שיתענה רצופים אלו תעניות פ׳ד שיהיו וצריך צא
 ולהפסיק לאכול שצריך ההפסקות ולענין .בשבט וט״ו ור״ח שבתות

 מאחר לזה לחוש ואין ההפסקה בו שיקבל יום מבטלים יום מבעוד
: גדול היום עוד תענית שמקבלים ההיא היום שגם

 אם רצופים יהיו לא שמא ומפקפק להכי דחש מאן ראיתי אמנם צי
 מוש״ק בליל לאכול נוהג אינו אם ולכן .הפסקה שמקבל יום יאכל

 האכילה מובל אינו כי בכפנין הבא פת ואפילו ד׳ לסעודה דבר איזה
פפוך ולהפסיק קודש שבת ביום לקבל יכול אז שבת סעודות מכח

| : איפכא שכתוב כמי דלא החמה לשקיעת
 יש לא בזה כי בשבט ט׳ו ויום ר״ה ביום להפסיק טוב והיותר צג

 סעודה לעשות ש״ק מוצאי בליל נוהג והוא בשבת הלין ואם פקפוק
 הבאה פת אלא אוכל שאינו אפי׳ ה׳ו יבטלנה לא לעשות מה כדת ד׳

 של ב׳ מיום א׳ הפסקה לעשות ויכיל וחובה רבה מצוה היא בי בכסנין
 הששי ויום ה׳ יום שיעשנה או בעצב ויפסיק א׳ יום שיאכל שמית פ׳

 שאוכל עד יאכל לא לקבלה רוצה שהוא יום השנית והפסקה ויהי מפרשת
 רצופים התעניות ונחשבים פקפוק אין בזה דגם ונראה המפסקת סעודה

שהוא מה לפי והכל ארך בר״ה לקבלה אדר לר״ה סמוך אם טוב ויותר
: להקל יש חלוש הוא שאם אדם

 עשו לא וה׳ ב׳ בשובבי״ם להתענות איטליא בערי שנוהגים מה אך צד
 איזה שמתענה כמי בעלמא לתעניות נחשבים רק זה לתקון כלום

 ועוד זה לתקון יהיה תועלת שאיזה יתכן ומ״ט השנה ימות בשאר תענית
: בעוה״ר ומצוי הרגיל זה לישמרמהטא מתעוררים בזה כי

 עד ומתענים אחת שעה מבע״י א׳ יום לקבל קצת שנתהכמו ומה צה
 לא כח לתשושי ימים כג׳ נחשב שזה ואומרים ג׳ בליל א׳ שעה

 האר* מרביגו שקבל זצ״ל מהרח״ו הרב מפי אתמר דבפירוש בלום עשו
 עלו? ומי א׳ לתענית אלא נחשב ■אינו כפור ביום יתענה אם שאפילו זצ״ל

 פשר לעשות זצ״ל האר״י רבינו אהר בקבע ז״ל אליהו אליו נגנת או שמים
 ועולמות בשמות ותקוז עולם של ברומו העומדים בענינים דבר

: למעלה העליונים
בכתבי נמצא לא ק על ויותר יום לט׳ נחשבת ימים ג׳ והפסקת צו

האר*



כג ז ו סימן עמיר צפורן
 אוסרים ויום יום כל וחשבון ימים ו׳ הפסקות וענק האטיתים זצ׳ל האר׳י ע ן

ר הפסקת זכר הכסה בראשית ההסיד הרב וכבר זצ׳ל מהרמ׳ע שהוא
: יום יום העולים תעניות מכמה השבון בא לא אך ימים מנו:
 יום ט׳ מלהתענות ימנע לא תעניות פ״ד להשלים כח עצר לא אם צץ ח׳
 • דע״ב יורק בד' שפגם מה לתקן פשוט קרי תקון הוא כי .רצופים ההן

ולכן מעוברת בשנה השובבי׳ם תקון שעיקר זצ״ל האר״י גורי כתבו צח
 לשנה יתאמץ שנה בכל להתענות יכול ואינו כה תש שהוא מי טן3

:שובבי׳ם תקון לעשות מעוברת
 מדאי. יותר יאכל לא שאוכל שבלילה יזהר זה תקון לעשות הזוכה ^נצט

 יזהר לכך קלקולו ותקונו בתקונו יועיל ומה ה׳ו קרי לידי יבא שמא
 לישן כשהולך ויבכה ויהודה המרגילים מדברים תהיה ולא באכילה למעט מי
:תמיד נגדי חטאתי ויקיים הודוי בשעת וביום ■ מ"׳

 פגם תקוני מכלל הוא כי השובבים בימי סנדק להיות שמהזרין יש חלק
 לפקפק יש אך הוא שלו טוב יום כי מצוה בסעודת ואוכלים הברית 1 ך:

 לתקן שכוונתו אף לזה גרם שהוא כיון רצופים התעניות יחשבו לא שמא
 הבן אבי אם אמנם התקון גמר אחר סנדק להיות ישתדל שמים וירא :׳:-

 לא שובבי׳ם 'באמצע שיהיה אפילו סנדק להיות מכבדו ומעצמו ע^מאליו
 ספק ובלי היא שלו וירט זכו לו שמים כי ולחדי ליכול המצוה £ידהה ץ

 המצוה לדחות טוב ולא ממילא לו דאתיא כיון רצופים התעניות נחשבים י
מצוה בסעודת להיות נוהג אם ובפרט מצוה מסעודת לימנע נכון ולאמ!

: סנדק כשהוא י

:חטאים מדרך להזהר נאים כמה הבאים דברים .ז׳ סימן
 הפה מנבלות ובפרט הלשון ברית יטמא לא מקרי להנצל הרוצה לא י? '

 יחטא וודאי בלשון שפוגם ומי מכוונים והטעור הלשון כי ולה״ר
 בלשוני: מהטוא גבר דרך דרכי אשמר׳ אמרתי הפסוק רמז אפשר וזה ",.-׳בטעור

אוכל שהוא וכיוצא הפרי ברכת שידע לבטלה מברכה יזהר עוד *^הב
 מנוסח תיבה איזה העולם מלך או ה׳ ידלג ולא בנחת ויברך י

 מי-קדק אינו ואם ברכה בלא ואוכל לבטלה ברכה יהיה שאו .'"הברכה
 לכתחילה שהוא כל גזל אסור שבממון וכשם גוזלה׳ הוא בזה ושלום :חם
 טעה״ד הנהנה כל רז״ל דאמרו גזל בסוג מהברכה תיבה או אות גם

 גזל בסוג הוי ואות תיבה בחסרון א״כ להקב׳ה גוזל כאילו ברכה
 ואוי מליכולם נאיילני העולם כלך אלהינו ה׳ במקום אומרים העם והטון

 עצמותי כל ה׳ בהזכרת חרד להיות רעדה במקום בושה לאותה לה "׳
 שפיגם בה עוד יוצא מפיו הגא לבו שם לא אשר זו לא ה׳ ",.':תאמרנה
 מלך אלהינו ה׳ אומר אם וגם ברכה בלי ואוכל ח׳ו ובטלבותו "׳/'.בהזכרה

 תחשב לא ההוא תיבה דבהפרון אפשר בברכה תיבה ובלע בתקנו העולם " ף,
 הכל ועל קרי לידי שבא יצא רעה אל ומרעה ברכה בלא ואוכל ברכה ?

: העצה גדול עליו ישית כאשר יענש ענש ;״!
 קרי לידי בא הגונים לשאינם התורה סודות שהמגלה היא מסורת ?מג י

: להודיעם וברית׳ו ליראיו ה׳ סוד אקרא ואסטכוה ־:?
 כראוי וטתודה דוקא ההוא ביום וטובל קרי שהרואה היא מסורת .:;מד

:קרי של המזיק נמחה
 רז״לבעון שאמרו מה בכלל והוא קרי לידי בא מקיים ואינו הנודר ׳ימה

:טתים בני׳ו נדרים
מאכלים
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ויש׳קר וישתו לגנב קוראה פרצה בלילה יין ושתיית המרובים כאבלים קו

[ , , : שקר זרע עכו
 לידי לבא באחריות הוא בתי משאר דמיהדא בביתא בלילה יהירי הישן ♦ק

, : לילה כקרה
 כשנה פלונית כדת היא בי ליטמא גורם אנחה ובעל העצבות קח

 וסימנך הילה מסטרא דהוא ביק תאוותה בו לעשות יד לה ונותן
: זרע תזריע עצ׳ב

 דהפתבלותו גורם ואביזרייהו אינהי עכו״ם בצורת המסתכל בל ט ל
 סיכאי בן כנהם לרבי דקרו דהיינו ואפשר הצורה מקלקלת

 גדד שם קדושה כקום כל בי בצורתא אסתכל דלא קדושים של בנן
: דזוזא בצורתא אף מאד נזהר והיה עתה

תרש׳ע ששמעה אזן אזניו וכטכא קדושה של שאינו שיר קול השומע מי
: ה״ו קרי לידי ויבא ׳

 רגלים מי בלי וכהנ׳י עבי׳ט צואים כלים יהיו לכטתו כביב אם קיא
ול׳ן בבגדים ויכסוה״ו בו לשלוט כקום נותן כדהזי כיסוי בלי י

לו: יהם
בהם יגביר וביוצא מכנסים או מנעלים למראשותיו סמיך יהיה אם קיר

: ה״ו להכשילו *
 : ח״ו להחטיאו יד להם יתן וביוצא ברזל מפתהות עליו יהיה אם קיג

 מקצתן או בלן עובר אני הן אלו אזהרות בראותו אדם יאמר אל קיד
 דרך ויוצא הטיפה שנעקרה דאפשר להשיב דיש קרי יראה ובל

 בדרבת ליה וקים לפרוטרוט חוששת אינה גדלות בעונות או מ״ר
 כצווז לו יש שמא או השערה יהטיאו ולא ונאמנים קדושי׳ רז״ל ודברי

: לשעה עליו המגינה

 נטירה זוהי לעולסיטרר לו מילידמממריןמועליםלשמירה: ח/ פיטן
במשניות נירפא שיעור איזה לשכיבה סמוך בתורה לעסוק יזהר קטר

 בשכבו לכד אשר התורה קדושת אשר הקדוש זוהר בפפר או
: אותו תנצור

: זצ׳ל מהאתי המתוקן ופדר בתיבה תיבה כהוגן ק׳ש יקרא קטז

בעל הוא ואפילו בלילה או ביום שלכד במה בתת יהרהר בשכבו קיץ
 :שנתו וערבה יישק זה ומתוך בהם הרגיל בפסוקים יהרהר מקרא

דשא סיכנא ואתנה לו ויועיל עיניו נגד אביו של דיוקנו יצייר קיה
 שיהא גרמא דין אביו של דיוקנו תת דש׳א לכינהו זרע מזריע

 שניאית במה ניצול הצדיק ויופף במצותו זוגו בבת למינהו זרע מזריע
 הביתה ויבא הפסוק רמז שיזהו ואפשר רז׳ל במ׳ש אביו של דיוקנו לו

אביו ודכות איש ואין תת שם הבית כאנשי* איש ואין מלאכתו לעשות
: שם יוסף אד נראה יעקב

 עפ* וגם שמאל צד להכניע יועיל וזה השמאלית צדו על ישכב קיט
על ישכב אם דנא קבל ובל שכיבתו בתהילת טוב הוא הרפואה

: לו לקרו׳א אה״ז ולא בעשותו שמאל הפט׳א ימין צד
ובבר מהטוא לשומרו כיגנו הני והציציות בנפות ד' עם ישכב קכ

 :זיווגו בעת אף קטן טלית כסיר היה לא דצ״ל האתי שרבינו נודע
לפניו כתוב כאלו ב״ה הויה המיוהד שם יצייר לישן כשהולך קכא

ככתב



כד . ט עמיר־ח צפררן
 יוציא הוא כי ה׳ אל תמיד עיני וכתיב גדולה אשורית בכתב

: רגלי מרשת
 שמות עליו וחקוק כסף טבעת לעשות טוב בדרך כשהולך קכב

 טס כמין שיעשה והטוב ע׳ פ׳ הישר קב בספר ככתוב הקדש ׳
 כסף דק בטם יכסחו ושוב לארכו השמות ויחקוק דק כסף של קטן

 וגם החוצה השמות יראו ולא טבעת ועושהוכמין שפתיו, וידביק כמותן
: טבול והוא יהודי צורף יעשנו

 שלא מזה שימנע נראה לשמירה הק' שמות ולכוין פסוקים לומר קכג
: מלאומרם כשישכח ובפרט בו יתגרו

 סמך ולא חצות עד בתורה עסק טבילה בליל זצ׳ל האר״י רבינו הכד
: דבר איזה לידי ח׳ו יבא פן בחצות ולהתעורר לישן

 : נכתבים בספר טילי .הני השבים תקנת .ט׳ סימן
 פיזר שבת ר״ת שפ״ע ירבה פש׳ע ילדי לעשות הגדיל כי יען הכה

: הפשע לכלה ענוה
 לכפר יועיל זה בכל כחו כפי ולענגו הפרטים בכל שבת שמירת הכו

 וכך שבת שומר כו׳ זאת יעשה ■אנוש אשרי כמש׳ה חטאתיו י
 ויתוקן קב״ה מיחד ובשמירתו לו מוחלין כאנוש עע״ז אפי׳ רבותינו שנו

: ח׳ו אלוף מפריר נרגן להיות גרם אשר
 יום כחו כפי בצדקה ירבה לעד עומדת צדקתו לאביונים נתן פזר קרן

 ובזה הרבה ואם מעט אם צדקה יתן שלא א׳ יום יעבור ולא יום י
 גדול תקון והוא זצ׳ל האר׳י כמ׳ש הוא ברוך הויה המיוחד שם מיחד

 רמז והוא פיזר אשר קדושה ניצוצי יעלה ובזה אביונים נפשות להחיות
 צדקת״ו לאביונים נתן אם קדושה ניצוצי פזר אם כלומר פזר הפסוק
 :עליו להגין ונשא׳ת עמדה הצדקה וזכות השכינה מתקן לער עומדת
 כאלו עליו ויעלה לשכינה מרכבה יהיה ובזה באמת עיניו יהיו קכח

 להשיב רווחא וממילא נמאסת אינה ותפלתו הקרבנות כל הקריב
: שפע וירבה נדחיו

 עצמותיו כל ז׳ל שחתנו שאומר בפרט כשמתודה לבכות יזהר עוד קכט
: צערים ומאה תמרים שבעים איפקוד במרה רעד יאחזמו י

 אשר תמורת והיה ישובו אליו וחטאים יתברך דרכיו פושעים ילמד קל
 קץ ואין יתברך אליו החוטאים נפש יחבר עתה הקדושה גיצוצי פיזר

 והאריכו באצבע מורה ובקונטריס במ׳א שכתבנו כמו לחייבא מזכא לשבר
 זה בחטא פגם אשר יתוקן מכללא ראתיא הקדוש בזוהר הרבה

: הרמת״ה ותשובת׳ו
 אופן בשום תפלה אחר אפילו הכנסת בבית לדבר שלא יזהר קלא

: בכבודה שפגם למה תקון ויהיה שם השורה השכינה לכבוד ."
 מצות כשמקיים וכן גדול בכח מצוה מצות בלישת לטרוח יזהר קלב

 שמזיע והזיע וכיוצא קבר ולחפור מהים לקבור חסדים גמילות
: פגם אשד לתקן זה לחטא תועלת

 ר״ת ברכות ק' קרישים י׳ קדושות ד׳ אמנים צי יום בכל ישלים קלג
: עו׳לם י״סוד צדי׳ק מתקוני אחד והוא צדיק ."

 אחיו ובין איש בין שלום לעשות ומעשה ודיבור במחשבה יטריח קלד
 שלום וירבה מדבש מתוק מהמאה רך בפה לאשתו איש בין 1

 יזכה ואולי מכיריו עם ושלום בביתו שלום לו שיהיה מרלחיל יהיה גבו
לעשות
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 שלום ויעשה לטוב הרע שיהפך יצה׳ט ובין יצה׳ד בק שלום לעשות

ויהיה לקראתו יצאו שלום ומלאכי הצור״ה את מכלכל שבו הומ״ר מתוך
: במנוחתו שלום .

 בזהר האריכו וכמה וערבית שחרית בבה״ב ראשון להיות ישתדל קלה
בדרגא קיימא כנשתא בבי דאשתבח קדמאה ההוא דקל״א תרומה

: עש״ב דצדיק .
 שפתים במתק מאיסורי לאפרושי כהויבכל ה׳ לקנאות"לכבוד יתגבר קלו

 ההוא בים אשריש״א ספק ואין בזה כהו בכל תשתדל רוח ונתת
: ביוצר תדבק למאור כתית זך מחטא נקי להיות בעצמו ק׳ו .

 המעשה רוב לפי והכל ותגן המעשה אלא העיקר הוא המדרש לא קלז
יזכה אולי חטא ככל ויתרחק רבה בשמחה מצות להרבות וישתדל

: זכיות רובו שיהיה .
 כאזוב עצמו ישפיל .והשפלות הענוה ענין על ושלשנו שנינו כבר קלה

 :רוח שפל הוי מאד מאד לויטם רבי כשנת תדיר בפיו שגורה ויהיה .׳
 צדיק וכתיב אחרים ויתנו יתן ומעשה עושה להיות צדקות יאהב קלט

: העני ויפייס אהב צדקות ה׳ י
בלכתו בין המדרש ולבית לבה״ב בלכתו בין כצוה לדבר ירוץ קט

 ונשגב צדיק ירוץ בו דכתיב הסדים גמילות או שלום לעשות 1
 : בינוני בדרך רק עליו שילעיגו באופן יהיה לא וכשירוץ

 דכתיב ומרמות מתחבולות ויתרחק כברו תוכו להיות ישתדל קמא
 : לבב בר שהוא יאמרו יודעיו שכל באופן צדיק בתומו מתהלך י

וילטוד ישראל יצדיק ופרט כלל ישראל על סנגוריא ילמד לעולם קמי
 על סגנוריא שלמד בעבור ,ה עליו נגלה וגדעון זכות עליהם 1

:דל כמ״ש ישראל

 דדבחן כעשבי דמי״ם באפם לכפרה המסוגלים דברים .יוד סימן
:וחבורה פצע לחולי תעלה ורפואות מותר יהיה עש׳ב בכל
 בו היה אפילו כתו בכל מברך רבא שכיה יהא אמן העונה כל קמג

: לו פוחלין מימת שמץ
 :לו סוחלין כאנוש ו׳ם2 עובד אבי' כהלכתו שבת השומר כל קמד

 בריש ועיין פשעיו כל על לו מעבירין כדותיו על המעביר כל קמה
: באצבע פורה קוגטרים

 פכפרץ רבה שמיה יהא אמן ועונה הדורש ספי אגדה השומע כל קמו
: עונותיו לו 1

 ניצול הוא כאילו שיער ובעצמו בשפחה הים שירת האומר כל קמץ
 ששיע״ר משורר הנה שירה ואפר נטבעו הם וחילו ופרעה מהים

עונותיו: לו מבפרין כך
 :עונותיו כל על לו פוחלין כשר אדם על ופתאבל הבוכה כל קמה

 אוסרים מלאכי-השרת שני ויבולו ואומר שבת בערב המתפלל כל קמט
: תכופר וחטאתך עונך וסר לו

 יאריך זרע יראה מאהבה קבלם ואם אדם של עונותיו ממרקין יסורין קג
 באהבת מקבלם והוא דין דהיסורין ואפשר יצלח בידו ה׳ וחפץ יפים

ובט״א תליין דכפזלא ופזוגי חיי בני שכרו והיה הדינין נמתקין .חסד
הארכתי
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: בס׳ד הארכתי
עתותיו כל על לו ומוחלין הקייבם כאילו בסדרקרבנות העוסק כל '׳קנא;יז

: בשטים זכות עליו מלמדין יושר ׳ומליצי י
 כמו מעלותיו ורבו מתכפרין עונותיו לשמה בתורה העוסק כל יקנב5^
: תורה קבין בפרק שאמדו נ׳ א

 וטתפלל שמע קריאת וקורא תפילין ומניח בציצית המתעטף כל קנג
: עונותיו כל על לו מוחלין קעג

אבודהון על אדדי פרשת כשקורין ביה״ב ובוכה המצטער כל "^קנד
: עונך וסר עליו מכריז קב״ה דקדישיא י

 | :עונותיו שנמחלו בידוע שירה ואומר נם לו שנעשה מי כל ^קנה
, , , י' עליז,

 ג נס לו שנעשה לטי קדש ממקראי מלוקטת קטנה שירה נופח קנו

 שמרת ולא רליתני כי ה׳ ארוממך בעודי לאלהי אזמרה בחיי לה׳ אשירה
 עזי גאה נאה כי לה׳ אשירה עלי גמל כי לה׳ אשירה לי אויבי

 כמכה מי וארוממנהו אבי אלהי ואנוהו אלי זה לישועה לי ויהי יה וזמרתד׳־
 ימלך ה׳ פלא עושה תהלות נורא בקדש נאדר כמכה מי ה׳ באלים "י

 אחסה צורי אלי ומפלטי ומצודתי סלעי ה׳ חזקי ה׳ ארחמך ועד ;•־'־לעולם
 מספדי הפכת אושע ומאויבי ה׳ אקרא מהולל משגבי ישעי וקרן מגני בו מ ?

 באלהי אגילה אעלוזה בה׳ ואני שמחה ותאזרני שקי פתחת לי למחול :י
 למנצח ידריכני במותי ועל כאילות רגלי וישם חילי ה׳ אלהים ^ישעי1
 מרחוק עצות פלא עשית כי שמך אודך ארוממך אתה אלהי ה׳ בנגינותי ץ י
 והגיון פי אמרי לרצון יהיו חסדו לעולם כי טוב כי לה׳ הודו אומן אמונה יי י׳

: וגואלי צורי ה׳ לפניך לבי :זחז
ומדרשים בש׳ם רז״ל מעניני הם באמת הנאמרות הסגולות כל קט

 ותעניות סיגופים בלא כי בהם להזדרז לבו אל יתן והחי וזוה׳ק *
 וכמשפטן כהלסתן הדברים שיעשה ובלבד עונותיו לו יתכפרו דמים ומתן

: שטים לשם ואהבה ביראה מ!

: מאירות באות נשים ישרות הנהגות .יא סימן
חטא יראת לידי מביאה הבושה כי ביישן להיות עצמו ירגיל קנח

 משלשה א׳ והבושה עק לגן פנים ובושת לגיהנם פנים עז ושנינו י 1
:ישראל סימני נו ק

 ובל ורחמן רך לבו ויהיה מהס׳א הוא כי אכזריות ממרת יתרחק קנט
 מסימני זו וגם היא אחת ההפכים וידיעת לו מרחמין המרחם " :המו

: רחמנים להיות ישראל
 שינים המלבין טוביה רבי ואמר יפות פנים בסבר אדם כל קבל קם :ז מ

: מחלב שינים ולבן שנאמד ממשקהוחלב יותר לחברו " ובן
 שכר שנוטל ז׳ל וכתבו בעשייתה הרבה שמח שיהא מצוה הדור קפא

 דנוטריקון ואפשר גופה מהמצוה יותר בשמחה עשייתה על הרבה ׳
 במ^מר המפרשים דרך מאד יצדק .הוא חיוב מצות שמחת הוא שמחה

 הוא המצוה מגוף חוץ לבד שהשמחה במצות ששמח סיגיעו הנהנה גדול
:מהמצוה גדולה שהשמחה המצוה שעושה שמים מיראת גדול

 יד יעביר רעה מחשבה לו בא שאם רעות ממחשבות יזהר הסב היו
: שטץ קר׳ע בשם ויכוין מעט וישתוק נ״ם מצחו על ימינו ״

טצוה 5 ה
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: לך וטוב שלם בלב אחריה רדוף תובעין לה שאין מצור קסג

 אראה כי שמים ליראת מועיל כי לשמים תמיד להסתכל טוב הסד
: כו׳ אנוש מה בו׳ אצבעותיך מעשה שמיך

 מקדש ואז שוים ולבו פיו ויהיו לדבר שרוצה מה תהילה יחשוב מסה
 לשכינה רומז הפה כי לו *היה ורעדה כביכול לשכינה הרומז הפה

 ויראה לקב״הו רומז דבור קול הכולל עם שכינה ני׳ לשון שכינה גי׳ שפה
 אשר לנפשי אוי לו אוי מטוהרה לא אר׳ש אמרתו השולח פוגם כמה

: חשכים הלך ערבים מעריב בדברו
 גם להחניף ומותר בעוה׳ז הרשעים את מהניפין ר׳ת כאהבה מפו

ממנו; שילמד ותלמידו תורה שילמדנו ורבו הבית שלום משום לאשתו
 ידיחנו ולא לו שימתין שיפייסנו טוב לו ואין מנה לחבירו חייב מפז

: מדין נשיא בת וכזבי בנין יסוד האמת כי וכיוצא ושוב בלך י
 מודים ואמרו שבקטנים מקטן אף יבוש ולא האמת על יודה לעולם הפח

:שבהייהו היינו דרבנן
 ודע לזכות יכריעו חובה נראה אם אף זכות לכף לדון רבה מצות מהבן

 כנגד מדה עמך בשמים יתנהגו כך ב׳א עם הנהגתך כפי כי
: מדותיו פי על שיורד מדה

 אס יאמר דרשות דבר ועל נדר בלי יאמר לעשות שתושב עלטצוה מ?)
הרוחתי או עשיתי יאמר הרויח או והצליח עשה ואם ה׳ יגזור

: ועזרתו יתב׳ .בחסדו
 במדב׳ר בש׳ר את לו ימה׳ר מה׳ר לחבירך טובה בשורה ידעת אם מ^א

 תא קבל וכל הרתה משיב טוב המבשר כי בגללך נפשו והיתה
 ישמע לא רעה שמועה או רע דבר ידעת ואם רעה בשורה מלבשר תזהר

 והעון ה׳ בעבודת וימעט יתעצב שהשומע גדול נזק גודם אתה כי פיך על
: כפיל הוא דבה מוציא יכתיב בך תלוי

 לברכו חייב וכיוצא בנים או עושר או בחכמה אדם שבח המספר קעב
 בו ינתן כן בהבירו הרע עין נותן ואם הרע עין בו ישלוט שלא *

: באשו יעלה ענשו בלבד
 ונמוך רצוי בקול יהיה לו ידבר ואם ישתוק הבירו יכעיסנו אם מעג

 יפרה שלא המחלוקת בעת תועלת וזה הכעס בו ישלוט שלא הועיל
 יהיה והמקום שעקר׳ו ברוך העם כל ואמר מוליד שאינו עקר ויהיה וירבה

:אדירו והיה בעוזרו
 בעבודת או בתורה ידיעתו במיעוט או חבירו בתקלת לשמוח אסיר ?זך מ
: השי׳ת ׳

 בזה ה׳ דבר כי לו אוי ה׳ בעבודת שזהיר במי ושוחק המתלוצץ ה^ה
 נתחנך לא שעדיין מי כי ועוד מעבודתו הצדיק ימנע שמא ועוד כו׳

 שדומה ועוד השחוק מתוך נמנע ידו את למלא לבו על ועלה בעבודה
:למלך דורון המביא מבזה או והורג בדרך העומד ללסטים

ויחטיא חשה לידי עצמו יביא ולא לו ומהדומה מהכיעור יתרחק
:עונתם כל את עליו הצע״יר ונשא בגנותו שיספרו רבים ״

 או לרעה כיון כד בך שדיבר חבירך שאומר כגון אלוף מפריד ונרגן מעז
 חפר מדר אל מפריד היינו אלוף מפריד ז׳ל ופירשו וכיוצא זה לרמוז 1

 ראשו: על חותה וגהלים הרחמים ומסלק הרנין ומעורר פ׳ו ניט׳ כאלהים
של דין גזר לו נחתם ואפילו בנפשו פוגם נבלה בדבר פיו הפוגם
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 ונדון לבטלה בקרי אותו ומטמאין לרעה נהפך לטובה ׳ שנה ע׳

 עם מלאכים ו' נוגה ובהיכל יום מ׳ נשמעת תפלת ואין עולמית במיתה
: לבטלה למוציא אותו מנתן כתות רמ״ח

 אשר לומר אותיות כמה עקם והכתוב עפיו מגונה דבר יוציא לא
 שאינה אף והתורה טומאה לקבל עלול האדם כי טהורה איננה

 העלול לאדם ללמד התורה כיונה טופאה מזכרת אינה טומאה מקבלת
: שיוכל מה כל דיבורו שישעה טומאה לקבל

:שונאו לאחויי הכל אדם כל שלום ידרוש

:־ עולה ואינו לגיהנם שיורי לחבירו רעה שם יכנה לא קפא

 שדמעתה אשתו ואונאת דגרים מאונאת ובפרט מהאונאה יתרחק קפב
 הקב׳ה ע׳י ונפרע אונאה משעי* חוץ ננעלו השערים ובל מצויה "

: וחזקמאד קשה פרעון והוא כביכול
 יקלל לא וכן דגופא פצגא היא כי עצמו מקלל שהוא אשתו יקלל לא הפג

 :ח״ו מעלה כלפי מגדף ונמצא כביכול אלוה חלק הוא כי אדם שום
גוזלו שהוא רז״ל אערו משיב אינו אם כי לעני שלום להשיב יזהר הפד

 : עניה ביה קרי העני ז״ל ופירשו בבתיכם העני גזלת דכתיב ״
זה ביתו כתוך וקטטה מריבה ע׳י כי ביתו בני עם יתקוטט לא הפה

:כביכול בשכינה ופוגם בית לשבת לסט׳א קרא עני
 גורם וכלה חתן ובבית לולד סכנה גורם היולדת בבית המריבה קפד

: ח״ו רעה
 וסט׳א לעץ תקרובת הוא כי ׳ בהמתו דבר שום יזרוק שלא יזהר הפז

: פלניא להו דאקריב קרבנא דא אומרת
 יום אוררי הנקראים חבלה טלאכ״י יש כי עצמו האדם יקלל לא הפה

 :בזה״ק כמ׳ש כו׳ למעלה הנחש אל אותה ומעלין אמן שעונים
 בשמות נקרא סט׳א כי וכיוצא אותו קח כלב לומר לתינוק יפחיד לא הפט

גדול מאדם ושמעתי התינוק לקהת לבוא רשות לו כנותן והוי כאלו
:בזה נורא מעשה

 בשביל צדקות נותן או מצות לעושה העלובה ולנפשו לו אוי לןצ
וכמו שם לגו נעשה שאומרים מאותם והוא אדם בני שיכבדוהו

: ובתקונים הקדוש בזהר שהאריכו
 דאפילו הקדוש בזהר אמרו ובפי׳ סכנה יש כי לשטן פיו יפתח לא קצא

 של עליהם תבא רעה פירות עושין דבריו בזה הדיוט הוא אם
:ישראל שונאי

 על ואוי בפניו שלא וכולו בפניו שבחו מקצת אומד רז״ל אמרו הצב
:בפניו שלא וגנותו בפניו בו שאין שבח לומר הנוהגים •י1

 רואות אינן שעינים במה כלל שולט יצה׳ר אין גמירי רז׳ל אמרו הצג
:העין כעצימת התאוה בפני עומד דבר לך אין ז׳ל ואמרו ׳

: מג׳ש רבותינו לה וילפי ע״ז עובד כאלו בדבורו המחליף כל קצד

 המעות שיקח ואפילו מנחה תפלת קודם שכיר שכר לפרוע יזהר קצה
:זה על זצ׳ל האר׳י רבינו הקפיד והרבה בהלואה

 התענית סגולת ורבו חטאתיו על להתענות שיוכל מי אשריו קצו
:בתענית ששרוי במי לידבק כח בה אין הסט׳א כי

 דבמניעת האדם הוא שה יכיר כי ענוה לידי יבא תערת ירי על קצץ
השרד :©תו יותש פת מ?ןט *
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 מנכה שהוא רואה הש׳י כי נסיך לידי בא אינו בתענית השרוי הצח

. : בתענית עצמו
: שכינה עליו שתשרה וראי יצרו את הכובש נבור נקרא קצט

:נשמעת ותפלתו מקטרג לו אין ר
: מאהבה שיקבלם מראה הוא יסורין חייב אס רא
:ב׳א תעניות בבת אלא לערות יבולים שאינם מלאכים יש ךר
 שתאריכו כמו ניחוח לריח עולין החלו והמו והלבו הקרבן סוד והוא רג

: שמות פ׳ הקדוש בזהר
 אור בס׳ הראה כאשר ז׳ל שכתבו מהמה ויותר האלו המעלות כל דד

 בקונטריסים פנינים לקטתי ומרז׳ל מוסר ספרי וכלאו* משם )כי צדיקים
 לכפרה: ויתענה בתשובה ויחזר במעשיו יפשפש בתענית אם היינו אלו(
 כאלו שבעולם קלה עבירה אפי׳ ח״ו אדם יעבור ראם דל כתבו רה

 כבודו הארץ כל מלא שהקב״ה מאמין דאינו הראה בעיקר כופר
 ובאמת עכ׳ד גזרתו על יעבור המלך לפני אשי* פתי ר מאמין היה שאם
 מחשבה יוציא אל נפש ובעל בזה להאריך יש והרבה הדגים ידוו זה דעל

 בפרישות יוסיף יום ויום צדיק לאיש והיה בזה ויעמיק עיניו מנגד זו
:ובתורתו ית׳ בו ודבקות

תפלות נוסחי ושאר קללות התרת סדר
 שרעבי שלום הר׳ר למעלות שראיתי ת״ו ירושלים בעה״ק חסידים מנהג רו

 1הרגילה נדרים התרת אהד השנה ראש שלפני סגולה ויחידי זלהתה
 מטעם אלול חודש לפני ולא ר״ה לפני לא ח׳ו נזיפה לקבל רצו לא בישראל

 יהיו הנזיפה המתירין עשרה אותם אם הזה יתום בדור יודעים אנו שאק
 נמצא להתיר שיבאו וכיוצא הדוד גדולי לבקש אפשר דלא להתיר כדאים

 עולה תפלתו אק יום ם׳ שהנזוף מטעם ועוד ספק והתרה ודאי שהנזיפה
 .נזיפה קבלת בלי קללות התרת להתיר בחרו ולק .בזוהר כמ״ש לשמים
 בערבי ולפעמים השנה ימות בשאר אף ,אותה עושים היו זו והתרה

 נהגו כאשר ונוסחה בעשרה מלעשותה יעבור לא ר*ה קודם אך שבתות
 ■ איזה יהיו ובכללם אנשים מעשרה יותר יתקבצו בס״ד. נופך קצת בתוספת

ויעמוד בשלשה סגי עשרה שם ימצאו לא באולי ואם שמים ויראי ת״ח
: ויאמר העדה מתוך א׳

 ולבטל אסורים ודברים ונזיפות קללות לי להתיר ממעלתכם מבקש הריני
 רבים בלשון יאמר יותר או שנים הם )ואם בהן וכיוצא הן הרע עק

;הזה( בלשון ההתרה המבקשים פני נכה ,הקדושה העדה יאמרו ואז
 ונרפות הדודים נרדים וחרמים ושמתות אלות קללות כל יהיו מותרים
ופתרונות רעים חלומות וכל רעים דברים וכל וכשפים וביטויים >

 מיני וכל אסורים דברים מיני וכל לרעה פה ופתהק דק ומסירת רעות
 מבני אחד שום על או עליך שהושטו הרע עק כיני וכל ורעות קשות גזירות
 אופן בבל עצמכם שקללתם או ארדים אתכם שקללו קללות וכן ביתך

 או נזיפה או נחיי או חרם או ארור או קללה שום שנתחייבתם או שיהיה
 פתירין אנו מעכשיו הכל על שיהיה ואופן צד באיוה רעה גזירה שום

 ברשות ושכינתיה קב׳ה וברשות בצירוף אומרים אנו וכך דבל ומבטלים
 וברשות הקרושה תורתנו וברשות סטה של ב״ד וברשות מעלה של ב״ד

 מורדים לכם מותרים לכם מותרים קטנה סנהדרי וברשות גדולה מהדרי
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 מחולים לכם מחולים לכם מחולים לכם שרוים לכם שרוים לכם שרוים לכם
 אין ארורים כאן אין שמחות כאן אק אלות כאן אין קללות כאן אק .לכם
 כשפים כאן אין ביטויים כאן אין נזיפות כאן אין נדויים כאן אין הרטיב כאן
 פתחון כאן אין דין מסירת כאן אין רעים ופתרונות רעים חלומות כאן אק
 קשרת גזירות כאן אין רעים והרהורים זרות מחשבות כאן אין .לרעה פה

 עין כאן ואין דגשים הרע עין באן אין דאנשים הרע עין כאן אין ורעות
 חרס ככלי וחשובים ומבוטלים בטלים יהיו כולם ואוהבים דשונאים הרע

 ומבתיכם מעליכם יוסרו הרע עק מיני וכל ממש בו שאין ובדבר הנשבר
 ישוב למען החרם מן מאומה בידך ידבק ולא ככתוב ים למצודת ויושלכו

 : לאבותיך נשבע באשי דוהרב ורחמך רחמים לך ונתן אפו מחרון ה׳
 מדותיך על רחמיך ויגולו כעסך את רחמיך ויכבשו רחמים תתמלא ה׳ -אנא

 צבוד אפרו כאלו ע״ה אבינו יצחק של עקידתו לנו וזכור דדינים וימתקו
 ותבטל רעה מכל ישראל ולכל לט להצלנו באפרו והבט המזבח על ומונח

 כשם שטן( )קרע בשם ודעות קשות גזירות כל ישראל כל ומעל מעלינו
 דין בית לכם ויתירו יסכימו כך מטה של ב״ר לכם ומתירים שמסכימים

 לרעה פה ופתחי רעות ופתרונות רעות וחלומות הקללות וכל מעלה של
 דר אבה לא ככתוב לברכה לטובה לכם יתהפכו כלם רעות גזרות וכל

 כי לברכה הקללה את לך אלהיך ה׳ ויהפוך בלעם אל לשמוע אלהיך
 עשה היום כלכם חיים אלהיכם בה׳ הדבקים ואתם וכתיב אלהיך ה׳ אהבך
. קדושתך למען עשה תודתך למען עשה ימינך למען עשה שמך למק

:בשלום עמו את יברך ה׳ יתן לעמו עוז ה׳

: ר״ה לפני לומר שנהגתי מודעה מסירת נוסח

 ורעותא רע והרהור רעה מחשבה שכל לפניכם מודעה מוסר הליני
 תורה ותלמוד התפלה בעת ובפרט ומוחי בלבי יעלה אם דלבא

 מבטל אני מעכשיו יתברך הבורא ורצק לכבוד שאיט ואופן צד באיזה
 קב״ה רצון עד הם אשר דלבא ורעותא רעים והרהורים מחשבות אותן

 מעכשיו ואיסור רע דבור איזה אדבר אם ומכ״ש הנשבר כהרס נטור ביטול
 ואני היטב באר ומפרש מברר אני ועתה ומבוטלים בטלים דבל יהיו

 בוראט את לעבוד וכונתי ומאויי רצוני כי לבי בבל ורצוני דעתי מגלה
 במחשבה תטה עבודה שלמה עבודה וישראל יצחק אלהי אברהם אלהי

 דנטר מחשבה וכל לעשות מה כדת ושפתה ואהבה ביראה ומעשה ודבור
 מצד הם כי ומבוטלים בטלים מעכשיו יתברך רצונו נגד שהם ומעשה

 במחשבה יתברך להבורא עבודתיט שכל באופן דבל ודבל הרע יצר
 פניה שום בדי דוקא לפניו רוח נחת תשות הוא דבל ומעשה ודיבור

 ודחילו ורחימו ורחימו בדחילו קובה׳ו יחוד לשם הוא דבל ועיקר כלל
 יוחאי בן ר״ש לדעת ישראל כל בשם שלים ביחודא ברה י״ה שם ליחד

 יעזרט ברחמיו המקום אשכנזי לוריא יצחק רביט ולדעת בנו אלעזד ,ור
:וכו׳ פי אמרי לרצון יהיו עולם ועד מעתה שמו כבוד דבר על

 : התעלד בסדר וגו׳ כמוך אל מי אחר ערב לעת ר׳ה יום לומר *נהגתי תפלה נוכדז

 תורתך ובעסה בעבודתך קצורט רוב לבבנו על בהעלותנו רבש׳ן
 לבנו ^מם רעד יאחס עצמותיט כל מצותיך קיום הקדושה

 העכור •"עמר בחברות הצורר הצר כי נאמר ומה נענה מה למים והיד
גלות קשים ,?תבו ול^עי□ אפורים עמס גלוה אמד נם בעוטד! היה

הגשש
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 על ולשקוד רצונך לעשות שרצוננו לפניך וידוע גלוי האמנם והגוף הנפש

 אנחנו וחרדים ויראים בחרנו מאלף בחצריך ,יום טוב כי דלתותיך
 קופה וגמיכת ראש בכפיפת אליך באנו כן על הקדוש דינך מאימת

: רחמיך ולעורר להזכיר היל וחלישת
 בתלים* מוכתר עליון אל אבותי ואלהי אלהי ה׳ מלפניך רצון ויהי

 לפניך עולה ויהיה לפניך רצון עת זו שעה שתהא דרחמי מכילין
 אל המכוונים כמוך אל מי שבפסוקים רהמים ,של מדות י׳ג קריאת
 השגנו כאלו לפניך קריגו אשר וגו׳ וחנון רחום אל מדות עשרה שלשה

 אשד מדותיהם וזיווגי מהם היוצאים הקדושים שמות וצרופי הסודות כל
 במצולות ותשליך תרהמנו ובכן תקיפים הדינים להמתיק יוגשו בא׳ א׳
 טומאה מכל נקיים ונהיה רחמיך תעורר בטובך ואתה הטאתינו כל ים

 ויתלבנו ויתבררו נתפזרו אשר הקדושה נצוצי כל ויעלו וזוהמא וחלאה
 תתן רחמיך וברוב לאלפים הס״ר נוצר ישועתנו אל אתה טובך במדת

 חיים ברכה של חיים טובה של חיים שלום של חיים ארוכים חיים לנו
 חטא יראת בהם שיש חיים עצמית חילוץ של חיים טובה פרנסה של

 חיים לעבודתך וכבוד עושר של חיים וכלימה בושה בהם שאין היים
 לטובה לבנו משאלות כל שתמלא חיים תורה אהבת בנו שתהא

אלהים למענך החיים בספר כתבנו בהיים הפץ מלך לחיים זכרנו
:זכיותינו לפניך ויקראו דיננו גזר רוע וקרע חיים .
 תשובה והרהור הכנעתנו ברצון לקבל רחמיך נא יהמו רחמים מלא אל

 יודע אתנו ולא והתום סתום אטום לבני בשגם בנו המתנוצצים
 האר להושיע רב לתקן באנו ומה אנו מה שיבה היא זו ביאה היא דו

 מחט של כחודו פתה לי ,פתחו הבטחתנו רחמיך כגודל כאשר עינינו
 עצור ואפס יד אזלת כי וראה אולם של כפתחו פתה לבם אפתה ואני

 מרוחמים הס ומרוהמיך הייני׳ הס הנוניך כי זולתך מרחם הונן ואין ועזוב
 טהור לב ובכן ארחם אשר את ורחמתי אחון אשר את וחנותי כדכתיב

 באהבתך לבוו התעוררות ורשפי בקרבנו הדש נכון ורוח אלהים לנו ברא
 כבוד דבר על ישענו אלהי עזרנו הפסק בלי ויתגברו יתמידו ובתורתך

 ולא בידיט ומסור נבון לבנו שיהא ותזכנו וברכותיה שנה תהל שמך
 והאסורות הרעות המרות מכל להתרחק בידינו ותספיק נבעיסך ולא נבעוס

 ינהיה לב גבה וכל וההקפדה והכעס מהגאוה להתרחק זבנו ובפרט
 ולא תהיה לכל כעפר ונפשנו ערכנו מיעוט ונכיר בדעתינו מיושבים.

 נחפה כנפיך ובצל שלום ומרבים שלום אוהבי ונהיה נקפיד ולא □תכעס
 בשבת הול ודבור הרע ולשון וחנופה ושקר מלצנות להתרחק ותזכנו

עבודת עבודתך ואופן ובסדר בתודה דבורנו רוב ויהיה אסור דבר וכל
: בלשוננו מהטוא מחסום לפינו לשמור היל ותאזרגו הקודש

 והבלי תענוג מתאוות להתי״הק ותזכנו ובריאות כה בנו תן הרחמן אב
 לשם מעשינו בל יהיו צרכנו בבל וכן נפשנו לשובע ונאכל העה״ז

 בך בטחוגנו ולהיות ומצותיך תורתך בעסק שמחים להיות ותזכנו שמים
: לעבודתך שמח לב לנו ויהיה תדיר

 ובכן עמלך על חוסה פעלך והגוף לך הנשמה והנון רחום כלך אנא
 נאבד ולא זה בגלגול נר׳ן תקון להשלים ותזכנו עלינו רהמיך *המו

 כרצונך רצוננו ולעשות בעבודתך להתמי׳ נר״ן על קדוש שפע ותשפ״י ה׳ו
 הקדושה בתורתך לעסוק ותזכנו זרעינו וזרע וזרעינו ׳"נחנו חייט ימי כל

 ובהוראה בהלכה טעות מכל ותצילנו תורה של לי״זתה ולכו? לשמה
ואל



כת יב סימן עמיר צפורן
 צאצאינו וצאצאי וצאצאינו אנחנו ונהיה לעולם אמת דבר מפינו תצל ואל

 בנו ימצא ולא מצותיך ומקיימי לשמה תורתך ולומדי שמך יודעי וכלנו
 על שמך יתחלל ולא פהול ושום פגם שום זרעינו בזרע ולא בזרעינו ולא

: ח״ו ידינו
 וישראל יצחק אברהם אהוביך זרע הזה הגדול הגוי עמך כי ולאה

 ולהצם ושפלותם ודלותם ובגלותם בחוניך בני בניך עבדיך
 ובתורתך בך ומאמינים בשמך קוראים שנים מאות כמה זה ודוחקם

 נא שמך קדושת על ולשרפה . להריגה עצמן מסרו ורבבות אלפים וכמה
 בית אחינו כל על רחמים ותתמלא שמרם כבבת יהודך דורשי גבור

 ועל ישראל ארץ יושבי על ובפרט הארץ כנפות בד׳ הנפוצים ישראל
 ותצילנו ועליהם עלינו ותרחם הזה הקדוש הקהל כל ועל הזו העיר יושבי

 רפואה ותשלח חטא ומכל וביזה ומשבי וממצור ומרעב מרעה ותצילם
 אחד בכל ותקיים לנו נא רפא נא אל ישראל עמך חולי לכל שלימה

 בחליו הפכת משכבר כל דרי ער״ש על יסעדנו ה׳ ,שכתוב מקרא מהם
 ותציל ותצילנו ח״ו יחלו שלא בריאותם תתמיד ישראל מעמך והבריאים

 ומדקדוקי רעה ומרוח ומקטרג ומסטין צר ומכל נזק מכל ישראל לכל
 קיימא של בזרע ותפקוד בעולם המתרגשות פורעניות מיני ומכל עניות

 מאפילה אותן תוציא המשבר על והיושבות בנים חשוכי לכל קדש זרע
 ליולדות נזק ושום צער שום יארע ולא טובה בשעה הולד ויצא לאורה

 ישראל עמך ילדי לכל ולילין ורוחץ ושדין אסכרה ימשול ואל לילדיהן ולא
: ואמם אביהם בחיי ולטצותיך לתורתך ותגדלם

 נכר מי מיד רבים ממים והצילם פצם הים יורדי עמך ישראל לבני
 ובני . מים וממעמקי משונאים ינצלו יטבעו ואל מטיט הצילם

 והצילם מושב עיר אל ללכת ישרה בדרך הדריכם ביבשה הולכי ישראל
 התר ישראל טעמך בכלא האסורים וכל בדרך ואורב אויב כל מכף

 ותחון גאים ביד האנוסים כל ליראתך ותשיב לרוחה ותוציאם מאסריהם
 אלהים למענך החיים בספר כתבנו משפטנו לאור להוציא אבות זכות

 רחם רחמן מלך או׳א . אדני למען השמם מקדשך על פניך והאר חיים■
 אבות בגלל רחמיך בהמון עלינו שובה לנו הדרש ומטיב טוב עלינו

 והראנו מכונו על מקדשך בית וכונן כבתחלה ביתך בגה רצונך שעשו
 לעבודתם כהנים והשב לתוכו שכינתך והשב בתקונו ושמחנו בבנינו

 דעה הארץ ומלאה לפויהם ישראל מהשב ולזמרם לשירם לדוכנם ולוים
 כל . כי׳ר אמן והנורא הגבור הגדול שמך את ולאהבה ליראה ה׳ את
 זאת תרשיעי למשפט אתך תקים לשון ובל יצלח לא עליך יוצר כלי

 ה׳ נאם יראה( תורה אהבת מצוה ור״ת מאתי וצדקתם ה׳ עבדי נחלת
 כמים ה׳ את דעה הארץ מלאה כי קדשי הר בכל ישחיתו ולא ירעו לא

: וכו׳ ממעמקים המעלות שיר : מכסים לים
 המשכיל הישיש מעלת בישיבת תורה שמחת בהקפות שנהגתי סדר

 פירירא מיכאל כטו״ה חסד איש ורם נשא הגביר המובהק הרופא
 והנחמד גבריאל כטהר״ר המשכיל הסד עושי הגבירים ובניו נ׳ע ליאון די

: תשמרם ה׳ אתה יצ״ו יעקב כמו״ה
 בס׳ת אוחזת וידו שטים ירא אצלו ויהיה בתיבה וס״ת יניח וראש תהילה

 שרעבי מהר״ש המופלא מהמקובל קבלתי כן כי ההקפות כ״ז
: בס״ד אלו תפלות סדרתי בעניי ואיי זה על מקפיד שחיה לה׳ה

לשם
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יאמר ההקנעת וקודם

 קדושים ישראל מנהג לקיים באים אנחנו הנה ובו׳ קוב״ה יחוד לשם
 תורה בשמחת ולהרבות הס״ת שבה לתיבה הקפות שבעה להקיף

 הקפות שבכח או׳א ה׳ מלפניך ויה׳ר עליק במקום שרשן את לתקן
 מתורה מוקפים ונהיה לבינך בינינו המפסקת ברזל חומת תפול אלו

זרעינו וזרע וזרעינו אנו תמיד ובתורתך בך ונדבק ומחוץ מבית ומצות
:וגו׳ נועם ויהי

: יאמר נח ראשונה הקפה אחר
. לך יחלנו כאשר עלינו ה׳ חסדך יהי .ב׳ם מלך ה׳ .ישראל שמע

 עולם ועד מעולם ה׳ וחסד .חסדך למען ופדנו לנו עזרתה קומה
 : צרורה תתיר ימינך גדולת בכח אנא .בנים לבני וצדקתו .יראיו על

 לתיבה שהקפנו ראשונה הקפה שבזכות הרחמים אב או׳א יהוה יהר׳ט
 לעבדך ותזכנו עלינו ה׳ חסדך יהי .לחס״ד הרומזת תורתך בשמחת

 ותהיה היינו ימי כל תמיד בלבנו תקועה אהבתך ותהיה וארבה ביראה
 לך נודה לנו שתמדוד ומרה מדה ובכל נחטא לבלתי פנינו על יראתך
 בגופנו כהנו בבל חסד ולגמול להטיב להשכיל ותזכנו מאד במאד

 ותזכנו נפש תאות ולזכרך לשמך מעשינו כל ויהיו שלם בלב וממוננו
 ולמען .גמור בקנין דחסד מדת לקנות ובעם ואכזריות מהקנאה להתרחק

 תמלא החסד איש אהובך אברהם ולמען בימין הנתנת הק־ושה תורתך
 חסד( )ר״ת עמנו וחסדך טובך דבל לעיני יודע לטובה לבנו משאלות

 אתה ומגני סתרי .בפי אמונתך אודיע ודור לדור אשירה עולם ה׳ חסדי
:וגו׳ לרצון יהיו למדני. ארחותיך הודיעני ה׳ דרכיך .יחלתי לדברך

שכיה הקשה אחר

 לך .לנו לישועתה ולכה גבורתך עוררה .ב״פ מלך ה׳ .ישראל שמע
 ה׳ הושיע כי ידעתי עתה .ימינך תרום ידך תעוז גבורה עם זרוע

 שגבנו עמך רנת קבל .ימינו ישע בגבורות קדשו משמי יענהו משיהו
: נורא טהרנו

 תזכנו לגבורה הרומזת השניה הזאת הקפה שבזבות או׳א יהוה יהר׳ט
 ולמען הגופניות תאותינו לכבוש כה בנו ותן יצרנו על להתגבר

 וכש לנו לישועתה ולבה גבויתך את עוררה בגבורה נאזר עקידך יצחק
 יכבשו כן שלם בלבב רצונך לעשות רהמיו את אבינו אברהם שכבש
 במרת אלהינו ה׳ עמנו ותתנהג טדותיך על רחמיך ויגולו כעסך את רחמיך
 אפך הרון ישוב הגדול ובטובך הדין משורת לפנים לנו ותכנס החסד
 ורעות קשות גזירות כל מעלינו ותבטל ומנחלתך ומארצך ומעירך מעמך
 חשוך מזדים נם גבורה( )ר׳ת רחמיך כרב טובות גזירות עלינו ותגזור
 צנה תחסה כנפיו ותרח לך יסך באבדתו . איתם אז בי ימשלו אל עברך

 ודור לדור לעולם לך נודה מרעיתך וצאן עמך ואנחנו אמתו וסוחרה
 הכרובים יושב יוסף בצאן נוהג האזינה ישראל רועה תהלתך. נספר

.שמך את ליראה לבבי יחד באמתך אהלך דרכך ה׳ הורני .הופיעה
:וגו׳ לרצק יהיו

נלי־צירן ח5חק אה־־
וברצונך אחר. עוזמו תפארת כי ב׳פ מלך ה׳ ישראל. שמע

חתן
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 הגויים כל על עליון ולתתך .תמנגך תפארתך עטרת חן לוית לראשך תתן

כאשת אלהיך ליי קדוש עם ולהיותך ולתפארת ולשם לתהלה עשה אשר
: שמרם כבבת יחודך דורשי גבור נא .דברת

 להיות תזכנו לתפארת הרומזת שלישית הקפה שבזכות או׳א ה׳ יהר׳ט
 לעסוק ותזכנו אתפאר בך אשר ישראל עליהם הנאמר מעבדיך

 ותחננו האמת לבקש מגמתינו כל ותהיה אמת תורת הקדושה בתורתך
 וכל והכזב מהשקר להתרחק ותזכנו התורה דיני אמיתות דעת למען

 אבינו יעקב ובזכות אמת תורת ובזכות אמת דבר על יהיה שנפנה פינית
 ותעשה ותעננו ליעקב אמת התן וכתיב אמת מדת בתפארת החתום

 אלהינר ה׳ לך נקוה כן על האמת עיר ירושלים ונקראה בקשתית
 כדברך ה׳ לפניך רנתי תקרב תפארת( )ר״ת עוזך בתפארת מהרה לראות
 בך לו עת אדם אשרי אק כל בי תשלט ואל באמרתך הכן פעמי .הבינני

פי ידבר ה׳ תהלת חיינו. כמשפטיך ה׳ רבים רחמיך בלבבם מסילות
: וכו׳ לרצון יהיו :ועד לעולם קדשו שט בשר כל ויברך

רביעית הקמח אתר

 ונושעה פניך האר השיבנו צבאות אלהים ה׳ .ב׳פ מלך ה׳ ישראל שמע
. נצה בימינך נעיפת פניך את שמחות שובע חיים אורח ותודיענו

:גמלם תמיד צדקתך רחמם מהרם ברכם
 הרומזת ד׳ הקפה זכות למען שהעשה רחמים מלא אל אדא יהוה יהר״ט

 ונשמחה ועד פלה נצח תעזבנו אל דרבים ורחטיך נצח למדת
 על שהבטחתם ונחמות הבטחות לכל ותזכנו נצח בימינך נעיטות הנראה

 ותחזקנו ינחם ולא ישקר לא ישראל נצח ונם הקדושים נביאך ידי
 עלינו הסקטרינים כל פי ותחסום והסתום אויבינו ותנצח לנצח ותאפצנו

 בתורתך עינינו תאיר הנצח במדת החתום מהימנא רעיא משה זכות ולמען
 בזכות הזה החל פגלות עולם גאולת ותנאלנו נפשנו תרדוף פצותיך ואחרי
 לוי בן וקול ביטינו במהרה המקדש בית ותבנה מהימנא רעיא משה
 בית מלאכת על לנצח נבל עם נעים כנור עכו ונפל״ה שיר״ה על תסוב

 יהלך לפניו צדק .שמד נדול בישראל אלהים ביהודה נודע נצ״ח( )ר׳ת ה׳
ג וכו׳ לרצון יהיו חיום כל אקרא אליך כי ה׳ חנני :פעמיו לדרך וישם

חסשיח הקפה אחר

 אשר הארץ בכל שמך אדיר פה אדוננו ה׳ .ב״פ מלך ה׳ ישראל שפע
 תשוה והדד הוד בישועתך כבודו גדול השמים על הודך תגה

: עדתך נהל טובך ברוב קדוש חסין .עליו
 הרומזת חמישית הקפה ולמען רחמיך למען שהעשה או׳א יהוה יהר׳ם

 ברכים ולאמץ ולהחזיק ולומדיה התורה לכבוד ותזכנו ההוד למדת
 ולא רשעים בעצת נלך שלא ותזכנו דשלהי דרבנן ברכי הגי כושלות

 לטובה הדד במדת החתום ה׳ קדוש אהרן זכות ולמען רכיל מהולכי נהיה
 בעולם שלום ולהרבות שלום ולשום שלום ולבקש שלום לרדוף תזכנו

 ולשלום טובים ?חיים ותברכנו בינינו שלום ותשים דאהרן עובדא ולפעבד
 בטהרה עליו השדה והדד הוד בישועתך כבודו גחל גואל לציץ ובא

 לי ה׳ ויהי .רגלינו לטוס נתן ולא בחיים נפשנו השם הוד( )ר״ת כיסינו
 יהיו .לבי תרחיב כי ארוץ מצותיך דרך פחסי לצור ואלהי למשגב

: ובו׳ לרצק
שמע
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 , ,מעשיו בבל וחסיד דרביו בבל ה׳ צדיק :ב״פ מלך ה׳ ישראל פשע
 י רשע כבית ראש מחצת משיחך את לישע עמך לישע יצאת

 |, :קדושתך זוכרי פיה לעמד גאה יחיד :סלה צואר עד יסוד ערות
 1 הששית הקפה זכות ולמען רהט׳ך לכען שתעשה או״א הו וו הו יו יהר׳ם

;1 בטיבך ואתה הרע והרהור יערן חטא ככל ותצילנו ליסוד הרומזת
 '1 ותוציא עותנו אשר ותתקן הפרדנו אשר ותיחר פזרנו אשר תלקט הגדול
 בלע חי״ל הקליפות בין נטמעו אשר קדושה של הניצוצות כל לאור

 ולא חטא מכל ודרכינו עצמנו לשכור ותזכנו אל יורישנו מבטנו ויקיאנו
 ובזכות קודש זרע זרעינו כל ויהיה פגם שוס בזרעינו ולא בנו ימצא
 ציון יסוד יסר *שדי אל עלינו תרחם היסוד בכרת החתום צדיקך יוסף

 גאולת ויגאלנו ידו שנית ה׳ יוסף יוסף ובזכות צדיק קרנות תרוממנה
 טאלהי וצדקה ה׳ כאת ברכה ישא יסוד( )ר׳ת בימינו במהרה עולם
 עלף" שתול כעץ והיה ורדפהו. שלום בקש טוב ועשה כרע סור ישעו
יצליח יעשה אשר וכל יבול לא ועלהו יתןבעתו פריי אשר כים פדני

רב

 קוראיך[ לבל הפד ורב וסלהב״פ כלך ה׳ ישראל ׳שמע
הגדולה[ ה׳ ודור,לך דור גבל

ת׳

ראם

 הממלכה ה׳ לך ובארץ בשמים כל כי וההוד והנצח והתפארת והגבורה
 .תעלומות יודע צעקתנו ושמע קבל שועתנו . לראש לכל והמתנשא

 הקפה ובזכות רחמיך למען שתעשה רחמים כלא אל אחא יהוה יהר׳כ
 העולש כל על ומלוך מהרה עלינו מלכותך ותגלה למלכות הרומזת שביעית

 ההוא ביום הארץ כל על למלך ה׳ והיה המלוכה לה׳ והיתה בכבודך כלו
 כלבות במרת ההתום ע׳ה המלך דוד לכען ועשה אהד ושמו אהד ה׳ יהיה

 אל אבותינו עם היה כאשר עמנו אלהינו ה׳ יהי עלינו שכינתך ותשרה
 לעולם .ארשע אויבי ומן ה׳ אקרא מהולל מלבות( )ר״ת יטשנו ואל יעזבנו

 .תחתיה משאול נפשי והצלת עלי גדול הס־ך בי .בשמים נצב דברך ה׳
 תאוח .ועד עולם אלהים בחסד בטחתי אלהים בבית רענן כזית ואני

: אזנך תקשיב לבס תבין ה׳ שמעת ענוים

, : הקפות הז׳ אהד בתפלה מדבר אני עוד

 לך להודות רבה ושכחה ואהבה ביראה באים אנחנו הנה עולם של רבונו
 אותי[ אהבת העמים ככל בנו ובהרת במצוותיך אשרקדשתנו על

 שבל[ ותורה שבכתב תורה הקדושה תורתך את לנו ותתן בנו ורצית
 ן גדולי© הסדים עמנו עשית אשר היינו מה אנו כה לעבודתיך וקרבתנו פה

 1לשה ומהללים לך אנחנו כודים אלהינו ה׳ ועתה באלה עצומים רבים
 [ נתרשל? אשר בל לבבנו על בהעלותנו צערנו גדול אמנם תפארתך
 | דיבור כצד הן בלימודנו פגמנו אשר ובל הקדושה בתורתך מלעסוק.
 [ שלא והן לע־שות מה כדת ויראה בקדושה לכדנו שלא כצד הן להתגרד

 | קטפנו אשר והן . ההלכה ועומק הדין מיצוי בוריו על דבר להבין טרחנו
 | אמצנו ולא דשלהי דרבנן ברבי וחזקני תמכנו לא אשר ודק שיה עלי כלוח

 ן בלימוד וטעינו תורתך אותיות בב׳ב פגמנו ובזאת וכזאת כושלות ברבים
ביצתי נפלו אשר אחרת ועוד הכם תלמיד בטכסיס נהגנו ולא ובהוראה

תורועו

מ

-



:שבי ממנו וישב נשברים לבורות ומצותינו תורתנו י*•

: רע מכל ותצילנו לעבודתך ובריאים ^ני1
 ביקרך הארץ כל על והנשא בכבודך כלו העולם כל על מלוך ־'•או׳א1^
 )עשה( כל וידע ארצך תבל יושבי כל על עוזך גאון בהדר והופע ן!■

 כל ויאמר יצרתו אתה כי יציר )יצורה( כל ויבין פעלתו אתה כי מלפעול
 בכל ומלכותו מלך ישראל )אצילות( באפוייאלהי גשמה )בריאה( אשר7•"" י

 ושמח מטובך שבענו בתורתך חלקנו ושים במצותיך קדשנו .^טשלה
 נברא שוס מפני תדיחנו ואל באמת לעבדך לבנו וטרה בישועתך נפשנו

 שמונים שנותינו ומלא בנעימים ושנותינו בטוב ימינו ותאריך שבעולם
 תסתירנו כנפיך ובצל לעבודתך לנו תוסיף היים ושנות ימים אורך שנה

 שנה עלינו ותחדש ורעות קשות גזירות מכל ביתנו בני ולכל לנו ^תצילנו ע,
 עמך כי וליראתך לעבודתך ורעננים דשנים ושאננים שקטים ונהיה <מ-^ובה

 . לך יחלנו כאשר עלינו ה׳ חסדך יהי אור נראה באורך חיים !ותזקור 11
 בישועתך לבי יגל בטחתי בחסדך ואני .לנו תתן וישעך חסדך יי והראנו

 יד וזמרת עזי כי אפחד ולא אבטח ישועתי אל הנה עלי. גמל כי ליי ׳*שידה לרה:
: לישועה לי ויהי יי לוי כמ

 בכוונה ה׳ לפני להתפלל תפלה יסדר חולי או צרה לו שיש מי כל -פולץ
 יום כל וכן בו בקי שהוא בל׳ יתפלל בלה׳ק כ״כ בקי אינו ואם ׳טתוון:

 ושלא חטא ובכל מיצה״ר ושינצל לעבודתו הבריאות התמדת על *אזןחפלל
 הק׳: בתורתו ולעסוק ה׳ לעבודת כניו להדריך ושיוכל בזרעו פסול נ^עצא

הימן ■שהל
"ן

ותכסנו בנו יבא ורעד יראה נפשנו תבכה ובמסתרים ונכלמנו בושנו הכל על
לעשות רוצים ואנו ומתחרטים שבים אנו פנים בבושת עתה והן .פלצות ■

 שתקבל והמטיב הטוב והנון רחום אל או׳א יי מלפניך ויה״ר .כרצונך רצוננו .
 בתורתך ולעסוק רצונך לעשות שרצוננו וידעת לבבות בוחן אתה כי כינתינו י

הבא ישראל חכמי עבדיך ע׳י הבטחתנו ואתה לעשות מה כדת הקדושה '*ך
 עצור ואפס יד אזלת כי וראה רחמיך נא יהמו ובכן .אותו מסייעין לטהר
 הנה הן ונפש נוף גלות ותוקף הטהרה וביטול העמים ארץ ואויר , ועזוב

 מתורתך להדיחנו זמם אשר ועשה הרע יצרנו אויב נבר כי בעוכרינו היו
: ובעבודתך

 על חוסה בעלך והגוף לך הנשמה . בלתך ומושיע גואל לנו אק ובכן!
 . התורה ספר שבה לתיבה שהקפנו הקפות שבע ובכה .עמלך ׳;
לתורתך אבינו השיבנו עלינו רחמים תתמלא . תורתך לכבוד ^שמרונו?,;׳

 כעסך את רחמיך ויכבשו הדינים ויתמתקו . לעבודתך מלכנו וקרבנו
וישוב ומצותינו תורתנו ניצוצי כל לאור ותוציא מרותק־ על רחמיך ויגולו 1,1

 לשמה בתורה לעסוק ותזכנו .נדח ממנו ירח ולא הראשון לאיתנו הכל
 תורתנו פרד׳ם חלקי כל לאור ולהוציא ולעשות לשמור וללמד ללמוד

 ודעת ובינה הכמה מאתך ותהנגו . ונשמתינו רוחנו לנפשנו השייכים
 והויות וקושיות הקדושה תורתך בפרדס אמתיים רבים חידושים '׳?׳{לחדש

 תזכנו רחמיך וברוב תורה. של לאמתה דינים וחידושי אמתיים ^׳'וישובים
 ימצא ולא מזלייהו ובריא אנשים זרע וחסידים חכמים בנים קדש "־קלזרע

 כח בנו תתן ברחמיך ואתה . פסול ושום פגם שום בזרענו ולא ׳׳^בגו:
על לעמוד וגופנו וגידנו באברינו ואומץ וחוזק מספיק ויכולת ^?ובריאות
 וטובים שמחים ונהיה כאב ושום מיחוש שום לנו יארע ולא המשמר
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ומהות! והוייתו יצירתו תחלת מראשיתו דבר ומחשבתו לבו אל יתן החי \*ח
 לעבוד חובתו מה היותו מיום ומשענתו שבטו וקימתו שבתו ואיכותו

 ^ובק אותו פוט׳ר ואין לתבונתי הקר אין הכל ליוצר ונשמתו בגופו ־עבודתו
 רק בוראו את לעבור אם לאנברא׳כי כי רעד יאחזמו עצמותיו וכל ילבש הרדה

 להתעסק ומותר הנוף מצרכי וכיוצא למלבש וכפות ומזה מחיה לגוףבלי א׳א כי
 טרוד חצית עד והלילה היום וכל להעשיר ליגע נברא לא אך מחייתו לבקש

 שהוא אלא בוראו לעבוד הוא שנברא מה עיקר כי וסהורותיו ועסקיו בפועליו
 לעבוד א׳א זה מבלעדי כי הגוף להחיות שישתדל צדקו למען הפץ יתברך
 ימיו כל טפל והעיקר עיקר הטפל יעשה איך שכן ומאתר עבד עבודת
 נברא לא אשר וכיוצא וטיולים ומתן במשא עמל אשר בעמלו יוצא ושנותיו

 ארך אדם ישליך עבודה וסדר ומצות לתורה שנברא והעיקר הטפל והוא לזה
 כביכול ופרח שנברא פה כל כאלו כלל ומצות פתורה זכר לא ואדם גיוו

 ויטייל דתן שישא בעבור הוא תדיר חיים לו משפיע הוא ואשר ביצירתו
 הריף ויחיה במו׳ט יחכם אשר כל כי כלל מקבלו השכל שאין דבר וזהו
 ית׳ לבורא עבודה שום בזה אין ושינוייהן וחלופיהן בסחורות ובקי גדול

 שס לו ולהרת ועושר הון לאסוף הזה הטורח וכל הסחורות פרי כל וזה
 שלימות יקנה בזה האם רחבה ודעתו גדול סוחר הוא כי חוץ פני על

 בטנו ויכלא פיו ירהיב חיל לעשות ידו השינה אשר כל האם לנפשו
 ועפרות בקבר גופו לכסות כסף כעפר יצבור האם ומרגליות -וזהב מכסף

 > בהם שיתעדט־ טוב כל מלאים בתים להניח לו יהיה תועלת ומה לו זהב
 וצמא רעב ואביון עני יהיה האמת בעולם והוא אוהביו או שונאיו אתרים
 באמת יכיר אז כי תמידי צער לו די ולא קרועים ומדיו כל ובחוסר בערום
 ה׳ שונאי ביד יפול שממונו אפשר אלא וריק להבל ושניו ימיו שכלה

 בממונו שעושים עבירה כל ועל ית׳ לבורא ח׳ו להכעיס בממונו וישתמשו
 ן כליפה לאותה לה אוי בושה לאותה לה אוי קצף בזיק וכדי לענותו יוסיפו

י ומתן במשא, כאד וחריפים השערה אל קולעים אדם בני על והתימה
 אשר כלל יצרם בפרסת ירגישו לא איך ברמאות מאד ובקיאים

 לבותע מהשביל עיניהם מראות וטח שחת לבאר להורידם ויחפרהו כרה בור
1 שעות כפה ולילה יום של שעות כ׳ד בכל לבם אל לתת טוב הלא

 פזפורים וקצת תפלות ג' שבין אפשר כי יתברך בעבודתו יתעסקו
 בזה יעמיק כאשר וכליפה בושה לאדם יניע וכפה שעות שתי יעלה לא
 שעות ב׳ כ׳א לעובדך יכול איני האדק פני את העפר יאפי אמר אס

 זה ועל רצוני בק לעשות רוצה אני יום בכל שעות כ׳ב הנשאר והיה
 לעשות ישמור לא אם ופועליו ומשרתיו מעבדו האדם״כוסד רקת הדווים ידוו
 קצ׳ף ומשנה יהלוכו לפידים פפיו ועבודתו מלאכתו רובו או היום סל

 המאדים אט־ים בקולו יתן הן ירוצצו כברקים עיניו בהם דתן פניו יסתיר
 ויסרתי מחר יום כזה והיה תוסיפו כה אם חי חי חקכם כליתם לא פ-יע

 ישאלווז כאשר פקודה ליום יענה ופה חמאתיכם על שבע אני אף אתכם
 י । בואו חלדך בימי ושנית קרית אשר פשנח סדר וכיצד ימיך פספר איה

 - יצטדק ופה ידבר פה בוראך עובד היית ולילה ביום שעות כפה חשבק
 ׳ משרתו על רוגזו נתמלא תמיד כי בעצמו יודע הלא פחשבק יצאה אש כי

 זסעם, אלא עליו לו אין ומשרתו עבדו כי ברעהו לאיש יעשח כסה ראם
בוראו את עבד לא אשר חאדם יעשה מה עין בצרות מטון או מזונות

הנותן
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 שעות שתי אם כי עבד ולא בראו ולכבודו וכבוד עושר היים לו הגותן ״״

 עשת חטאות וכמה כהלכתן שלא שתים הם תדקדק אם אלו וגם ביום
 בעשנן יעשן אז כי תורה ביטול הוא זה לכל והגורם וכיוצא תפלתו בתוך ,״״
 ותאותיו העולם עסקי בלבו ויקבע ומטולאות בלות הסברות אלו של 1
 כי ירגיש ולא הרע יצרו בעבודת ימיו כל ויוציא החמדה שכיות וכל ^׳

 באין עיניו שמורות אחז סמך יצר כי יוצרו בעבודת עצר ועצור קוצר
 החומר זוהמות בהלאים ומוכה נגוע ותמיד לעולם באין מה על מבין

 אין לתורה עתים קובע אין או בתורה עוסק שאינו שמי באופן העכור ׳;
 על בחטא ומשתרש וחוטא הולך יום ויום יצרו ביד נמסר שהוא ספק

 לשמה בתורה ולעסוק ה׳ אל לשוב בהתעוררות ויחזיק יתעורר אשר ■,;׳
 השיבנו רז׳ל תקנו וכך בתשובה לשוב בידינו יעלה התורה ובאמצעות

 עיקר וכי בתשובה והחזירנו לעבודתך מלכנו וקרבנו לתורתך .;;אבינו
 בזה הארכנו וכבר ערכו כפי אחד כל תורה עול עליו לקבל הכל תחילת י^'
: בס״ד אחרים במקומות בעניותנו ך;

 מדות בי׳ג קורדובירו מוהר׳ם שפי׳ במה להתבונן האדם יכנע מאוד לט
 מי גרגרים ג׳ ב׳ מילין ריש פה נזכיר ובקצור דבורה תומר בספר

 ואת כמו וחוזק תוקף לשון אל וגם היום כל אל חסד כמש״ה הסד ^;אל
 רגע אין ועוד מהשגחתו נסתר דבר שום אין כי וידוע לקח הארץ אילי

 תמצא והרי עליו המשפיע עליון מכח ומתקיים ניזון האדם יהיה 'שלאד:
 משפיע רגע באותו כביכול יתברך הוא יהא שלא כנגדו אדם חטא שלאתנ

 המשפיעו ההוא בבח חוטא שהאדם היות ועם אבריו ולנוע לחיות חיים ^ילו
 בו משפיע שיהיה כזה עלבון כביכול סובל אלא כלל ממנו מנעו לאמה

 שהוא ורגע בעת אבריו ותנועות כחו מוציא והאדם אבריו ותנועות ^בחו
 חיותו ולפסיק שפע לאסוף היה ובכוחו ומצותיו תורתו לעבוד מה׳ י^גשפע■

 ובעל תקיף כמוך אל מי וז׳ש כביכול סובל והוא מת, והיה רגע 'באותו
 : חוטא שהאדם ברגע חיים להשפיע חסד רב אל טי ועכ״ז היכולת12 ס

 ישתמש איך יאמר כי בזה לחשוב סגיא זיע בקל נפש הבעל יזדעזע וכמה:'ה:
 אבריו ולנוע בו לחטוא יתברך הבורא לו המשפיע והיות בשפע

 הדברי בכח ישתמש איך וכזאת וכזאת יוצרי כרצון שלא יצרו רצון בלעשות
 במתנה וישתמש איסור דבר ובל הרע לשון לדבר יתברך לו נתן אשרה-
 בדבריו בה ח׳ו להכעיסו מהבהמות והבדילו יתברך לו שנתן לגדולה *

 הארכנו וכבר .ואבוי אוי וחטאים רעים דברים דובר פה וכל האסורים מ י*
 לעתים בינה הרב משלו ישא אשר הבאתי ושם בס׳ד בדרושים בזה:ז^

• זה בענין י- ג
 שלא האדם שיעשה עבירה שאין הקודם על גדול ענין זה עון נושא יללי מ

 אחד קטיגור לו קנה אחת עבירה עשה רבותינו כמ״ש משחית יברא ר*
 שתתקיים בריה לך ואין עשני פלוני ואומר הקב׳ה לפני עומד קטיגור "ואותו ט"

 והדין יתקיים ובמה לפניו עומד והמשחית הקב׳ה של בשפעו אלא ס^בעולם
 אצל ילך להכעיסני עשו אשר משחיתים זן איני הקב׳ה שיאמר לנותן ד
 וכביכול נשמתו נוטל תיכף המשחית והיה ממנו ויתפרנס שעשאו סמי ז

 את זן שהוא וכמו אותו וסובל עון נושא אלא כן עושה הקב״ה לון:אין
 החוטא ישוב אולי אפו ומאריך ההוא המשחית ומפרנס זן כלו ורלהעולם

: המשחית יבוטל וסיגופיו ובתשובתו !!לה
 כביכול יתב׳ לו טזקיק שהחוטא, לב לו שיש למי הרעיון המבהיל יו^וחוא!דבר

מהגנות כמה 1השב• יסבלהו ולא למבעיסו נעשה אשר המשחית לזון * והר•
והשטות 6 ו ;ל
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 ,ישים כאשר חטאותיו על וידאג יבכה ככה הי אדם יתאונן מה ליג
 העליונים ולכל ולאחרים אליו הגיע ומה עשה וכה פעל מה עיניו בין
 ממעל אלוה חלק שדי נשמת אשר אליו הגיע כה בעונותיו ותחתונים

 נעשה שכינה עליו לשרות קדוש משכן שיהיה במקום וגופו וטמאה חוללה
 קרי וכרוזו למו קראו טמא סורו בטומאה נתגדלו ואיבריו לפט׳א משכן
 עליון ממלאכי השומע וכל עולם של במלכו ומורד מרגיז האיש זה בחיל

 עליו הגזירה יצא ואפשר אותו מקללין השבים ועוף כנפים בעל וכיוצא
 בית ואף ובשרו בעורו מכאובים ורבים כגופו שהם קטנים בניו מיתת
 רוע ואם להאבידו פניו על ולטורדו לרעתו הוא בעשרו יצליח ואם גרמו
 והכריע עבירה עשה והוא חייב וחציו זכאי חציו שהעולם גרם מזלו

 מטר יהיה ולא השמים את ועצר ורעב כיתה נגזר ועי׳ז לחובה העולם
 הבצורות דברי על עניים של צערן ועל ישרים מות על מכנו נפרעים אז

 וגם נפשו להכאיב עונשין עליו קובעין וילדיו ועני עני מכל צער ובל
 העטופים והיו למרעיתם בשדה עשב ימצאו לא כי בשבילו לוקין הבהמות

 ועשבים הנהרות על הממונים ומלאכים שרים וכל ויבש יחרב ונהר ברעב
 פנחס ר׳ כמ״ש צערם וגדול בטלים כלם בארץ משטרו תשים אם כמש׳ה

 גדול צער אלמא לעולם מים בך יעברו שלא גוזרני דחולין פ״ק יאיר בן
 נגזר כשח״ו ברחמים העולם להנהיג הממונים למלאכים לשרים גם הוא
 הממונים ומלאכים שערים כמה גם וגירם אורם צפד צערם גדול קשה דין

להבל

ו::

 י ן| ואחזו טשתריין חרצי׳ קטדי בזה האדם יעמיק אם ובאמרת לחוטא והשטות
 מיצרו'ואתה להתפתות ופתיותו סכלותו מגיע היכן עד עצמותיו רעדה
 ־ לשקוד שוטע אדם ואשרי הקדוש בספר עצה הפליא ז׳ל להר׳ תחזה

:דלתותיו על
 • ויבהלוך תשחה בדמעה מטתך רב אמר הכי בהנהגותיו הרא״ש ריא

 1 כולי דמרתע קאי וקושטא זכאי בן ר״י חרדת זכר׳ מידי רעיונך
 1 שתי ואומר בובה היה שריב׳ז השחר תפלת פ״ המאמר מפשט גופא

 , ן אמרו וריב׳ז כו׳ דרך באיזה יודע ואיני לגיהנם וא׳ לג׳ע א׳ לפני דרכים
 • 1 ומעשה בראשית ומעשה ותלמוד משנה מקרא הניח שלא הישן פ׳ עליו

 ; 1 ושמנים אכלא ואוצרותיהם יש אוהבי להנחיל נאמר ועליו בו׳ מרכבה
 “נ ן לכת מזומנים ותלמידיו שהוא לו דגילו דורשין אין פ׳ ואמרו בו׳ תלמידים
 ינ 1 פירשו דהמפרשים והגם גדולה תרדה חרד הזה השבה בל ואחר שלישית

 " | א׳ לבו אל כשיתן אדם בשר שערת תסמר הדברות לכל מ״מ בזה
 ; 1 ן כזה יתום בדור ובפרט פחיתותו ורוב זכאי בן ר״י ממעלת מריבוא

 '־ כי חיים דרך בס׳ זצ׳ל מהרח׳ו והביאו רז״ל אמרו הלום הגם ריב
 י' י במקום אותו מניחין הנשמה המלוים המלאכים האדם כשנפטר

 שאול דרכי מות מוקשי נקראים ובלם נתיבות רבבות אלף ל׳ב שיש
 רוצה וכשהנפש כלב כדמות מזיק שם ויש אוכלה אש נתיב ובכל

 ותופסין באין והמזיקין הבלה ומלאכי צועק הכלב נתיב לאיזה להכנס
 מחרב הצילה זה על אמר המע״ה ודוד לגיהנם אותה וקולעין הנפש
 ארח ששטו אהד דרך יש הדרבים אותם ובין יחידתי כלב מיד נפשי
 "”:ואח׳כ| בתחלתו חושך והוא למשכיל לטעלה חיים ארה שנאמר חיים
 [ וכל היום נכון עד י ואור הולך נגה כאור צדיקים וארח שנאמר אור כלו

 , 1 ובלם ואפלה וחשך אוכלה אש וסופן תחילתן כזה חוץ נתיבות שאר
* כת ויותש יזדעזע זה ענין בדעתו האדם וכשיצער עב״ל גיהנם עד הולכים

1 : לה׳ לשוב וימהר

12מיי
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 גדול עלבון להם ויש נשמעות התפלות אין ני כחן מתיש התפלות לקבל
 והנשמה ה׳ו ועולמות ומרות ומלאכים בהיכלות החוטא עושה פגם כמה

 נשאר עולם ובכל ספירה בכל ולמטה משה כשנשתלשלה מהצבה ממקום
 ונסתמים נשמתו שרשי אותם כל פוגם וכשהוטא שם ודיוקנה שרשה

־ : נוזלים השפע מימי ואין הצורות
 כמה בוכים בקול גלאנטי מהר״א הקרוש להרב תראה ראה מזה ויותר

 הכמת ראשית בעל הקדוש הרב וגם החוטא סד״ק פועל פגמים
 וזה עש׳ב ההוטא פוגם כמה מונה היה הוא חיים תוצאות ס׳ בריש
 ושרשי הדרכים אותם דרכינו נהפשה שזש׳ה גלאנטי מהר״א הרב פירוש

 לעלות ומסילות דרכים נעשים שהם העליונים בעולמות המשורשות נשמתנו
 דרך על נהפשים וכיצד אותם לטהר שם בהם שפגמנו העונות נחפש

 יהיו שלא ה׳ עד ונשוב וכיוצא זו במרה פוגמת זו עבירה לידע החקירה
 הטוב יצר לבבינו נשא נעשה וכיצד ה׳ לבין בינינו מבדילים עונותינו

 עש״ב: כזכיות וזדונות טוב היצה׳ר ויהיה בשמים אל אל כפים אל הרע ויצר
 דעבדי על בגלותא ישראל מתעכבי מילין תלת על תנא בזוה״ק אמרו ריד

 דמסאבי ועל משכינתא אנפייהו ומהדרי בגלותא בשכינתא קלנא
 משער פ׳ה הכמה בראשית הקדוש הרב ופירש שבינתא קמי גרמייהו
 ויחללו כמש׳ה ה׳ את מחללים שהם על בשכינתא קלנא דעבדין היראה

 אנפייהו מהדרי כו׳ יצאו ומארצו אלה ה׳ עם להם באמור קדשי שם את
 י׳ת ובתפלת הזמירות באמצע פוסק בטלים דברים על תורה דברי פוסק

 ועריות אסורות מאכלות בטומאת גרמייהו מסאבי ולכאן לכאן פניו מחזיר
טומאת יש שבכ׳ז הברית ופגם והגאוה וכעס אבריו כל המטמא ולה״ר

: וברוחב עש׳ב
 ותורתך למצותיך שישמע איש אשרי ויציב באמת אומרים אנו רטר

 יתאוה רק כשתזדטן עראי ה^צות לעשות שאין לבו על ישים ודברך
 הממון אחר תמיר ולילה יום שרודף ממה ק׳ו וישא מקודם לעשותן ויבקש

 צריך הרבה כן על ויותר נמרץ בחשק וקובץ הולך להיות תמיד ומתאוה
 וכמטמונים בכסף תבקשנה אם כמש׳ה והמצות התורה אחר לרדוף

 בעסק להוסיף שיוכל אופן יבקש ותמיד ה׳ יראת הבין אז תחפשנה
 יוכל כיצד מחשבותיו יהיה וכה .המצות רעשה המצות ובקיום התורה

 אותו מסייעין ליטהר והבא בתורה לעסוק יוכל אופן ובאיזה המצות לקיים
 : עש״ב משה מהר״ר הרב בצואות המצות לימוד ותועלת בענין והאריך

 לצואר כחרב לבגד כאש הם דעונות מאיר דר׳ במרגניתא אמרו דיו
 לאזנים כחרישה לפה כמראה לעינים כחשך לרגלים ככבלים ללב בחץ

 שהעולם למי לו אוי הבאי בדברי שעוסק מי אלא קשה לך אין לגוף ביסורין
 קטיגורו סניגורו שנעשה למי אוי לו משחקת שהשעה למי אוי בו מטעה

 למי אוי לפ' ואפשר עמלו את שמאבד למי אוי מנצחו שיצרו למי אוי
 ריקם שנשאר לו ואוי בעו׳הז מצותיו לו שפורעין לו משחקת שהשעה

 גזול בדבר מצוה שעשה פירוש קטיגורו סניגורו שנעשה למי אוי ומ״ש
 או ונענש לסט׳א הולכים בפשעו והמצות דהתורה נמי אי רז״ל כמ״ש
 שמאבד למי אוי ונענש ליוהרא הטובים ומעשיו צדקותיו שמפרסם אפשר

 :עמלו את ומאבד זכיותיו לוקח והנרבר לשה״ר שמדבר אפשר עמלו את
מהעורון עיניך פקח אדם בן . תוספת וקצת בקצור מהרח״ו דל ריין

 ואיך תעתועים מעשה המה הבל העה״ז וטובות הנאות כל כי וראה
באפך נפשך טורף עצמך שאתה עליך תכעום ולא זולתך על הכעוס

ועובד
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 תתעצב איך למות וסופך עלהבליהעה׳ז תקפיד ואיך בכעסך ע׳ז ועובד

 ודן ברתת מגופך נפשך פרידת על תתעצב ולא שלך שאינו עולם על
 ועליות בתים ולביצת זהב לצבור תחמוד איך עליו נופלת חשכה ואימה

 אוהביך וכל אמות בד׳ יובל לקברות והוא ציצים ופטורי בתמורת מרווחים
 תפתה פתוח כי ותהו לאפס יהיה יגעה אשר וכל בעפר לכסותך מתעסקים

 מאוסה כל ואין חילך לאחרים ועזבת לעניים לתת סגרת אשר את ידך את
 תתעב איך שעה חיי ממון לאסוף עולם חיי חיים תורת תמאס איך בידך
 ומכסך רמה יוצע תחתיך תשכב עפר על ומחר יחליץ ועצמותיך בדשן

 תספר איך רמה אנוש ותקות רמה ומעלה שררה תבקש איך תולעה
 ומזכירם רעתך מספרים קטיגורים וכמה ממך הטוב רעך על לשה׳ר

 לעצטך רעה גורם ממך גדול אויב לך ואין אויבך תשנא איך עונותיך
 איך וזחב כסף אלילי שעה לפי ומרויח ומצות מתורה עתק הון מאבד
 שופט ונורא איום אדיר ממלך תתבייש ולא אשה מילוד ותתבייש תחניף

 ויום הקבר ודין המות יום תשכח איך כבודו הארץ כל מלא הארץ כל
 :כמווז לבא מוכרה ואין מהם והתעלמת יכילנו ומי והנורא הגדול הדין

בכל ושונה וקורא למשאר וכחמור לעול כשור עצמו שמשים אדם אשרי
וישמור לכסלה ישוב ולא כחו בכל שלימה בתשובה ושב תמיד יום
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 מקדש עזרו ישלח באלהיו וישען בה׳ יבטח קל מחטא אפילו עצמו
: החיים באור לאור עיניו ויאיר

 אותך מראה אני אשר ככל בתוכם ושכנתי מקדש לי ועשו כתיב ריח
 דרך אפשר תעשו. וכן כליו כל תבנית ואת המשכן תבנית את

 אה ברמזים בעניותי הארכתי אחרים )ובמקומות מוסר ותוכחות רמז
 ישתדל חזי דשפיר גברא האדם הן בי האר״ש( על הרומז רמז אקצר ועתה

 במקדש להיות רעיוניו ולטהר דרכיו להטיב אורחותיו לשום עצמו הוא
 ,כיצד הא בעצמו בו יהיו הקדש כלי וכל השכינה עצמו בו שתשרה

 מחשבות יצר וכל יצרו לזבוח *רול מזבח בגופו הכנה שיעשה רמז מזבח
 אש והיא בקרבו תלהט אשר ה׳ יראת באש הנשרפין הן אלו לבו

 משמיא ותיכף ובכי בצדם להתענות ההדיוט מן להביא ומצוה גבוה של
 יצו כל וזבח טהור לב בלבו כארי רבועה גבוה של אש יהבי מיהב

 לה׳ נבחר ומשפט צדקה קרבנות ויקריב לבער והיו רעים הרהורים
 אורן ה׳ שלמות המזבח מדות לתורה. ומקרבן הבריות את אוהב מזבח

 ן טצח! יום וכל הדודים ליחד כונתו כל שיהיה אהד גי׳ קומה וג׳ רוחב וה׳
:רעים מהרהורי השיריים שירי להסיר הדשן בהרמת

 . לרטז ואפשר לתורה רמז עניניה שכל זצ׳ל האר׳י גורי כתבו מנורה
אט שאפי׳ רמז מאליה תעשה יסורין ע׳י בא שהתורה מקשה

 ,שיהיה טהור זהב מאליו. יזכה בתורה יגע אם טפש שיהיה עליו ונגזר ע״ה
 , פרד״סוגימטריאת כנגד מינים ה׳ ופרחיה כפתוריה גביעיה וקנה ירכה לשמה
 (ב׳ ג׳ טצדיה יוצאים קנים ו' אמת. תורת אמתיות בהקדמות יהיו ממנה

 דה׳ו וימי שעברה משבת הארה להשאיר אב׳ג ימי השבוע ימי ששת נגד
 נשמה מקדושת ולישראל לו להאיר והנרות הבא׳. משבת הארה להכנת

 למחוז רמז דגם קודש לשבת הרומז ז׳ נר לאמצעי פונים וכלם התורה ע׳י
 , להק כ״ב גביעים .הרמב׳ם כט׳ש ממוצע דרך לאמצעי פונים שיהיו

׳ כפתורים מוה. ונר התורה אור להאיר המאור מנורת .אותיות כ״ב ולהאיר
: הכוללת הויה שבשם לו״ה הרומזים קבה״ו ליחד י׳א

 ביו דכלא כרכא תבונות חצ״ר דאורייתא דרופתקא שיהיה רמז ארון
שמעתא
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 מ יב סימן עמיר צפורן
 אמתים שבורות הארון מדות התורה. חכמות וכל פרדס אגרתא ישמעתא

 כלא בעצמו שיהיה רמז קומתו וחצי אמה רחבו וחצי אמה ארכו וחצי
 בגרסא בין וגדולתה התורה לעומק הם שבורות ידיעותיו ושכל יודע

 קומ׳ה ושיעור לסוד בין לרחב שדומה העיון בעומק בין לאורך שדומה
 וא׳של זהב של ב׳ ארוגות ג׳ .כדחזי ידע ולא חכמתי.שבורה כי יאמין

 להשוותם שצריך רוח לנפש רמז זהב של וב׳ לגוף רמז עץ של בתוכם עץ
 נראה היה לא שהעץ כשם צורה יעשה שהחומר נכון נר״ן רוח ונפש נוף
 תוכו שיהיה ומחוץ מבית והרוח הנפש כמו יהיה הגוף וכך זהב אם כי

: רז׳ל כמ׳ש כברו
 במלכו שאול שנה בן רז״ל כט״ש מחטא נקי כתינוק שיהיה רמז ברובים

 לתלמידים כנפיו שיפרוש רמז בכנפיהם סוככים שנה. כבן מחטא נקי
: יחסיק כנפיו בצל ודלים

 אטתים השלחן מדות בית. יביא מרודים ועניים לת׳ח שלחן יערוך שלחן
 ומקצתן שבורים מקצתן קומתו וחצי ואמה רחבו ואמה ארכו *

 עה׳ב מעין שהוא לשבת רמז שם שלימות מדות אורך רמז שם שלימות
 רחר לו. נתן אשר ה׳ כברכת שלם שלחנו יהיה יו״ט וכן ארוך שכולו
 שלימות ואמות לבו שירחיב ועניים אורחים להכנסת רמז שלמות אמות
 לא שבחול שבורות המרות חול שהוא זמן רוב קומה מלא. שלחן יהיה
וגם ושבורה הסעודה חסידה באילו נראה ויהיה הנפש לקיום אלא יאכל

: הק׳ בזוהר כט״ש ביהמ״ק מחורבן שיזכר נשבר לב לו יהיה
 למים הרומזים החסדים ולהגביר שפתים מתק בתוכו להכין רמז כיור

 ואיש לרעהו איש שבין ומריבות הקפדות כל הטובים בדבריו וירחצו
 ידעון שפתיו ודשן במתק הרחצה מן שעלו ביניהם שלום וירבה וביתו

: ויטהר עונותם מצואת החוטאים בתוכחתו שירחצו ורמז רצץ
 גדולים ועיקרים מוצק כראי חזקים עמודים שני לו שיהיו רמז ובועז יכין

 כי דבר בשום מהיר יהי אל יכין האחד מעייניו וכל עניניו לישר
 בהכנה ורבדיו עסקיו כל ויהיו דבר בכל יתישב ולכן חרטה המהירות פרי

 מתון ויהיה יתישב כאשר כי ומהירות חפזון בלי ונפש גוף הכנת דרבה
 כל יהיו אז פניו על ה׳ ביראת דבר שום שיעשה או שידבר קודם מתון

 בו ותוקפו כעסו שיאגור רמז בועז והשני שמים .לשם מתוקנים מעשיו
 עצמו על יכעוס כ׳א ביתו ובני זולתו על יכעוס ולא עז ובו וזהו בקרבו

 לו שיבא שהקושי עז בו וזהו רצונו נגד שיעשה אלה הטו עונותיו אשר
 עז בו וזהו תורה אלא עז ואין תורה מלא שיהיה רמז וגם הגורם הוא

 כמשז׳ל לדרכו והולך בצרכיו כשמתעסק אף בתורה יחשוב שתדיר
 ושכנתי מקדש לי ועשו הכתוב רמז וזה בס׳ד( אלו ברמזים הארכתי )ועוד

 הקדש לכלי הדומות והנהגות מדות להם כשיהיה אימתי ממש בתוכם
 כליו כל תבנית ואת המשכן תבנית את אותך מראה אני אשר ככל ורש
 תבנית בעצמכם תעשו וכן תוריות תרומיות טובות למדות רומז הכל אשר

 בתוכם: ושכנתי ויתקיים שכיר להשראת מקו׳ יהי׳ ובזה וכליו משכן רמ״ז כל
ומוסר ומצות בתורה ולעסוק ה׳ את ליראה תדיר להתעורר לדזכי טוביה

 הבא וגמירי ישקוד דלתות׳ על יחפוץ הקדו׳ בספריהם מלכים
 דף עובד להיות במעונו השמחה עטו והיתה אותו. מסייעין ליטהר

: חיים אלהים

:ותהלהיילא׳ו ברכה כל על ומרומם בילא׳ו
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גודל קשר

: תפארת שהיא כל .באשמורת לקום .א׳ סימן

 נשמתי בי שהחזרת רחום מלך לפניך אני מודה יאמר כשנעור מיד א
 אכעום ולא בידי ומסור נכון לבי שיהא יה״ר אמונתך רבה בהטלה

: ד״ם( יעב״ץ ה׳ )סידור שצריך וי״א נט״י וא׳צ אכעיסך ולא
 סי׳ ברכ׳י ידיו יטול לקום רוצה שאינו ואע״פ כראוי ידיו יטול מיד ב
 לדחות בא הוא כי נדה מישראלית ולא גויה מטשרתת יטול ולא א'

:)אחרונים( הרעה ודבקתו הסט׳א
 :)שם( יצה״ר מכניע חצות וקימת מעומד שיקום וטוב כראוי ילבוש ג
 כלי ואם מאד הרבה חמור דבר והוא נט״י בלי אמות ד׳ ילך לא ד

: )שם( טד״א פחות פחות ילך רחוקים הם הרחיצה
 :)שם( יכסם או ישפכם אלא נגדם ולקרות לברך אסור הנטילה מי ה
 ; דל האר׳י , אברכם ואני עד ,ענ״י מברכות הברכות כל יברך תיכף ן
 אק כי ומברך לובש יהיה לא לובש ובעודו כראוי שלבש אחר הה ן

: דל כמ׳ש מברך בעודו קל דבר אף לעשות
 י׳ב חצות וזמן דל להאר׳י חצות תקון וסדר וידוי יאמר לילה הוא אם ח

: א׳ סימן ברב״י .היום הצי אחר שעות
 מלבושיו יסוד ולא עראי שינת יישן הבקר אור עד לעמוד יכול אינו אם ט

 :ט׳ז סימן ברכ״י עיין אחרת פעם הברכות לברך בספק יכנס שלא
 :א׳ סי׳ ברב׳ מהזיק אדם ולכל מקום בכל הוא באשמורת לקום חיוב י

 היום האיר אם ואפילו באשמורת סוקאר בלי קאפ״י לשתות יכול יא
:פ׳ט סימן ברכ׳י .תפלה קודם

: כרוכים ירדו הנצרכים ציצית דיני .כ׳ סימן

 ט׳ז* בר״יסי׳ החזה עד ואחור פנים האדם וגוף הראש שיקיף הטלית שיעור א
 ה׳: סי׳ שם במרחץ כ׳א ימירנו ולא עמו ויישן החלוק על קטן טלית ילבוש ב
 גן .בשבת להפרידם אסור קצת מסובכין ואם תמיד הציציות יפריד 1

: ס׳ה סימן המלך
; ה׳ סימן ברכ׳י .שדא בניקוד הבי״ת בציצית להתעטף יברך ד
 הטלית ויהיה . יעקב כבית דלא אחרונים בטלית. יתעטף שבירך אחר ה

: ה׳ סימן טחב״ר ברבה. קודם בידו
מעומד,: ויברך מעומד עטיפת,ציצית ן
 לא הארה ראותה תכלת בו יש כאילו ולחשוב בציצית להסתכל צריך !

:ח׳ סימן בר׳י ,נפסקה
 בעת הדברות ולכל ופשטיה נהרא נהרא בטלית הראש כסוי בענין ה

 ינהיג ואח׳ב הישמעאלים כעטיפת אמות ד' הלוך כדי יתעטף שיברך
: ח׳ סימן מחב״ר כמנהגו.

 אמה דהיינו אצבעות מג׳ יותר רחוק יהיה לא הציצית שבו נקב ט
: י׳א סימן מחב׳ר .זרת קמיצה

חרט



לל בג טיטן גודל קשר
 שתלויס במקום מארבעה הוט נפסק ואם פסול כלו שנפסק א׳ חום י

: י׳ב סימן שם פסול בנקב
 לברך יכול דזמרה פסוקי שאומר בעוד ותפילין ציצית לו שנזדמן מי יא

 דזטרה פסוקי כשסיים יברך לא אבל נ׳ג( סימן )בר״י המזמורים בתוך
: שם ש״ע . ליוצר ישתבח בין אלא ישתבח קודם

 : ח׳ בסימז אחרונים בבקר עליו לברך א׳צ בלילה בטליתו הלן לב
 שלאחוריו ציצית הב׳ יתחוב ארוך טליתו ואם הציציות יגרור לא יג

: כ׳א סימן בר׳י מאחוריו. בחגורתו

:עולין החלו תפילין דיני קצת .ג׳ סימן

 הוא כבר קטן שטלית הגם תפילין ילבש ואח׳כ גדול טלית ילבש א
: כ״ה סימן בר׳י . תמיד עליו

 גדולה מצוה יבטל ולא וראש דיר תפילין ללבוש יזהר בדרך ההולך ב
 ויש בצנעה שיהיה בידו הבא כל יעשה אך השאננים לעג מפני וחמורה

: כ״ו סימן שם לבד יד של דינים שכתב מי
 ילבש אלא להסירה א׳צ יד של קודם ראש של תפילין ולבש שכח אם ג

: ברכה ושיורי שם . יד של
 שיפגע כדי יד של ואח״ב ראש של יניח התפילין שבכים וישתדל ד

 פנים יד ושל ראש של שיהיה רהב יהיה שהכיס והנכון יד בשל
: כ׳ח סימן בר״י ומזומנת. מיומנת יותר תהיה יד של אך בפנים

 יהדקם ואח׳ב יברך הנחתן במקום הקבורת על יד של תפילין כשמניח ה
: כ״ה סימן ש׳ע

 על מברך הפסיק ואם ראש לשל יד של בין בדבור להפסןק אסור ן
: שם .תפילין מצות על ראש של

 הרצועה וממשיך התפלה עם היוד יקשור יד של תפלה שמהדק אהד ץ
ושיורי כ׳ה סימן בר׳י .כריכה שום יעשה לא בקבורת אבל הזרוע אצל

■ שם: ברכה
 : שם בר״י , ראש של יניח לזרוע סביב כריכות ז׳ שיכרוך אהד ה
 מונרן׳ יד של תפלה שתהא עד מךתיק ראש של תפלה להוציא אין ט

: שם ש״ע
 הפדחת שער עיקרי ומהתחל׳ וטושכבת מיושבת ראש של קציצה יניח י

: דך סימן ברכה שיורי .התיתורא יניח
 ויש דך( סי׳ )ש״ע יתהפכו ולא חוץ לצד יהיה שברצועות השחור יא

: ומחוץ מבית שישחירם שכתב מי
 תפלה וכן הזרוע על בטלית להאפיל נוהגין יד של תפלה כשמניח יר
: דך( סימן )בר׳י לכסותה צריך ראש של
 תזיז ולא דך( סי׳ )ש״ע מהתפלה הקשר של יוד תזוז שלא ליזהר יש יג

: צמח מתר׳י .הכיס תוך בהיותם אפי' לעולם
 אמה הנקרא אצבעו על ויכרוך מעומד ראש ושל מיושב יד של יניח יד

: זצ״ל האר׳י .ג׳ בפרק וב׳ ב׳ בפרק א׳ כריכות ג׳
 של על לברך א״צ בדיעבד אמן בעניית לראש יד בין הפסיק אם “ט

: אחרונים ,ראש
 כ״ח סיטן יצא.מהבר מצות על ש״י תפילין על וברך שטעה מי טז

: אשכנזי הוא אם משפטו מה ועיש
שהוא בעוד ב״א להפיח רשאי ואינו מהתפילה דעתו יסיח לא טף□

עוסק
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חל, גדול ועונשו בזה להזהר צרי׳ ומאוד י״ח בתפלת או בתורה עוסק
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ן כ״ה סימן מחבר
: ל׳ סימן בר׳י .תיכף להסירן יש החמה שקיעת אחר יה
 לבח• א״צ לילה והוא יום שהוא! שסבר או בלילה עליתפילין בירך אם יט

: שם .זמנן כשיגיע אח״כ
 ורציתי נ׳ג שלר״ת תפילק להניח חייב ז׳ל והאר״י הזוהר דברי ע״פ כ

:ח׳ו ספק משום ולא איתנהו
 עיחסאשר רש׳י עם שלר״ת טניחין אשר אדם בני בעיר יש אם כא

: יוהרא בזה ואין בלבו אלהים נגע
:דמי שפיר בכובע לכסותם מוכרח אם כב
 יברך לא ר״ת של ומניה ומסלקם רש״י של בתפילין טתפלל אם כג

: ר״ת של תפילין על
 וכאשר בהם והתפלל רש׳י של שהם בחושבו ר׳ת של לבש כד

עליהם: ויברך שלרש״י תפילין יניח אה״כ ר׳ת של שהם ראה סלקם
 ראש של לתפילין יד של תפיל׳ בין יפסיק לא ר׳ת בשל מברך שאינו אף כה
 ג לעשות צריך •כזה שחרית בתפלת כא׳ שתיהן להגיה והנכון כו
: לגד ר״ת של תפילין יניח במנחה כז
: תפילין יניח לא שבת ערב במנתת כה
: תפילין להניח יכול חדש ראש במנחת כט

כ׳ )מאות בהיכלו סיט בחזרת קדיש שגמרו עד התפילין יסיר בר׳ח־לא ל
: א׳( סימן שאל בחיים ־תמצא ע׳כ .

 ממש הדש ארי׳ פני ובשו׳ת לבשרו תפילין בין חוצץ דבר יהא לא לא
 ואני חוצץ אינו לנוי שהו כיון שמפזרין לבן דאבק כתב ו׳ סימן

 שאינו דבר דאפילו כ׳ז סימן בבר״י ממ׳ש להשיב דיש בחפזי אמרתי
בדבר: צ׳ע ע׳ש כהונה כבגדי ממש בשרו על דבעינן להקפיד יש חוצץ

:רגילין שיהיה וזמן בסדר תפילין חליצת .ד סימן

 ארבע ללמוד וצריך הרבה ואם מעט אם בתורה ילכוד שיחלוץ קודם א
 מהבר יביאך כי והיה קדש וילמוד בק׳ש הם כבר וב׳ שבתפילין

: ל׳ד סימן בק׳א ושם ב״ו סימן
: כ׳ה סי׳ מג׳א המגילה אחר עד לחלוץ אין מילה כשיש ר
 וביום .כה סימן ש׳ע לציון ובא קדושת אדה עד לחלוץ שלא נהגו ג

 עלינו אמירת אחר עד והנכון )שם( להיכל ס׳ת שיחזירו עד ס׳ת שיש
 ידע לא אשר ונם סוד בזה ויש .זצ״ל האר״י לך נקוה בן ועל לשבח

 שם: יתברך.בר׳י מצות לקיים הכללית בכונה למעלה רושם עושה כי כן 'נהג
של תפילין ואח״כ האצבע כריכות ג׳ קודם יסיר אז התפילין כשחולץ ד

 עיין מעומד האצבעותיו כריכת הסרת גם ומעובד שמאל ביד ראש
:ב׳ סימן שמיר בצפורן

:יסעו כן יחנו כאשר וסימנך מיושב יד של יחלוץ ואח׳ב ה
 קדושת וענה המוסף חזרת ושמע מוסף והתפלל התפילין הסיר אם בד׳ח ך

 יסלק כתר ישראל עדת שאומרים ושמע תפילין לבש ואה׳ב כתר
: כ׳ה סימן מחב׳ר כתר קדושת ויענה התפילין

 ן מסחר סחרה טוב כי התורה וברכת שהר של ברכות .ה סימן

:מ״ר סימן בר׳י ענט״י יברך לא הלילה כל נעור היה אם ענט׳י א
אשר
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 זסן ועבר עשה ואם בבוקר יברך לא צרכי עשה לא אם יצר אשר ב

: ו׳ סימן שם יברך לא שוב בירך ולא מה
: ז' סימן שם פעם בכל יברך המשלשל סם שתה 1
: שם א׳ פעם רק יברך לא אחרת פעם והטיל ונמלך מים הטיל ד
 הסכים וכן ומחב׳ר )שם יברך לא בירך אם ונסתפק והטיל ונמלך הטיל ה

:ע״ג( מ׳ה ד׳ צבור בשלמי המגיה הרב
: זלה״ה האר״י יצר אשר אתר תיכף יברך נשמה אלהי ו
:שם בש״צ המגיה הרב לסומכה שלא הנוהגים ביד למחות אין ץ

 עות1מ נהגתי כן כו׳ בראת אתה טהורה רק היא טהורה לומר אין ח
 צבור שלמי נדפ' ואחז״ר טהורה ואיננה חטאה הרוב רעל מטעם

 כתב ולא אחרים מטעמים היא תיבת לדלג שכתב ד״ו ז׳ל להרב וראיתי
: ואכמ״ל כעיקר טעם בפירוש

 : מ״ו סימן פר׳ח יוצא נשמה אלהי במקום המתים מחיה בירך אם מ
 הצבור ^ם ועמידה יוצר להתפלל והוכרח לבה׳ב לבא שאיחר מי יוד

נשמת אלהי ברכת יאמר לא השחר ברכת אומר תפלה שאחר
: נ׳ב סי׳ שם מתים מחיה בברכת יצא שכבר

 שמע שלא אף באשמורת כשקם חצות אחר לברכה יש לשכוי הנותן יא
סימן מחבר בהם נתחייב שלא אף הברכות שאר עם התרנגול קול

 מטרף יעקב לרבינו השמים מן שהשיבו כ״י הפרדס בס׳ מצאתי וכן ס״ז
:יברך( וכיוצא תרנגול שמע לא שאפילו

 ומטת כטו״ק ודלא עיקר וכן )אחרונים( לשכוי הנותן מברך חרש יב
: איפכא שכתבו יהודה

: ופשוט אחרונים לשכוי הנותן יברך לכ׳ע סומא יג
 פ׳ו סימן ברכה שיורי עורים פוקח מברך נטי סומא עורים פוקח יד

: ע״ש ע׳ב דמ״ה בש״צ המגיה העלה וכן
 ותוך ערומים מלביש ואמר וטעה עורים פוקח לומר דבעי היכא טל

 ח׳א מאירות פנים עורים פוקח ידי יצא עורים פוקח אטד דבור כדי
: ואכמ׳ל ע׳ג דמ׳ח בש'צ המגיה מהר׳ ונעלם נ״ח סימן

 יברך לא אסורים מתיר קודם כפופים זוקף בירך אם כפופים זוקף טז
:מ״ו סימן ש״ע אסורים מתיר

 ערומים מלבוש אתר לאומרה ויש לאומרה צריך כח ליעף מנותן טו׳ב
: ט״ו סימן וש״ב בר״י

 וי״א בסידורים כמ״ש צרכי כל לי שעשה ואח״ב גבר מצעדי המכין יח
: מ״ו סימן ואחרונים במ״א עיין בש׳ע כט׳ש

 מנעל שלובש אף וביוה״ב בט״ב לברך אין צרכי כל לי שעשה יט
שראיתי אחר נ״ל כן יחף הולך אם אף מברך והאבל לבדים של

 להולכים המנהג וכן יעש״ב נ״ג דף עד ג׳ ד׳ בש׳צ המגיה היב ם״ש
* : ז״ל האר״י עקבות אחר

 בדיעבד גוי עשני שלא במקום ישראל שעשני בירך אם גוי עשני שלא כ
 הרב אשה עשני שלא יאמר אמנם עבד עשני שלא יברך ולא יצא

דג״ד: בש״צ המגיה
 אח״ב לברך יכול תחלה אשה עשני שלא בירך אם אשה עשני שלא כא

 הרב הסבים וכן מ״ו סימן )בר״י עבד עשני ושלא גוי עשני שלא
: שם( צבור בשלמי המגיה

וטלסת בשם שפחה עשני שלא גויה עשני שלא מברכות נשים כב
אחרונים
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 :ומלכות שם בלא שכתב בסידורו יעבץ כהר׳ ודלא ט״ו בסימן אחרונים

 : שם פר׳ח .ומלכות שם בלי כרצונו שעשני מברכות נשים כג
: מ׳ו סימן בר״ו נוי עשני שלא יברך לא נר כד
 ס׳ז סימן מחב׳ר .יברך לא התורה ברכת בירך אם נסתפק אם כה
: באגרותיו הרמב׳ם .בנו בהר אשר לברך יכול גר כו
 ברט לברך יחזור לא התורה ברכת שבירך קודם לס׳ת קראוהו אם כז

: קל׳ט סי' .ס׳ת בברכת נפטר שכבר התורה
 ועב" הן ברכות שתי נא והערב תורה דברי על קדשנו אשר ברכת כח

: ז׳ל האר׳י .נא והערב יאמר
 ט׳ז סי׳ .התורה ברכת קודם תהינה דרך אפי׳ פסוק יקרא לא כט

 ברכו קודם יאמרוהו לא נועם ויהי פסוק לומר מצות כל קודם הנוהגים ל
: שם בר׳י .התורה .

 תפילי לבישת אחר בו׳ באמונה לי וארשתיך פסוק לומר הנוהגים לא
:ב׳ ,סימן שמיר צפורן .התורה ברכת ברבו לא אם יאמר לא

 שבטשנד קללות צ׳ח על להגן יום בבל ברבות ק׳ לברך אדם חייב לב
 פי חרוקה הרב )רבינו ק' הרי מבה ובל הלי בל גם וכתיב תורה

 שכתבו נצבים פרשת אור כתנות בס׳ מאירות פנים מהר׳ ונעלם ש׳ך
 ט״ו סימן ומחב׳ר דוד פני בקונט׳ משמו הבאתיו הדל אני וגם מדעתו

 אור כתנות בשם ממהב׳ר כתבו דמ׳ב ציבור בשלמי המניה הרב וגם
:הרוקח( רביגו דברי והם ע׳ש

:תשמע שמוע ק׳ש זמן דיני קצת .ר כדמן

 וברכותיה ק״ש שיסיים החמה הנץ קודם מעט שמע לקרות מ״ע א
 לעשות לבוין שיוכל ומי החמה עם התפלה ויסמוך החטה הנץ עם

 בתקונה מצוה לעשות יכוין הוא אך ח׳ן סימן מאד נדובה שכרו כן
:לק״פ ע׳ט שלא

 ונטשך שיובל מה כל במהרה לקרותה ימהר כאמור קראה לא אם ב
: שם .היום רביע עד השחר מעלות זמנה

 והם ישנים ואח׳ב זמנה יעבור שלא לבד ק׳ש וקורים מתעצלים יש ג
 שקר עדות מעידים והם תפילין. בלא ק׳ש קורים הם כי טועים

: כמשחז׳ל בעצמם
 וילבש יקום כבדים ואבריו ראשו בי הצבור עם להתפלל יכול אינו ואם ד

 עתי דרך יישן ושוב ק׳ש ויקרא השחר ברבות ויברך ותפילין טלית
 ברבות הפסיד ש׳ע לסברת בך שאחר ד׳ שעה קודם שיקום ויזהר

: וק׳ש יוצר
 אפשר אם אך ק׳ש זמן שעובר ובמעט ותפילין ציצית לו שאין מי ה

 ויתפלל וברכותיה ק׳ש יקרא ותפילין טלית לו יביאו כך שאחר
 או ק׳ש ויקרא ילבש ותפילין טלית לו וכשיביאו הזק שיעבור קודם

: )אחרונים( מזמור

:המרה פסוקי ודיני ואביזרא תפלה זמן .ז׳ סימן

: פ׳ט סימן .שמש עם ייראוך דכתיב החמה הנץ עם תפלה זק א
 ותוסס שעה שהוא מזרח פני והאיר ע״ה שעלה משעה התפלל אם ב

: שם יצא. השמש עלות קודם
 לחתפ^ל מתהילין לכתחילה הסליחות בימי אשר על תגר קרא מאד ג

קודם
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:)אחרונים( החמה הנץ קודם ומסיימין ע׳ה קודם

:צ״ג הימן .והכנעה באימה אלא יתפלל לא ד
 בשמחה אך וידאה באימה גדולה בהכנעה רק בעצבות יתפלל לא ה

 תלו* והשליטות המעלה ועיקר יתירה בשמחה רבו המשמש כעבד
: זצ״ל האר׳י הוידוי. בעת זולתו שמח להיות בזה

 ג מתפלל אתה מי לפני ודע ותחנונים רחמים אלא קבע תפלתך תעש אל ן
 עליו חלה צניעות במקום יתפלל כאשר כי פרוץ במקום יתפלל לא ז

: צ׳ סימן נשבר. ולבו מלך אימת■
 להתפלל מותר פרוץ שהוא אף מהסכנה וניצול נם לו שנעשה במקום ח

: ע׳ב נ׳ח דף צבור בשלמי המניה הרב
: שם .להתפלל שרי האילנות בין בשדה ט
: אברהם מגן הרב גונא. בכל בשדה מתפללים דרך עוברי י

 :,צ סי׳ שם בר״י דמי. שפיר מקורה שאינו אף מחיצות מוקף מקום יא
:ג״א סימן בנחת אם כי במרוצה הזמירות יאמרו לא יב
 :הגן סימן נענש. במרוצה שיאמר ועושה בנחת זמירות לומר המוחה יג
 :ם׳ה סימן ,בק׳ש כמו דומרה בפסוקי הדבקים בין ריוח ליתן צריך יד
 בפיו שגור ואם פה על לאומרם רשאי אתה אי שבכתב דברים טו

: בר׳י ועיין מ״ט סימן מותר.
: שם בר׳י פה על לומר אסור שגזר אף י״ח אחרים להוציא טז
 ובנחת פה על ולא הסדור מתוך הזמירות כל לומר ז״ל האר״י מנהג יז

 קולו ט־ים שבת וביום בניגונה ומשנה בטעמיו פסוק וכל בהכנעה
: שבת לכבוד בנעימה מבחול יותר מעט

 האותיות בשפתים לבטא שיוכל בקול יאמר ה׳ דבר את הירא יח
: דק׳ט ידות שתי כתקנן.

 ויכוין כמוך לרעך ואהבת מצות עליו יקבל ותפלה זמירות קודם יט
: זלה׳ה האר׳י כנפשו. מישראל אחד כל לאהוב

 להכנס מאוד ירא כי ויכוין בפתח יתעכב הכנסת לבית שיכנס קודם ב
 )אברהם( חסדך ברוב ואני ויאמר אבות בזכות אם כי המלך בהיכל "

 וקודם )יעקב( ביראתך )יצחק( קרשך היכל אל אשתחוה ביתך אבא
 שיכנס אחר והאומרם ברגש נהלך אלהים בבית זה פסוק יאמר שיכנס

: דל האר׳י . טועה הכנסת בבית
 שתבנה צ׳ל בהט״ק שיבנה במקום רצון ביהי התמיד פרשת קודם בא

 : טקדש( בעבודת ד׳ל )הר״ם בהמ׳ק יבנה הוא כביכול כי בהמ״ק
: מ׳ח סימן ומחבר א׳ סי׳ בר׳י מעומד. הקרבנות לומר א'צ בב
 אל הודו יאמרו מנין יש לא ואם הודו קדיש קודם לומר יש 31

 הרב . קדיש יאמרו שאמר ברוך וקודם מלך ה׳ ארוממך נקמות
: דם״ר צבור בשלמי המגיה

 המזמור דזה להודו כו׳ התמיד פ׳ אמירת בין כ״כ להפסיק אין יך
 אל ובנביאי עד מהודו אומרים היו שחר של בתמיד כי על נתקן

 לה׳ והלל עד הארץ כל לה׳ משירו הערבים בין של ובתמיד פריעו
: )שם( שנוהגים כטו בינתים ולהפסיק להתעסק אין ולכן

שאמר ברוך

 הנוסח יאמרו שהציבור והגם תיבות פ׳ז של הנוסח לוטר צריך כח
פ״ז של הנוסח עצמו לבין כינו יאמר ה׳ דבר את הירא אחר

תיבות
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: נ״א סימן במ״א מהבר תיבות

 אחת בבת סיים אם אבל אמן אחריו עונה החזן ב׳שקודם סיים אם כר
: נ׳א סימן אמן יענה לא

 לענות מותר אחרת ברבה עמו סיים והוא אחת ברבה סיים החזן אם כז
:דס׳ז הגז׳ המגיה הרב הסבים וכן שם ובר׳י מג״א אמן

: ז״ל האר״י שאמר ברוך אחר אמן לענות מותר כח
 דכונת ונראה אמן יענה לא שאמר ברוך דבאמצע משמע מדבריו כט

 התלמוד קודם דב״ש באמצע יענה דלא דבדכות אמן על היא הרב
: נ׳א סימן בר׳י .
 וברכותיה אק״ש דהוה מידי וקדיש וברכו קדושה לענות יכול אבל ל

 :ואכמ״ל היטב ודוק ע״ב דס׳ז בש״צ המניע דר׳ . הפרק באמצע דעונה
 : י״ח תפלת סוף עד שאמר ברוך משיתחיל בדבור להפסיק אין לא

 בשתיקה להפסיק אין וגם נ׳א סימן לדבר אין מצוה לצורך ואפילו
 אלא הצבור עם ישראל שמע פסוק לקרות אפילו יפסיק לא מב׳ש לב

 בניגון שמע פסוק אומרים שהצבור בשעה שאומר התיבות יאמר
 ופ״ז: כב׳ח ודלא ס׳ח סימן ש״ע עמהם קורא כאלו נראה שיהא הצבור

 לעמוד ויבול בצבור תפלה זמן יעבור ואם יתפלל אל לנקביו הנצרך לג
 דזידה פסוקי בתוך לנקביו הוצרך ואם ד׳ט עינים פתח שרי פרסה עד

: גו״ר עליהם ויברך ותפילין ציצית ויניח יצר אשר ויברך יטול וחזר
 שקראוהו וכהן . אחרונים חמרה פסוקי באמצע אמן כל לענות ויוכל לד

: יעבץ ה׳ סידור .כפיו ונושא וקורא עולה ולנ״ב לתורה לעלות .
 פסוקי בתוך קדיש לומר יבולים קדיש אמרו ולא מנין היה לא אם לה

 שיהיה עד יתחילו שלא ב״ש קודם להמתין צריך ולכתחילה דזס־ה
: שאסר כמי ודלא כנ״ל קדיש ויאמרו מנין

 שאמרו מה על הוא הקדיש זה אם אבל הודו לפני שאומר קדיש וה״ד לו
 :ה׳ סימן יהושע פני קדיש יאמרו לא זמירות קודם תהלים ,

: נ״א סימן בניגון יאמר לתודה מזמור לז
: ז״ל מרוק כמהר״י דלא מיושב לתודה מזט־ר לומר יובל לח
 תפלת תקוני כל וכן נפלאה עמוקה בחכמה נתקנו כבוד יהי פסוקי לט

: ז״ל האר״י בונת לרואה מבואר וזה בסרורו יעבץ הרב
 מתב׳ר ויי׳ט בשבת אפילו יאמר עון יכפר רחום והוא פסוק ט

: רס׳ז סימן
 :ע״ש בסידורו כהר״י דלא לעמוד א׳צ כבוד יהי שבפסוקי מלך ה׳ מא
 לחזור וא״צ ולאומרו לחזור צריך ידך את פותח בפסוק כיון לא אם □ב

: נ״א סי״ בר״י המזמור כל
 בכל בתיבת בכל מושלב ואתה ובאומרו מעומד יאמר דוד ויברך מג

: זצ״ל האר׳י אח״י והשלישית אחת בבת הב׳ פרוטות ג׳ יתן
 אלא ישתבח יאמר לא שיבא עד ממתינים והם מנין בא לא אם מד

: נ״ג סימן וקדיש ישתבח יאמר ואה״ב מנין שיבא עד ימתין
: שם מג״א מיד. ישתבח יאמר יחיד אבל ציבור לשליח וזהו מה
 נאמרים שבו והשבחים שאמר ברוך יאמר לא אם ישתבח יאמר לא טו

: הקדוש זוהר הפסק/ בלי
 חרב מלך של שבחו בטסרד בנעימה צ״ל כי אחת בנשימה יאמרם לא טז

: בסדורו יעב״ץ

ממספר
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: היא עבירה ליוצר ישתבח בין המספר מל
: ר״ז סימן בר׳י . בפתח העולמים חי מט

:שריין כחדא שבמנין ודבר קדיש דיני .ה׳ סימן
 בגו! תורה דברי יאמרו העדה לפני קדיש יאמרו אשר שקודם צריך א

 בית מזמור. איזה או חנניה ר' בלימוד אשרי במנחה ישתבח בשחר
 : גאון עמרם מרב נ׳ז סימן ברכה בשיורי מ׳ש ועיין ואחרונים ל׳ סימן דוד
 האגדה על קדיש נחשב שיהא בו׳ הנני׳ רבי לומר לימוד כל בסוף נהגו ב

: נ׳ה סימן בר״י .וזוהר וגמרא ומשנה תנ״ך על שאומר הגם
 על אבל לימוד על או בתפלה דתקון היכא אם כי קדיש לומר אין ג

 הרמב׳ם .קדיש יאמר לא רחמים של ותחינות סעדיה ר׳ שתקן תפלות
: ק״ל סי׳ הדור פאר הנקרא בתשובה

 מבטל הוא תהליס על קדיש ואדרבה קדיש אומרים המזמורים על גם ך
: שע׳ו סימן י׳ד ברכה ושיורי שם בר׳י .ממ״ח ומגין הקטיגורים

 קדיש האומר נגד לעבור אסור כך המתפלל נגד לעבור שאסור כשם ה
: שם בר׳י

 רה סימן .מצטרפין מדבר ואינו שומע או שומע ואינו המדבר ותרשי ץ
: באחרונים וע׳

: שם .למנין מצטרף אין המלך לפני לדבר יכול שאינו שיכור ז
 מתנמנם.אחרוני׳. לפחות שיהא עד ולצערו להעירו להחמיר יש לצרפו ישן ד!
 אחרונים .בקדישים להרבות אין כך בברכות להרבות שאין כשם ט

 שלומדים קרישים הרבה אומרים שהיו במדרשות תיקון ז׳ל והרח׳א
 את גם השני את גם מזהיר עזה׳ד וכן קדיש ואומרים א׳ מספר מעט

: בסופו( אלהים )חנן . קדישים כ״ב יאמרו שלא וכיוצא השלישי
 מרקדקין ואין גדול מקרי בו שנולד יום שהתחיל כיון שלמים י׳ג בן קטן י

: ואחרונים שם . שערות שתי הביא אם לבדוק
 לאומרם יכול קרישים שאר אבל גדול אלא יאמרנו לא בתרא קדיש יא

: כ״ב סימן יהודה בית .לחינוך הגיע שלא קטן אפי׳
 לעשרת מצטרף החלון מן פניו להם ומראה בהכ״ג אחורי שעומד מי יי
_____־־ : נ׳ה סימן במחבר עיין "
: אחרונים .לעשרה מצטרף אינו אונן יג
 יושב היה אם אך עומד שישאר צריך מעומד שתפשו קדיש בל יד

: זצ׳ל האר״י לעמוד. א״צ
 הקדיש כשמנגן החזן עם הקדיש לנגן אין ולכן החזן עם קדיש לומר אין טך

: דפ׳א צבור שלמי הביאו הרא״ש
 שסידר ז״ל האר״י בונות .ברכתא מכל לעילא עלמיא לעלמי יאמר טז

: זללה׳ה ויטל מהר״ח הרב
 שמית יהא השבה ומתחיל לעיל קאי אמן רבא שמיה יהא אמן טן*׳ר
:נ״א סי׳ אחרונים׳. שמיה ליהא אמן בין מעט שיפסיק וי״א רבא ~

: נ׳א סימן אחרונים .אחת בנשימת רבא שמיה יהא יאמר ך{׳ר
 ז״ל האר״י .נאכו׳ יגדל ועתה פסוק יאמר לא יתגדל החזן כשאומר־ יט

: בר׳י ועיין
 שלום עושה ואומר פסיעות ג" פוסע תתקבל קדיש אחר הש״ץ כ

: יהודה בטרוטין.מטה
 יזהר 7
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 :הקורא ירוץ למען .ואביזרה אמן עניות דעי קצת .ט׳ סימן

 אמן עניית מבזה לעונש קץ אין בי ובטנה אמן לענות מאד יזהר א
: זצ״ל והאר״י הקדוש זוהר .עניית ומאבד -

יחטוף וכן־לא בחטף נקודה האלף באלו דהיינו חטופה אמן יענה לא ב
ז קכ״ד הימן * המברך שיסיים קודם ענות '

: שם .הנהן ניכרת שאינה קטופה אמן יענה לא ג
 :ז׳ל הרמד״ל צרוי״ה. ולא דגושה הנהן ואין אמני או אמאין יאמר לא ד
 ברבה באיזה יודע ואפילו הברכה שומע שאינו יתומה אמן יענה לא ה

 אבל קח הרבים להוציא הוא הברכה אם מהרב אינו ואפילו עומד
 לענות יכול מברך שהוא הברכה ויודע אם הנהנין וברכת התורה ברכת

: קכ׳ד סימן .ב״ח אמן
 אמן עניית שכלתה וקודם ברכה ש׳ץ סיים מתפלל שהוא כעוד אם ן

: קכ׳ד סימן .אמן עמהן עונה תפלתו סיים הצבור רוב מפי
: שם . מהמברך יותר קולו יגביה לא אמן העונה ז

: שם .מדאי יותר ארוכה ולא קצרה אמן יענה לא ח
 אמן כונת ראשונות וג׳ וישתבח שאמר ברוך כגון השבח בברכת ס

 שם .יהיה וכך הוא אמת אמן כונת וביוצא ובאמצעיות הדבר אמת
: באורך של״ה וע׳ ואחרונים

: וזוה״ק מהש״ס נ״ו סימן . וכה בבונה בקול יש״ר אמן יענה י
 הלכות .ואמן אמן יאמר דברים שגי על אמן לענות לו שנזדמן מי יא

: פ״ה סימן ה״א קטנות
 עם אומרים אלא ק״ש מברכות ברבה שום אחר בלל אמן עונין אין יה

 :נ׳ט סי׳ ב׳י אמן. לענות להם ואין והתימה ברבה כל במלה מלה הש״צ
 סי׳ בר׳י לדידן. נמי המאורות יוצר אחר אמן לענות שאין תבין ומזה י*

: נ׳ט סי׳ יהודה ומטה נ״ט סי׳ דוד ובית ס׳א
 פרק באמצע אפי׳ מפסיק מודים ותיבת וברכו וקדושה לקדיש יך

:ס״ו סימן . שבק׳ש
: מהב״ר .רעמים ברכת לברך יפסיק לא אבל מ*
 : מק דעת הוא כן .דברכות אמן שום על לענות יפסיק ולא טז

 תחנונים לשאר לרצון יהיו בין אבל לרצון ליהיו י״ח בין להפסיק אין טו׳ה
 נ״ל וכן ט׳ז ברכות דשאר ולאמן וברכו וקדושה לקדיש פוסק

: ע״ז כחולק ודלא
 יבטל זה יענה ואם קדושה או ומודים איש״ר לענות לו נזדמן אם ח״י

: ט׳ סימן למורא שי שרת .תעדיף איש״ר יענה זה
: פר״ח איש״ר. מפני יפסיק לא קדושה לענות התחיל אם ט י

 יה״ר כן אלא אמן לענות אין המשולשת בברכה ברכנו הש״ץ כשאומר כ
: ומהב״ר קכ״ה מן ס .אמן בעונים למחות ואין

 שהם יותר או ברכות ב׳ אחר אלא ברכותיו אחר אמן לענות אק כא
 אחר בגק עצמו ברכת אחר אפילו אמן יאמר כשפוסק ברבות סוף

 : ובר״י רט״ו .סימן ההפטרה ברכת א,תר וה׳ה ישתבח ואחר יהללוך
 שאינו מי אפילו וקדושה קדיש ואומר אחד במקום עשרה היו אם כב

 טית או נוי או טטף מפסיק יהא שלא וצריך לענות יכול עמר□
: דוד ובית נ׳ה סימן

 כולה שמע שלא אף הברכות מכל א׳ מברך מישראל א׳ השומע כג
;רט״ו סימן .אמן לעטת חייב ברכה באותו חייב שאינו אף

אין
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 כשלומד תנוק או גוי או אפיקורוס ברכת על אמן לענות אין כד

ודלא שם .רז׳ל של המטבע המשנה ישראל או רבו לפני הברכה
: שמקל כמי

 לוהערב תורה דברי על קדשנו אשר ברכת בין אמן לענות יש כה
: לעיל שכתוב וכמו

 ובין כו׳ בחר אשר בין דהפטרה ראשונה בברכה אמן לענות אין כל
מהריט״ץ: אתת. ברכה דהכל הברכה בתשלום רק וכו׳ בתורה הבוחר

 הראשון על אמן יענה מקדים ואחד יחד קדיש אומרים וג׳ כששנים כז
: מ׳ה ח״בסי׳ הלק׳ט .א׳ כל על יענה הפסק יש ואם ב' לכולם ויעלה

 לענות וא״א שוים ואינן מקומות ג׳ או בב׳ בעזרה, כשמתפללין כח
: נ׳ו סי׳ בר״י ראשון קדיש על יענה קדיש לכל

 אמן יענה לא גבור אתה התחיל ותיכף אברהם מגן שסיים ש׳ץ כט
. הרמד״ל .הש׳ץ על הוא אז אמן ביטול ועונש קכ׳ד( סי׳ )בר׳י

ונאור. אדר בעזר אור. יוצר דיני י סימן
 משלימין יוצר שיתחילו קודם והלכו בעשרה וברכו קדיש אמרו אם א

: י׳ב סי׳ ח׳ב יוסף מטה .התפלה עד
 או הקדיש גומר קצת ויצאו בעשרה קדושה או קדיש התחיל אם ב

:ג״ה סי׳ .קדושה
 יוצר ואמר תיכף ונזכר ערבים מעריב בדברו אשר ואמר טעה אם ג

: נ״ה סי׳ .יצא המאורות יוצר וסיים אור
 עד יוצר ברבת ואומר יפסיק לא עולם אהבת שגמר עד נזכר לא אם ד

: ס׳ב סי׳ ה׳ב צדק משפט .י׳ח הפלת אחר
: ז׳ל האר׳י .תמיד יום בכל מחדש ובטובו יאמר ה

:והרדא האר׳י צ׳ל כן עולם. ומלך חיים אלהים דברי בקול יחד ך
 :ר״ח הל׳ הפר״ח הסכים וכן א׳ סימן בוטון די טהר״א כצ״ל קוגיהם רצון ז

 הוא קדוש והנורא בתגבור עומד אם נסתפק אם תגבור הגדול ח
 חוזר אינו בטחנו והנורא הגבור עולם אהבת בברכת או שביוצר

בכ׳י ב׳ד מהרח׳א הסכים וכן י׳א סימן גי״ר בטחנו. ואומר ראשונה לברכה
: סי׳א חנ״ד קרית שרת ועי׳ הארץ פרי כס׳ דלא

:דל האר״י .כא' לכלם ונמשך בשורק הוא כאהד כלם קדושה ט
 עומר היה ואם טועה עמד ואם דוקא מיושב צ׳ל קדוש קדוש קדוש י

: ז״ל האר״י .לישב צריך
 • : דסידרא בקדושה וכן ביחיד יוער קדושת לומר המנהג פשט יא
: ז׳ל האר״י . משבחים לעומתם השרפים לעומת צ״ל יר
: זצ״ל האר׳י .במצותיך לבנו ודבק בתורתך עינינו והאר צ׳ל יג
 ביד לזרת קמיצה בין ציציות ד׳ יאחז עלינו והבא מהר כשיאמר יד

 סיני הר מעמד לזכור מלבנו וקרבתנו באמרו ויכוין לבו כנגד שמאל
 מעשת זכירת לך להודות ,באהבה עמלק שימחק זכירות הגדול לשמך

: דל האר״י כר. .וליחדו לה׳ להודות נברא שהפה מרים
 כ״ג: דין י׳א סי׳ לקק עיין יעלה. לא לס״ת קראוהו אם דק׳ש בברכות טו

:נכונה בארה .נאמנה קריה ק״ש דיני י-א סימן
: ע׳ סי׳ בק״ש. חייב שנה אוי׳ ט׳ כבן לחינוך שהגיע קטן א
מקילין ויש צ״ט( סי׳ )מור׳ם קורא המלך פגיל ליבה ליכו אם שכוי ב

בקראתי
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: הלבוש הרב .שמע בקריאת

 פסוק ויקראו שמים מלבות עול שיקבלו ונבון מק״ש פטורות נשים ג
: ע׳ פי' .ובשכמל׳ו ראשון

 י׳פ זמרת י״ח יוצאים אינם והאנשים י״ט מזכירת פטורות נשים ד
.שם מחב׳ר . בהרהור

 י שהוא מה להבין לכוין צריך ובק״ש י׳ח לצאת כוונה צריכות מצות ה
 יצא לא כי הוזר א׳ בפסוק כיון לא ואס ראשון בפסוק וביותר אומר

:פ׳ סימן . יצא כיון לא אם והשאר י׳ה
 אחרונים: בלחש, יאמרנו או קצת ימתין וחוזר א׳ בפסוק כיון כשלא *
 באצבעותיו יראה ולא בשפתיו יקרוץ ולא בעיניו ירמוז לא ק׳ש הקורא ז

 להקל יש ובשניה ראשונה בפרשה מצוה לצורך אפילו לרמוז ואסור
 ן ואחרוני׳: פ״ג פי׳ שניה. בפרשה גם אפור מצוה לצורך שלא אבל למצוה

 ואם ובשכמל׳ו ראשון בפסוק עומד ק׳ש לקרות ורוצה בדרך המהלך ח
:שם בר׳י .לעמוד לו אין יושב וכשהוא יוהרא הוי הפרשה כל עומד

 בקרון יושב ^בל ראשון בפסוק לעמוד צריך בהמה גבי על הרוכב ט
: אחרונים לעמוד. א״צ

 פסוק כשקורא ממש ער שיהא עד אותו ומעירים אותו מצערים ישן י
 מתנמנם לקרות ופגי הרבה אותו מצערים אין ואילך מבאן ראשון

: ס׳ג פי׳
 בצבור וברכותיה ק׳ש בבר כשקרא .דוקא דהיינו שאומר מי יש יא

 בשינה אנום היה שאם אמרו ובזה המטה שעל ק׳ש קורא ועתה
י : ריא׳ז בשם כנה׳ג אותו. מקיצין אין

 שמע אם וכ״ש יצא בלבו ק׳ש קרא אחר אונס או חולי מהכת אם ב י
: ואחרונים כ׳ב כי׳ . מאחר

 ואח״ב האונס או החולי מחמת מאחר שמע או בלבו קראה ואם יג
:פ' פימן בר׳י .אחרת פעם לקרותה א׳צ האונם נסתלק

 ולא הד אי ח״ו נראה יהא שלא כדי אהד של באל׳ף יאריך לא 'ד
 בד׳ שימליכוהו שיעור בדלי׳ת ויאריך מעט ויאריך בהי׳ת יחטוף
: פ״א פי׳ . העולם רוחות

: לבוש .לחזור צריך בבונה בשבמל׳ו אמר לא אם טו
 אבל בשכמל״ו באמצע ולא כלל ראשון פפוק באמצע לפפוק אין טז

 הרמ׳ע בשם פ׳ו פי׳ מחב׳ר פרקי. באמצע דינו אלו פפוקים ב' בין
: ראשון בפסוק כמו לבשכמל״ו שמע בין גם להחמיר ונראה

 בטעמים ולקרות לאזנו ולהשמיע באותיותיה לדקדק צריך טדב
:ס׳ב ופי׳ ס״א פי׳ .יצא אלה בג׳ ובדיעבד בתורה הכתובים

 בשניה או ראשונה בפרשה אם יודע ואינו בוכתבתם עומד היה יח
 לחזור וא׳צ נקט מירכיה ירבו למען התחיל ואם לראשונה חוזר
: ע״ד סי׳

: ס״א פי' בר׳י . אלהיבם ה׳ לכפול ליה שרי ביחיד קורא אם יט
 ויענה הדשה בשירה להמתין צריך וקדושה קדיש לו נזדמן אם □

 דברבות דלאמן לעיל נתבאר וכבר ס״ו פי׳ חדשה שירה יאמר ואח״ב
: ז״ל כרץ לדעת כלל יפפיק לא
 פסוק יאמר לא ס״ת הוציאו ויציב אמת ברכת שקרא בעוד אם בא

בברכות דברכות אמן שום אפילו עונין אין לדידן כי התורה וזאת
 ויפמוך הברכה לגמור יחזור ואה׳ב הפ״ת ויראה בשתיקה ויפסוק ק׳ש

גאולה
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ן ם״ח( טי׳ שאל )חיים כמשפט לתפלה גאולה

 ונתבלבל הם״ת לראות שתק הדשה לשירה הגיעו שקודם אחד גב
ק׳ש של שניה הברכה סיים ולא י׳ח תפלת התחיל ותיכף אח״כ

 לדעת ישראל גאל עד ויציב אמת ויאמר ק״ש יקרא תפלתו דאחר ראה1
:םרןסי׳ס׳)בר״יסי׳ס׳ו(

 ק״ש קורא והוא אחר יש ולא בשמו אפילו לס״ת שקראוהו כהן גג
 כט״ש לברכותיה וה״ה בק״ש והפר״ח( ס׳ו )סי׳ יעלה לא וברכותיה

 הקצר דעתי שם נשמע ב׳ דין ה׳ הי׳ אמת לדוד שבקונטריס ודע דת
:שרי תמרה ובפ׳

:מסילה והיתה תפלה דיני קצת יב סימן

 :והרס״ע סרוק הטלך.טהר״י לפני כעומד שהוא י׳ח בתפלת גופו לנענע א
 הבית בדק ישמע. לא וקולו נעות שפתיו רק בתפלתו לאזנו ישמיע לא ב

:ופר״ח ק״א סי׳
 .לאזניו אפילו קולו ישמיע לא שלו פרטית צרה על המתפלל דאפילו אפשר נ

 וסי׳ שם ומחב״ר ק׳א סי; בר׳י .בצלותיה קלי״ה לשתמע דלא וז׳ש
:ט״ו דף על ברכות פת׳ע ועיין תקפ״ב וסי׳ ע׳ש קט׳א

 ית׳ גדולתו יחשוב הדשה ובשירה להתפלל שיתחיל קודם מעט ישהה ד
 ובקבר ומצות מתורה ואביון עני הוא ואשר עמו שעשה ונפלאותיו

: מאחרונים זוהר .נלטוד שפל אפל עני
 :צ׳ד סי׳ .קה״ק ובית המקדש ובית וירושלים א׳י נגד שהוא יחשוב ה
 : תשע״ב סי׳ הסירים ם׳ .כו׳ רשע אצל בתפלה ישב ולא יעמוד לא ן
 בזה מאוד והאריך בתפלה וכונה ודיבור במחשבה נכון להיות צריך ז

 ותראה והנמשך ק׳א מדף צבור שלטי הר׳ קדישין במימר וקיבץ ואסף
: אבודרהם הרב וכ״כ יעב׳ץ ה׳ סידור הלב בכונת גיט׳ תעל״ה כי
: דק׳א ע״ש בזה מעלות וכמה לתפלה גאולה לסמוך צריך ח
 כנגד שערים י״ב כי הקדום ממנהג לשנות אין התפלות שרשי מנהג ט

 הספרדים נוסח ותפלת אהד בדרך עולה א׳ כל ותפלות שבטים י״ב
:ז״ל האר״י שערים טי״ב א׳ בכל עולה

 עם המתפללים וספרדים ספרדים עם המתפללים אשכנזים דינא לענין י
:י״ב סי׳ אפרים שער תפלת .י״ח יצאו אשכנזים

 טהרשד״ם .וברור צח בלשון הכל כי הנכון הוא הספרדים מנהג יא
: מלך משא

 הסודות להרהר ואפילו ולהזכיר לומר אין בקבלה יד לו שאין מי יב
מחב״ר רח׳ל. להפסד קרוב והוא מבין באין ז״ל האר״י בסידור הכתובים

: רע״ד סי׳
 הוא כי האר״י סידור מתיך יתפלל אל הסוד בדרך יד לו שאין טי יג

שם: דעת. וגונב יוהרא
 כשמתחיל ובערבית עליון לאל תהלות כשיאמר להתפלל יעמוד בשחרית יד

:צ״ג סי׳ כנה״ג שיורי .הקדיש ש׳ץ
: הרוקח ס׳ .יתפלל ושם לפניו פסיעות ג׳ ילך ט"
:צ׳ סי׳ כו׳. ספסלי או טטה ע׳ג לא להתפלל יעמוד לא טז

 שפיר לאו למטה אוכלם רובם ואם להתפלל מותר יזע׳גהסיפ״ה
 : קב״ב סי׳ ח׳א הלק׳ט .אפשר שאי לא אם למעלה העומדים עבדי

ואם א׳ מקום חשוב אמות ד׳ תוך שהוא וכל לתפלתו מקום יקבע יח
מתפלל ׳
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!ואחרונים סי׳ .יבלבלוחו שלא טקום יקבע בביחו מתפלל

:וארדונים צ׳ד סי' לצפון. או לדרום ויצדד מזרה לצד יתפלל ט
 הוצצץ אןן ותיבה ארון קבוע ודבר הקיר לבין בינו חוצץ דבר יהא לא כ

להתפלל ומותר ד׳ ורחבו ■עשרה גבוה דבר אלא הציצה חשוב לא
: ואתרוגים צ׳ ׳,ם .אדם אחורי

 יקרא ואם בולטים •שאינם אע״פ המצויירים בגרים גגד יתפלל לא בא
:שם .עיניו יעצים מצויר בגר או כותל עד

 :ק״ז סי׳ הרדב׳ז .סגורות עיניו אפי׳ המראה נגד להתפלל אסור כב
:צ׳ב סי׳ הטורדו. דבר וכל וניעו כיהו יסיר שיתפלל קודם כג
 :צ׳ סי׳ ברגליו. ידרסנו או בגטי ויכסהו דבנסת בבית לרוק מהתר כד
 הוא ואם בכסותו מבליעו אפשר אי ואם לרוק אישיר י׳ח ובתפלת כה

 וכ׳ש לימינו ולא לשמאלו זורקו אפשר אי ואם לאחו׳ יזרקו אסטניס
: צ״ו .סי׳ לפניו

 פסיעות ג׳ פסע שלא זמן דבל לרוק אסור תפלה שאהד בתחנונים אפי׳ כו
:אחרונים .ולפניו לימינו אף שרי א׳א ואם המלך לפני כעומד הו׳ל .
:שם פיו. על ידו יניח באונס הוצרך ואם יפהק ולא יגהק לא כ״

 לו טוב יותר ואש סגורות בעינים י׳ה מתפלל היה האר׳י רבינו כה
: שם מחב׳ר .עינים ושה יעשה כה הסידור מתוך להתפלל

 כי לו שא׳א והולה בצדו או שלפניו עמוד על יסמוך שלא צריך כט
 בר׳י . ויסמוך יעמוד יושב ה־ה אם כמו לכוין יוכל אם בסמיכה אם

.: צ׳ד סיבן
 מוטה יהיה ולא לאחריו לסמוך שלא להזהר צריך מיושב בתפלה אף ל
: שם עט״ז .זע״ז ירכיבם ולא רגליו יפשוט ואל לצדדין .

 ותכסהו מתנועות וכיוצא לעמוד וא״י כעיף בתפלה עצמו יראה לא לא
ככרמל עליו ראשו ה׳ ולעבוד בריא הוא ובעסקיו ברחובות כי בושה

: שם כנה״ג
 אפילו מתפלל וחולה ומתפלל במקומו .יושב לעמוד יכול שאין זקן לר

 בלבו יהרהר לאו ואם , .דעתו לכוין שיוכל והוא צדו . על שוכב
 אם וכ׳ש בהרהור התפלל אפילו ולהתפלל לחזור א׳צ האונס נסתלק ואם

 עריך זה אין לבית כשיבא בקרון בדרך שהיה כגון מיושב להתפלל הוכרה
: צ׳ד וסי׳ ם׳ סימן בר׳י ..להתפלל

 אחריו הולך עצמו להעמיד יכול אינו ואם התפלה בתוך להפיח אפור ג ל
זה נופה בלבו יהרהר ככלות ואחרי רוה׳ו ותצא אמות ד׳

 לפניך וידוע גלוי חלולים הלולים נקבים נקבים יצרתנו העולמים דבק
 .במיתתנו ותולעה רמה בחיינו וכלימה הרפה וכלימתנו חרפתנו

• ושל׳ה ק׳ג פי׳ .•שפסק למקום וחוזר למקומו וחוזר
 ההר ובן בידו ראשו יהכך ולא המבוישים ומקומות וירך בשוק יגע לא לד

 ן שם במהב׳ר ועיין צ״ב ופי׳ ד׳ פי׳ והאף האוזן בצואת יגע שלא
 התפלל ואם מהמחזור חוץ מתפלל כשהוא דבר שים בידו יאהוז לא לה

: ואחרונים צ׳ו סי׳ . ולהתפלל לחזור א׳צ דבר באיזה אוחזת וידו
 עריך וכיוצא תפלה בשומע וידוי או תפלה איזה נופה לומר רוצים אם לן•

בעתן ומזומן מוכן שיהא ישא בהיקיו והספר הנוסח אותו בס׳ לרשום

 רחוקים המים ואם מים שיביאו עד ישתוק בבה״כ מים שהטיל תינוק לץ
ומרן צ׳ סימן והפר׳ח הרשב״א סברת .דרבנן פפקא דהוא להקל יש

בב׳י
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 לסברת דרוש דקי״א ורציב שלטי בס׳ המגיה כהרב ודלא ע״ה סי׳ בי״י

 ישימו אפשר אם טוב ומהיות ע״ש בבהכ׳ג הקל טו׳ק הרב וגם האחרונים
: עליהם בגד

 כל ויסיר כנגדו *שכינה כאלו ויהשוב המלות פי׳ בלבו יכוין המתפלל לח
 דבריו מסדר היה מדבר ב״ו מלך לפני שאם ויחשב המחשבות

 את המכניעים בדברים ויחשוב הקב׳ה ממה״ט לפני עאכ״ו ק״ו יפה ומכוין
: עש׳ב צ״ח סי׳ .הלב .

 בקול תנוע׳ לעשות יכול מדברים שהם גדולים וכן מטרידו תינוק אם לט
:ק׳ד סי׳ מחב׳ר .להשתיקם

 ראש וקלות שחוק מתוך ולא והכנעה באימה אלא להתפלל יעמוד לא מ
 צ׳ג: תורה.םימן של תנחומים דברי כגון שמחה מתוך אלא בטלים ודברים

 : שם . פסוקה הלבה מתוך אלא פלפול מתוך להתפלל יעמוד לא מא
הצדדים מן בין מלפניו בין מתפלל של אמות ד׳ בתוך לישב אסור מב

 באיזה אפילו התפלה בתקוני עוסק ואם ד׳א וירחיק מלאחריו בין
 במהרהר לא אבל בתורה עוסק אם גם שמתיר מי ויש להרחיק א״צ מקומן

 וחוץ לקום א'צ בבה״ב אינו אם בצדו זה ועמד כבר ישב היושב ואם
; ואחרינים ק׳ב )פי׳ לפניו׳ אפי׳ שרי לד״א

 לצידיהן אבל אמות ד׳ בתוך לפניהם המתפללים נגד לעבור אסור מג
 סמוך ד׳א למעבר אסור דצלי כאן אמרו קל׳ב ד׳ ה׳א ובזוהר שרי

: לקמיה בר סטרא לבל ליה
 ג׳ לפסוע אסור השלים ולא אחריו מתפלל ואחר תפלתו שהשלים מי מד

 האחר שהתחיל ואפי׳ אחריו העומד תפלתו שישלים עד פסיעות
: שם אחריו. להתפלל

 צבור שליה יעבור עשרה מנין ונתקבצו ביחיד כבר שהתפללו עשרה מה
 בסידורו יעב׳ץ הרב וקדיש בקדושה רבים להוציא התיבה לפני

: בטחב״ר וע״ש ס׳ט סי׳ יבמו׳ק רקמ׳ם
 ובתשובת שם הנ״ז להרב עיין מקומות בשני להתפלל שצריך ש״ץ מן

: כ״א סי׳ א׳ הלק יעבץ שאלת

 אקציה: האידנא מצטנן עיטרה >טמנה ברכות דיני קצת יג סימן

 לפחות בבלן לכוין יכול אינו ואם הברכות בבל יכוין המתפלל א
: באבות יכוין

 זוקף וכשזוקף ראשו ישהה אתה וכשיאמר ברוך כשיאמר גופו יכרע ב
 :קי׳ג סי׳ מחב״ר ועיין עקב ריש ר״ט בזהר הגוף ואח״ב הראש בשם

 יהיה זוקף וכשהוא הכנעה דרך אחת בפעם במהירות יכרע כורע כשהוא ג
: קי׳ג סי׳ בנחת

 לכרוע וצריך )שם( שבשדרה חוליות כל שיתפקקו עד תהיה הכריעה ד
 והבריא די ראשו בהרכנת יכול שאינו וזקן קב״א סימן בר׳י ברכיו על

: קי׳ג סי׳ כיוהרא דמהזי כ׳כ ישהה לא
 פשוט דליכא כל להשתהות מותר שיש באבני שמרוצף הכנסת בית ח

 כנה״ג הרב באבנים הכנסת הבית לרצף מותי־ ולכתחילה ורגלים ם ידי
: קל׳א וסי׳ קי׳ג סימן

 ומחצלאות מצעות להציע נראו במוסף ומשתהוים שכורעים במקום ביוה״ב ן
קצ״א: סי׳ עשבים •או

 אסור
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:יוטל לא יפרל כי וטל. לשם הזכרת יד סימן

 :קי״ד פי׳ חג. של אהרון י״ט במוסף ש״צ שיזכיר עד גשם להזכיר אסור א
 :שם הברכה. לראש אותו מחזירן החמה בימות הגשם מוריד אמר אם 3
בשלט המגיה הרב ש״ד טל ואמר ונזכר ומוריד הרוח משיב אמר אם ג

: קי״ז דף ציבור ׳
: קי״ד סי׳ .התפלה לראש חוזר הברכה סיים אם ד
 טל במקום גשם הזכיר אם החמה בימות גשם שצריכין במקום אפילו ה

י :שם .אותו מחזירין
 שלא ונמצא חוקיך למדני יסיים ונזכר בא׳י אמר אם שמהזירין במקום ר

: דתענית פ״ק הריטב״א כראוי ואומרה וחוזר ברכתו סיים
: שם .תפתח שפתי ה׳ פ׳ לומד א״צ לראש שחוזר במקום ז

 אלא להחזיר א״צ קדוש אתה שהתחיל קודם ונזכר הברכה סיים אם ח
: קי׳ד סי׳ .חתימה בלא הגשם ומוריד הרוח משיב אומר

 במזיד אבל בשוגג שטעה ה״ט בה שטעה לברכה חוזר שאמרו במקום ט
על דק׳ מה ישבתי ק״ד סי׳ ובבר״י קי״ד סימן .לראש חוזר ומתכוין

 בזה וביוצא ע״ת כתבו החילוק דעיקר דקי״ז בש׳צ המגיה הרב והשיג מר;
 בר״י בעניי ואני כ״ו בסימן הוא ובבר זו היא מציאה דמה במ׳א השיג

 הם ומה ע״ש בו׳ ספרים בחוסר בגלותי כתבתי ורב גדול שחלק כתבתי
 ע׳ת ס׳ ובפרט מציאה שמצאתי כתבתי לא הרוב דעל וגם השגות אלו

 :מיד השבה מצות ומקיים בשאלה רחוקות לעתים אם כי אתי היה לא ודאי
לחזור שדינו וידע הקדוש האל עד נזכר .ולא החמה בימות הזבירגשם י

 הש׳צ על וסמך עשה וכן הש״צ על שיסמוך ואמך הזר ולא לראש
 הש״ץ עם שיבוין לסמוך יש כן גם ולכתחילה יצא יפה יפה דעתו וכיון

 כראוי שיתפלל ה׳ וירא הגון יהיה שהש״צ וגם גדולה כונה דצריך ידוע אמנם
הנז׳ המגיה שהרב אף עיקר וכן בסידורו יעבץ והרב קב״ד סימן בר׳י

: זה בדין קצת מסופק והוא דקי״ז שם בזה הרבה האריך
 בעצמו ולהתפלל לחזור יכול ש״ץ הזרת על לסמוך רוצה אינו אם יא

:ש□ בר״י
 שם: בר״י .לו עלתה לא דהתפלה תפלתו יסיים ולא יפסיק שטעה זה ב י

שאומר למה ויכוין ישתוק רק דרבנן בודים יאמר לא ש׳צ בתפלת היוצא יג
:שם .ש״צ

 גן .הוזר אינו הג של האחרון י״ט בליל טל במקום גשם הזכיר אם יד
: סימןקט״ו המלך

 יום 6 עד לא אם הגשם מוריד הזכיר אם נסתפק אס החמה בימות סו
: קי׳ד סימן . והוזר גשם שהזכיר בחזקת

 הטל בוריד עד גבור אתה ברכת אומר פסח של ראשון ביום אם טז
שלא בחזקת הוא הרי ואילך משם ל״י כנגד פעמים צ׳ בכלל ועד

 הגשם מוריד לומר התיקון וזה הגשם במוריד וה״ה לחזור וא׳צ גשם הזכיר
 אמי• דאם תיקון א'צ לדידן אבל הטל בוריד אומרים שאין למקום הוא

 אחר הטל בוריד פעמים מ׳ה אמר. פסח ביום ואם סגי כמנהגו הטל מוריד
.פעמים ט״ה אמר יום ט״ו אחר אם וכן נסתפק אם לחזור א״צ יום ט׳ו עבור

:ע״ג דקכ״א ציבור בשלמי המגיה הרב לחזור א״צ
 לא התפלל ולא יום הל׳ באלו יומים או ביום פשע או שגג אם טר׳ב

:ט״ז .ל״י אחר להייבו ואין חזקתו הורע
 צריך אין יום י״ה שעברו כל ומנחה שחרית התפלה ובחזיר קבוע ש״ץ "יח

לחזור



מא טז טו יד סימן גודל קשר
 : ע׳ד( דקע׳א צ׳ בשל המגיה )הר׳ ז״ל הט׳ז לדעת גם ולהתפלל חזור1׳
 גשם הזכיר ולא ירגיל שהיה כמו טל הזכיר אם הגשמים בימות טי

: ק״ד סימן .אותו מחזירין אין
 נזכר מתפלל ובעודו להתפלל וחזר שטעה ונזכר תפלתו גמר אם כ

 הרב . ברכה באמצע יפסיק שנזכר תיכף לחזוך צריך שאין הדין
: ע׳א דקכ׳ב הנזכר המגיה

:הלכות שונה ברכות לי׳ח ונאור חוזר .טו סימן

 סק׳ט: אתה.מחב׳ר וקדוש גדול מלך אל כי לומר אין הקדוש האל בברכת א
 בס׳ המגיה הרב על והשיג וטחב׳ר בבר״י כתבתי השיבנו בברכת ב

 : בס״ד ק׳ה דף אזן ביעיר דבריו על השבתי בעניי ואני דקס׳ד של״צ
 חרבן על שהם צומות ד׳ כמו בתעניות הש׳ץ שאומר עננו בברכת ג

 כוללת צרה וכשהיה צרה בעת ישראל לעמו העונה יאמר וכיוצא הבית
: דקכ״ו הנז׳ המגיה הרב .צרה בעת העונה יאמר וישראל לא׳ה

 עננו לומר אין תזפלל כבר מהם ואחד הכנסת בבית מתענין עשרה ד
: שמ׳ה סימן דוד בית

: תקס׳ו סימן מג״א ענינו יאמרו לא משלים שאינו אחד יש אם ה
 שלא צרה ע׳ב עליהם שקבלו בת׳צ ה׳ט מתענין עשרה דבעי הא ל

 והשאר ז׳ או ו׳ אלא מתענים שם שאין אפילו צומות בד׳ אבל תבא
 עשרה שאין אף ויהל ולקרות ענינו לומר יכולים אחר אונם או חולים

: תקס״ו סימן בר״י .בבהכ׳ג מתענים
 ולא ס׳ת להוציא אין וכיוצא בער״ח בבה״כ מתענין עשרה יש שלא כל ז

: תקס׳ה סי׳ מחבר . בש״ת ואפי׳ במנחה אפי׳ בחזרה עננו יאמרו
 שכוללה כיחיד תפלה בשומע אומרה במקומה עננו לומר ש׳צ שכח ח

: שם ובר״י קי׳ט סימן בש׳ת
 יאמר ואח״ב עננו יאמר רפאנו. חתם לא אם רפאנו ואמר ש״ץ שכח ט

: )אחרונים( רפאנו
 שנית פעם צ״ל בענינו נא ראה קודם עננו אמר הש״ץ אם יוד

: מג״א במקומו
 לכל ומרפא ארוכה והעלה אומרים ׳ולים ג׳ הרבה רפאנו בברכת יא

 ושם קי״ו סימן בר׳י ונשמתנו רוחנו נפשנו מכות ולכל תחלואינו
 זה כן ואם כידוע הנפש מחולי נמשך הגוף דחולי י׳ל ועוד טעם נתתי

: ודו׳ק הגוף חולי רפואות עיקר
 יאמר ובש״ת רפאנו בברכת החולה על במחשבתו שיכוין טוב יב

 בברכת החולה על בפירוש מתפללים שהיו הגדולים מן ויש בפירוש
: קי׳ט סימן בר׳י .רפאנו

 בפירוש מזונותיו וישאל הפרנסה על במחשבה יתפללו השנים ברכת יג
: ז׳ל האר״י .קולנו בשמע

 :והאבודרהם הרמב׳ם הנוסח הביאו כן אלהינו ד' ברכנו הנוסחא עיקר יד

ן פטר טוב או דהדר היכא .ומטר טל שאלת .טז סימן

 השאלת ומשנים עלינו ברך ובחורף בקיץ לומר דנהיגי מקומות יש א
:זצ׳ל חאר׳י גורי .עלינו ברך ובחורף ברכנו בקיץ לומר והנכון הזמן לפי

 ברכני ברכת והתם שסיים אחר ונזכר עלינו ברך אמר ולא שכח אם 3
הרב .ומטר טל ותן שם אומר בשופר תקע שהתחיל קודם נזכר אם

המגיה
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: ךקכ״ט של״צ בספר המגיה
 ושואל כדרכו מפרך ברכה באיזה ונזכר השנים בברכת שאל שלא מי ג

: קי״ז סימן בר׳י . ישכח שמא היישינן ולא בש״ת
 קודם: השאלה ,יאמר עננו וצ׳ל תענית לו ויש בש״ת מטר כששואל ד

טל ותן אומר רצה שהתחיל קודם ש׳ת שהתם אחר נזכר ואם עגנו

 ביה .חוזר יום שלשים בתוך עלינו ברך או ברבנו אמר אם נסתפק ז
| : מ״ז סימן דוד

 ומטרו טל ותן השנים בברכת אומד תשרי תקופות אהד ששים יום ה
 לעת מעת פ׳י שעברו קורם אף תקופ׳ של ם׳ ביום שאל לא ואם

: קי׳ז סימן טחב״ר ומתפלל. ההר

 ואש השנים לברכת חוזר רגליו עקר לא אם ,שסיים עד נזכר לא אם ה
 הר תחכומם לומר רגיל ואינו תפלתו השלים ואס . לראש חוזר רגליו עקר

1 : שם .,דמי כעקורים רגליו עקר לא שעדיין הגם הפלתו אחר
 ע;י * שאל אם אבל חוזר טל ששאל אף הגשמים בימות מטר שאל לא, אם ן

"ייח 1 : שם .חוזר אינו טל ולא מטר

15 יי

1״

 .... פ׳ יום עד רבים ימים פשו ואכתי מצרימה וירד יצא מועטים ימים
 ".1ל יהי בא״י בעורו בחשון בז׳ לשאול התחיל רכבר כיון התקופה אחר

: קי׳ז סימן בר׳י א׳י. כבני וישאל מושך
 1 ה׳ל בתהום הוא בחשוץ ובז׳ מא׳י בחשק ז׳ קודם שיצא א׳י בן יוד

שם: בר״י .לעיר הניע דלא אף ח״ל כבני ישאל בדרך ועודנו
 ף : שם . הוזר אינו לתקופה ם׳ תוך בתפלה גשם ששאל ח׳ל בן יא
.ד. י המגיה והרב )שם חוזר בא׳י בהשון ז׳ בליל מטר שאל שלא א״י בן יב

 הלקט*.ל,'י תשובת הזכרתי שלא חידוש שהוא כתב ק״ל ד׳ צבור בשלמי
 הרי שמזכיר דתשובה אומר ואני .ע׳ש להיפוך דפסק ע״ג סימן ח׳א

 '■הרב. שמזכיר בתשובותיו י׳א הרב נהג וכן עלי אחריותם אין אהרן יד
מזכירה לפעמים שכותב למה הנוגע דבר דכשהוא אמת הן כידוע כנה׳ג

 : ואכמ״ל הזכירה לא אהרן יד שחרב הוא החידוש כאן אבל
העיר כבני ישאל אהד כל בח׳ל הנטצא א׳י ובן בא׳י הנמצא ח״ל בן יג

1 בה: הנמצא
 ה״1שםמ ובנים אשה לו דיש א׳י דבן דסבר כהרדב״ז נוהג שהיה מי יד

 "' .אדעתיה ולאו ש׳ץ אחד יום ונעשה בחשון בז׳ דשואל בח׳ל והוא
סיב 1 : שם . ח׳ל בגי8 ובחזרה א״י בבני ישאל בלחש

.>ד ; תפלה. חזרת יש ואם אותו מחזירין מטר שאל אם החמה בימות טו
'^1 : קכ׳ד ברבות.סימן י״ח בל לש״ץ דעתו יכוין

:לדד כה ברכה שיורי לאחי עמך אספרה .טוב סימן

 '״1 ומשפט צדקה אוהב מלך השנה כל לחתום המנהג .השיבה ברכת א
 ׳ ן ואבד תשובה 'מי בעשרת טעה ואם המשפט המלך י״ת ובעשרת

 , 1:וע׳ש קי״ח בבר״י כמ*ש מר׳ן דעת כן . חוזר ומשפט צדקה אוהב מלך
ל * : תקפ׳ב סימן מחב״ר החד אינו המשפט מלך בעימ׳ת אמר אם ב
 : שם .חוזר אינו המשפט המלך אמד השנה ימות בשאר אם ג
, ובשומע טוסיח הברכה מעין מהאמצעיות ברכה בכל להוסיף רצה אם ד ׳י־ । י : קי׳ט . כוללת שהיא צרכיו כל לשאול יכול תפלה

יזרד



מי יח יז סימן גודל קשר
 :שם בר׳י .אנשים זרע כמו כוללת אחת רק שאלות לתרבות שלא יזהר “

 באורך ווידוי׳ תפלות והאומרים יאריך לא יהיר לצורך □־־כה כשמוסיף
: שם בר׳י .נכון אינו בש׳ת

 ומכניע אויבים )שובר לחתום שצריך קבלנו המינים ברכת בחתימת *ן י
 האר״י ובסדור הכהן מהר׳א בסדור הוא וכן פתיחה מעין שהיא מינים( ־

 שמצא מה מכח בזה רצה לא דקל׳א צבור ובשלמי לבוב '־פוס
: ואכמ׳ל ממנהגי זז איני בעניי ואני קדמונים במקובלים

 .שלימה תפלתו אין והמדלגו . עבדך דוד וכסא צ׳ל תשכון בברכות ז-ת ■
: ז״ל האר׳י

 הברכה לראש הוזר מהאמצעיות ברכה באיזה טעה או דילג אם
:קי׳ט סימן הסדר. על יחזור ואילך ומשם שדילג או שטעה

 לישועה לצפות יכוין היום כל קוינו לישועתך כי דוד צמה את בברכת
: לעוה״ב בו הלכו שואלים ע״ז כי
 פגעים מכמה להצילנו עמנו שעושה ה׳ לישועת לצפות לכוין יש ".,'א

. בזה בצרה לעתות גדול תועלת ומצאתי רגע ובכל יום בכל רעים -י;
: דל צמח מהר״י בשם דנ׳ג חיים עץ פרי

 כל . הדל מאד הפליגו ההשתהואה מעלת ותוקף במודים שוהין ..",יי
 : קכ״א פי׳ בר״י .מאד גדול ענשו במודים כרע דלא מאן דנא קבל ;; ׳

: שם ב׳י כאהד. כלנו אבינו ברכנו צ׳ל שלום שים בברכת "..׳ג
 : ברך , טועה בעיניך יהיה וטוב והאומר כצ״ל לברכנו בעיניך וטוב ד י ׳

תפלתי ובסוף תחנונים יאמר ואח׳ב לרצון יהיו יאמר מיד י׳ה סיום אהד ען
 כמו להאריך יכול אלא תפלה בשומע כמו בשאלותיו שיקצר א״צ " ;

: קי׳ט .סימן בר״י שירצה
 השכינה היא שמך למען עשה לפרש ואפשר כו׳ שמך למען עשה יאמר -"טץ

 עשה .אדני למען הקדוש בזוהר שפירש ובמו שם דוד ויעש בסוד
 למען עשה משועבדת. הימין דבביכול בפסיקתא רז׳ל כט״ש ימינך ";.מען

 למען כמשדל.עשה ירוש׳ תשכח לא התורה נשכה לא שאם שאמרת ^.;ורתך
 קדושים שנקראו ישראל אלהי והבונה קדושים אלהים דכתיב בקדושתך

: קצרתי בי ודו׳ק -ן׳
: התחנונים בסוף אחרת פעם לרצון יהיו שיאמר טוב ״'.ז”'

: קדושה עד שם ויעמוד פסיעות ג׳ פוסע ה ”
 לד״ור יכול פסע ותיבף לקדושה ש״ץ שיגיע עד בתפלתו האריך אס ט...

: קב׳ב סימן בר׳י .קדושה לוט־ למקומו תכף

 :העולה תורת זאת .התפלה הזרת חגי קצת .יה סימן י ::

 ואומד רם בקול הצבור עם שמתפלל להקל נהגו מקומות באיזה
רם בקול רצה ומתחיל בלחש האמצעיות ואומר קדוש ואתה קדושה

 שהרי הבי למעבד צריך ולא במוסף עושים ובן התפלה חוזרים ׳•י״יאינם
 בצפת נדוי וגזרו בצפת כן עושין היו דבמנהה כתב רל׳ד פי׳ בב׳י ד׳ן יי

ע״ש ברכות י״ח בל חוזר וש״ץ בלהש שיתפללו שם והנהיגו זה על ?׳ו ח
:וקל״ד שלה ומוסף לשחרית וק׳ו

 לעביר צריך והוא בלחש שהתפללו צביר ומצא לבהב׳ג שנכנס ש׳ץ
 לחזור וא'צ לצבור רם בקול ומתפלל לתיבה יורד לאלתר לתיבה ״־"

:קב׳ד סי׳ .בלחש ולהתפלל
לפני לעבור מוכרח והוא צבורא ליה ואתרמי ביחיד שהתפלל ש״ץ

התבה
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שם: בר׳י .צנוע
 עשרה שיש כל תתפללו שהשאר אע׳פ התפללו שלא רובא דאיכא כיין ד

: שם שיורי .הזרה לומר יכול אמן שעוניו
מן הרן י׳ שיהיה צריך ואין הש״ץ עם בעשרה הזרה לומר יכולים ה

ן '1 > 11 ה
מר לדעת אתרומם .לא ותו ברכוה י׳ח וכל

: קכ׳ד סי׳ .אימן ולעמת החזן
, העמודים ווי והרב ה״י דין צ׳ סימן . הש״ץ הזרת בעת ללמוד אין ט

■ח אתרומם המד סי׳
" נ

, ״ :שם .לבטלה ברכות דהוו
 היטב לכוין לפמו הסדור שיהיה וטוב העמידה בחזרת לעמוד יש יב

: שם ..הש׳ץ בחזרת *
 ויבוין אחד רגל דמות יהיו ששניהם הקדושה בעת רגליו לכוין יזהר יג

: דל דא־׳י .ישראל בגי. בתוך ונקדשתי מצות לקיים
 ויעצה בלחש והשאר רם בקול יאמר אלו תיבות שתי ונעריצך נקדישך יד

: דל .האר״י רם . בקול קק׳ק
 וכשאומר ממקומו ה׳ ברוך ועונים ואומרים משבחים לעומתם אומר ש׳ץ ט"

:כנה״ג עוניםימליך. קדש־ ובדברי
 לאומרם ימהר אלא קדשך בדברי וכן לעומתם בנגון ש״ץ ימשוך אל טץ

חסידים ספר .המופת אמן כמן וה״ל שיגמור קודם הקהל יענו שלא כדי
: תמ״ט סי׳

 למה יכוין זה אל זה וקרא אומר היה הש״ץ ועדיין קק׳ק שאמר טי ר ט*
 :בבר׳י ועיין כנ״ל לאזניו ישמיע שלא באופן ויאמר הקת־ שעונים ”

 ובן עצמו ויגביה למרום עיניו וישא סגורות עיניו יהיו קק׳ק כשעונה יח
 וגופו מעלה כלפי עקביו ירים וימלוך ה׳ כבוד ברוך שאומר בשעה

: ושל״ה טור .עליו שיתלוצצו הרבה ידלג ולא
 דסבא קדושה אומרים הצבור לקדושה וכשהגיע בתפלה העומד יחיד יט

: ק׳ם פי׳ עמהם. קדוש אומר אינו כתר או
: דל האר״י .בלבד הראש ירכין דרבנן במודים כ

 חוטא היא שה ואם בתפלה חוזר שש״ץ בשעה חולין שיחת ישיח לא תא
 בלחש תפלתי גמר ואם סימןקכ״ד ש״ע בו וגוטרין מנשוא עונו ומקל

 מרי לחזרה לחש בין לדבר חמור חטא החזרה מתחיל אינו הש״ץ ועדיין
:ז״ל האר״י

מ ]ח׳[
צו

 עי

ייז

ז!
טו

16 

 יוז
י:

::

קצת-דינים: רש ידבר תחנונים. באמירת סיקיט.
 ג וחמישי בשני אף אפים ונפילת וידוי לומר יש תיכף עמידה חזרת אחר א

: ז״ל האר״י
3 : שם .וידוים או רבים פעמים בויעג^ר ירבה לא ב
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: סי׳^קל״א מהב״ר .כו׳ או׳א ה׳ אנא להתחיל עריך וידוי בכל ג י'
:תר׳ז .החטא לפרט נכון בלחש מתודה ואם החטא לפרט א׳צ ד .

 ישחה לא יתום הדור ויען .של׳ה .במודים כמו בוידוי צריך^חות ה
:כטל .ויחטאו ילעיט שלא כדי מעט אלא הרבה ,

 שמתודה לש׳ץ ושמע כבר התודה הוא אם ואף מעומד להתודות צריך ן
 שלא זצ״ל כהאר׳י שנוהג לטי וגם תר״ז( )סי׳ ולהתודות לעשר צריך

 : הקהל שמתודים הארוכים בוידוים לעמוד צריך אחת פעם כ״א להתודות ־'
: שם קל״א סי' בר׳י .סמיכה ע׳י להתודות יכול חלוש או זקן ז

 : •סם .ביחיד מתפלל כשהוא גם י׳ח תפלת אחר וידוי לומר המנהג ח ;'ד
 דרך אבל תחינה דרך מדות י״ג ולא ויעבור לומר רשאי היחיד אין ט י"

:תקס׳ה .שרי הפסוק בטעמי קריאה
 היום לנו זכור שרומז וגם מדות י״ג אומר שאינו כל סליחות לומר יכול י

:קל׳א סי׳ בר״י .בה לן לית עשרה שלש ברית
 בבהכ׳ג והיושב גדול חטא והוא כלל בערבית סליחות לומר אין יא■ ז׳ *

: תקפ״א סי' בר׳י .מזמורים ילמוד או וידום בדד ישב כך שנוהגין
 שיעבור עד וידוי יאמר לא שבת במוצאי לבד עת בכל לומר יכול וידוי יב " ׳״

: שם .לילה חצות
 היד תוך דבוקות פניו יהיו ולא שמאל צד על ליפול יש אפים נפילת יג •ו ' 5

 פסוק יאמר ולא ידו על יפול אם סכנה ויש שמאלי הזרוע על אלא
: זצ״ל האר״י גורי .גד אל דוד ויאמר מ זר
 מטה לענות. יכיל קדושה או קדיש שמע פניו על נופל בעודו אם ד *

: לפקפק יש ועד׳ה יהודה
 ובצנעא נ״א קודם תחנונים אומרים הצבור ואם מיושב אפים נפילת טל

 ע׳י נ׳א אומר עומדים הקהל כי לישב יכול ואינו ז״ל כהאר״י נוהג זמ
:כנ״ל סמיכה

 :קל׳א בר״י .לסו׳ בין לפש׳ בין ואריך מקום ובכל ביחיד נ״א לומר יכול ז ט, יחי־
 חודש וכל ובפורים ובחנוכה בר״ח ע״פ. נופלים שאין הימים אלו לב מ י " ,ז

 ימים י״ב עד סיון מר״ח ולא לעומר בל״ג ולא באייר בי׳ד ולא ניסן
 סוף עד יוה״ב ממוצאי ולא יוה׳כ בערב ולא ר״ה בערב ולא באב בט״ו נלא ך

:ואחרונים קל״א סי׳ א׳. שבאדר בי״דוט״ו ולא תשרי *ב־
 מער׳ה חוץ שלפניו במנחה כן טפלים'גם אק ע״ם טפלים שאין יום כל יח "ב
:שם .ועי״ב 'לז

 המת נפש למטחות מתפללים אלא אבל שם שאין אפילו האבל בבית יט
: ובר׳י שם .נ׳א אומרים אין מג

 לטשא שבעה ע׳פ טפלים אין בביתו שמתפללק או לבהכ״נ כשבא חתן כ
: שם . אלמנה שנושא לאלמן וג׳ בתולה

 מחב״ר .בעינן שלטים' ימים דז׳ ע׳פ טפלק אין ח׳ יום בשחרית חתן דיכא י
:קל״א סימן בק״א . ■ך;:

אלא נעשית המילה שאין אפילו בבהכ״ג ע׳פ טפלים אין מילה יום כב ר •
 הכן. אבי אק אם ואף סגי בבהכ׳ג סנדק או הבן אבי יש אם בבית

 טפלים ואין כמנהג ומתפללים לבהכ׳נ הולכים קרוביו .שטת או בעיר
: ד׳ סי׳ רדג ת׳ח .ע״פ ה׳

 ע״פ.הלק״ם טפלים אין מטנו ברית דם דמטיפים כיון מהול נולד אם אף כג ה -
:קס׳ח סי׳ ח״ב

דחו* ונם סלידות אומרים אבל ע״פ טפליס אין צבור בתענית טילה כד
מ* 8 ח
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 ויחל פרשת אבל התחנונים אומר הברית בעל ואין רחום והוא אומרים ואן

:שמ׳ז פי׳ דוד בית . לשמוע דיב
: אחרונים . תחנונים א״א התינוק אצל מתפללים אם במנחה בה
 אינו רם בקול לומר אבל ומעומד בכוונה לאומרו צריך רחום והוא כו

:שם .ופשטיה נהרא ונהרא עיכוב

:מלה בלשוני דדן .התפלה שאר על .ב סימן

 בפ׳ק מ״ש כי הרבה בו ולכוין לדקדק צריך ביתך יושבי אשרי א
 בן שהוא לו מובטח יום בכל ג׳פ לדוד תהלה האומד כל דכרכות

: ואולי האי וכולי ואהבה ויראה בכונה אותו קורא אם הוא העה״ב
 אין ע״פ נופלים שאין יום בכל בדירן אנן כו׳ צרה ביום ה׳ יענך ב

בכונה יאמרנו יענך וכשאומר קל׳א( פי׳ ופר׳ה )שיורי יענך אומרים
: והכנעה

 קודם אף עמהם יאמר קדושה פדר הצבור כשאומרים לבהכ״ג בא אם ג
 ואני לציון ובא פסוקים הב׳ שיאמר קודם לאומרה דיכול וה״ה תפלתו

עם לאומרה כדי אח׳ב ולמנצח אשרי לומר שיוכל ומכ״ש בריתי זאת
:מנ׳א .הצבור

 דפידרא בקדושה אשר התרגום מלות רם בקול לומד שאין אומרים יש ד
 לאומרה נהג האר״י שרבינו ז״ל מהרח׳ו הרב וכתב חש דלא מאן ואיבא

:בזה הקפיד ולא רם בקול
 ימלוך ה׳ פ׳ קבעו דסידרא בקדושה טעם מה אבודרהם מהר״ד חקר ה

 בו׳ לעולם ה׳ ימלוך פ׳ קבעו ובקדושה רבע״ה משה שאמר ועד לעולם
 לתרגטו רבינו משה שאמר הפ׳ נקטי קדושה פדר שמתרגם דלפי ותירץ

 שעל בידו קבלה כי שאמר הרא׳ש בשם ושמע בכתובים תרגום שאין לפי
 שמגלה זה הוא מי ב״ע ליונתן ואמרה ב׳ק יצאת לעולם ה" ימלוך פ׳ תרגום
 כתבו רבא אליהו והר׳ עכ״ל משיח קץ בו שיש מפני אדם לבני סתרי
 כתב דמגילה פ׳ק בתופפותיו עצמו דהרא״ש וק׳ בפשיטות הרא׳ש בשם

 וגם בידינו מתורגמים הם שהרי תהלים משלי איוב שתרגם ונראה וז׳ל
 סן שאהד וי׳מ משיח קץ ביה דאית דייך ב׳ק וא׳ל דניאל לתרגם ביקש

 דאית משום דניאל תרגם ולא תרגמו עוזיאל בן יונתן שלאחר התנאים
לבד דניאל על יצא דב׳ק הרא״ש דפבר להדיא הרי עכ״ל משיח קץ ביה

:אבודרהם הר״ד הרא״ש משם ששמע מה הפך וזה
:האר״י והכנעה. עצומה בכונה יאמר לדוד הפלה ו
 כנגד כאלהינו אין הפשט כפי ושמעתי כו׳ כאלהינו אין כו׳ קוה יאמר ץ

 ■דאהשורוש מדי נגד כאדונינו אין - לצלם שישתחוו גזר דנבוכדנצר בבל
בכל מלך דאלכפנדרום יון כנגד כמלכנו אין לעבדים להמן מכרנו

:קצרתי כי ודוק .עשו נגד כמושיענו אין העולם
 כו׳ שהקטיר! אלהינו ה׳ הוא אתה צ״ל הקטורת פטום שאומר פעם כל ח

המלך הושיעה ה׳ בו׳ א״א צבאות ה׳ עמנוכו׳ צבאות ה׳ לומר ובסוף
: ז״ל האר״י .לא ותו כו׳ לה׳ וערבה יב׳ק

 מת וראיתי מעומד ושמחה בבונה ויראה באימת צ״ל לשבח עלינו ט
 שנים כמת אחר והאמת עלי זק״ן דף בש״ץ המגיה הרב שהשיג

 וראיתי בו הכל ס׳ לשטה נזדמן ומעומד גים׳ שמ״ב ברמזים כתוב שהיה
 צר במקום בגליון וכתבתי הענין משם ונשמט גיט׳ שאומר שם הרמוז

היה ולא רואה עין כי לעיל הכתיב שניתי או מחקתי ולא כו׳ בכלבו ועמ״ש
צריך
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 רחל פרשת אבל התחנונים אומר הברית בעל ואין רחום והוא אומרים ואץ

:שט״ז סי׳ דוד בית . לשמוע דייב
: אחרונים . תחנונים א׳א התינוק אצל מתפללים אם במנחה בה
 אינו רם בקול לומר אבל ומעוטר בכוונה לאומרו צריך רחום והוא כ*

:שם .ופשטיה נהרא ונהרא עיכוב

:מלה בלשוני הץ .התפלה שאד על .כ סימן
 בפ׳ק מ׳ש כי הרבה בו ולכוין לדקדק צריך ביתך יושבי אשרי א

 בן שהוא לו מובטח יום בכל ג׳פ לדוד תהלה האומר כל דכרבות
: ואולי האי וכולי ואהבה ויראה בכונה אותו קורא אם הוא העה׳ב

 אין ע׳פ נופלים שאין יום בכל בדירן אנן כו׳ צרה ביום ה׳ יענך ב
בכונה יאמרנו יענך וכשאומר קל׳א( פי׳ ופר׳ה )שיורי יענך אומרים

: והכנעה
 קודם אך עמהם יאמר קדושה סדר הצבור כשאומרים לבהב׳ג בא אם ג

 ואני לציון ובא פסוקים הב׳ שיאמר קודם לאומרה דיכול וה׳ה תפלתו
עם לאומרה כדי אח׳כ וכמנצח אשרי לומר שיוכל ומב׳ש בריתי זאת

:מנ׳א .הצבור
 דסידרא בקדושה• אשר התרגום מלות רם בקול לומר שאין אומרים יש ד

 לאומרה נהג האר״י שרבינו ז׳ל מהרח׳ו הרב וכתב חש דלא מאן ואיכא
:בזה הקפיד ולא רם בקול

 ימלוך ה׳ פ׳ קבעו דסיררא בקדושה טעם מה אבודרהם מהר׳ד הקר ה
 כו׳ לעולם ה׳ ימלוך פ׳ קבעו ובקדושה רבע׳ה משה שאמר ועד לעולם

 לתרגמו רבינו משה שאמר הפ׳ נקטי קדושה סדר שמתרגם דלפי ותירץ
 שעל בידו קבלה כי שאמר הרא׳ש בשם ושמע בכתובים תרגום שאין לפי

 שמגלה זה הוא מי ב׳ע ליונתן. ואמרה ב׳ק יצאת לעולם ה׳ ימלוך פ׳ תרגום
 כתבו רבא אליהו והר׳ עכ׳ל משיח קץ בו שיש מפני אדם לבני סתרי
 כתב דמגילה פ׳ק בתוספותיו עצמו דהרא׳ש וק׳ בפשיטות הרא׳ש בשם

 וגם בידינו מתורגמים הם שהרי תהלים כשלי איוב שתרגם ונראה וז׳ל
 מן שאהד וי׳מ משיה קץ ביה דאית דייך ב׳ק וא״ל דניאל לתרגם ביקש

 דאית משום דניאל תרגם ולא תרגמו עוזיאל בן יונתן שלאחר התנאים
לבד דניאל על יצא דב׳ק הרא׳ש דסבר מההיא הרי עכ׳ל משיה קץ ביה

:אבודרהם הר״ד הרא׳ש משם ששמע מה הפך וזה
: האר׳י והכנעה. עצומה בבונה יאמר לדוד תפלה ו
 כנגד כאלהינו אין הפשט כפי ושמעתי כו׳ כאלהינו אין כו׳ קוה יאמר ז

 ■דאהשורוש מדי נגד כאדונינו אין לצלם שישתחוו גזר דנבובדנצר בבל
 בכל מלך דאלכפנדרוס יון כנגד כמלכנו אין לעבדים להמן מכרנו

:קצרתי כי ודוק .עשו נגד כמושיענו אין העולם
 כו׳ שהקטירו אלהינו ה׳ הוא אתה צ׳ל הקטורת פטום שאומר פעם כל ה

המלך הושיעה ה׳ כו׳ א׳א צבאות ה' כו׳ עמנו צבאות ה׳ לומר ובסוף
: ז׳ל האר׳י .לא ותו כו' לה׳ וערבה יב׳ק

 מת וראיתי מעומד ושמחה בבונה ויראה באימה צ׳ל לשבה עלינו ט
 שנים כמה אחר והאמת עלי זק׳ן דף בש׳ץ המגיה הרב שהשיג

 וראיתי בו הכל ס׳ לשמה נזדמן ומעומד גים׳ שמ׳ב ברמזים כתוב שהיה
 צר במקום בגליון וכתבתי הענין משם ונשמט גיס׳ שאומר שם הרמוז

היה ולא רואה עין כי לעיל הכתיב שניתי או מחקתי ולא כו׳ בכלבו ועמ׳ש
צריך
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 ומיניה ומיני דברים בפטפוטי להאריך ואין ט׳ו דין י״ד סי׳ לעיל ועיין צריך

: עלאה יתקלס

:בו אור ישים .ויבא יעלה דיני .בא סימן

 אינו ר״ח של ב׳ בליל אפילו ר׳ח בליל ויבוא יעלה אמר ולא שכח א
♦ : תכ״ב סי׳ . חוזר

 שהתחיל קודם נזכר ואם חוזר ויבוא יעלה אמר לא אם ומנחה שחרית ב
: שם שנזכר. במקום אומרו מודים

 פסוק כ^שקורא הקיך למדני יאמר ונזכר ה׳ אתה ברוך אמר אם 3
 אך שכינתו המחזיר בא׳י הברכה תשלום ויאמר ויבוא יעלה ויאמר

 לציון שכינתו המחזיר יגמור בא׳י כשאמר מחזירין שאין הוא שהדין בלילה
: ע״ד( דר״ך צבור שלמי דתענית פ״ק )הריטב׳א מודים ויאמר

 תפלתו שהשלים קודם נזכר אם מודים שהתחיל אחר עד נזכר לא אם ד
 רגיל ואם לראש חוזר תפלתו שהשלים עד נזכר לא ואם לרצה חוזר

 חוזר רגליו שיעקור קודם תפלתו שהשלים אחר ונזכר תחנונים לומר
: שם לרצה.

 ויבוא יעלה אמר ולא ושבת ר׳ח בה שהזכיר בש״ת בקשה אמר אם ה
 :דרכ״ב( הש״ץ הרב עמו והסכים פרדס לקוטי שבש״ס )תשו׳ חוזר אינו

מתפלל מוסף שהתפלל עד נזכר ולא בשחרית ויבוא יעלה זכר לא ן
: הרשב״א משם תכ׳ב סי' ברכה שיורי .שתים מנחה

 ונזכר מוסף להתפלל דעת על ראשונות ג' ואמר מוסף להתפלל עמד זאם ן
 כיום ראשונות ג׳ אחר ואומר שחרית תפלת אומר ויבא יעלה אמר שלא
 מהב״ר .מוסף תפלת ע״ד אלא אמרם לא ראשונות דג׳ אף שחרית זזפלת

: הנז׳ סימן
 למקום סמוך מר׳ח שנזכר אף ויבא יעלה הזכיר אם מסופק הוא אם דן

 כמה דאתרמי יוכיח דהנסיון נדבה בתורת לחזור וא״צ חוזר ההזכרה
 בר״ימשם ודאי. בעצמו ויודע ויבא יעלה אומר אינו ואח״ב דנז'מר״ח זמני

הקצרהכמדובר: דעתי וכן מולכו מהר״י
 כל מהש׳ץ וישמע דעתו יכוין וכיוצא ויבא יעלה אמר ולא ששבח מי ט

 ישיח ולא יפסיק ולא לעצמו שמתפלל כאדם סוף ועד מראש ברכות י״ח
 : כ' עד ט״ז מאות י׳ד כי׳ לעיל ועיין קכ׳ד סי׳ לאחוריו פסיעות ג׳ ופוסע

 הצבור עם ומתפלל הפתוח בחלון ועומד לבהכ׳ג סמוך שביתו מי גם י
בשלטי המגיה הרב מ״ש ועיין .כנ׳ל .הש״ץ עם לצאת לבוין יכול ושכח

:ע״ג דרכ׳ב סי׳ צבור
 הטוספין בתפלת חוזר אינו בשחרית ויבא יעלה אמר ולא ש׳ץששכח *א

 בזה שאין לרצה חוזר תפלתו שהשלים קודם נזכר אם אבל לפניו
: קכ׳ו ,סי צבור טורח

 :וכלל פרט התפלל. שלא למי התשלומין דיני קצת סימןכב.

 ולא נאנס או טעה שאם בלבד הסמוכה לתפלה אלא תשלומין אין א
לתשלומין והשניה מנחה הראשונה שתים מנחה מתפלל שחרית התפלל

: ק׳ח סי׳ .לשחרית ומערבית לערבית ממנחה וכן
 לתשלומי ב׳ ערבית מתפלל מנחה ולא שחרית לא התפלל לא אם 2

: שם .תפלות בשאר וכן תשלומין לה אין שחרית אבל מנחה
ואחריה מנחה יתפלל במנחה ונזכר ומוסף שחרית להתפלל ששכח מי 3

מוסף
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 יצא מנחה קודם מוסף תפלת התפלל ואם שחרית תפלת ואת׳ס מוסף

: שם בק׳א ועיין שם בר״י
 בזק שלא אבל הפלה בזמן דוקא שהפסיד התפלה דמשלים ,הא ד

: ק׳ח סימן לא. הפלה
 בדי ששהה אחר העיקרית בתפלה עוסק בעודו היינו דמשלים הא יה

 והלך הפסיק אם אבלי התשלומין תפלת להתפלל צריך ד׳א הילוך
 בתורת יתפלל הלכך חולקין ויש התשלומין תפלת מתפלל אינו שוב לעסקיו

: ובק-״א מהב״ר וע׳ שם אחרונים נדבה.
 לו משלימין אחרים ואין משלים אינו שהוא בתשלומין ליתיה מוסך 1

 ולא למנהה משחרית לא בתשלוטין מפסיקין אינם נמי הכי ונעילה
: מהב״ר .לערבית ממנהה

 רצה ואם הסמוכה בתפלה אפילו תשלומין לה אין התפלל ולא הזיד ץ
: ק׳ה שם.,סימן חידוש וא'צ נדבה יתפלל

 תפלה זמן עבר העסק ומתוך להתפלל שפטוך צבור בצרכי מתעסק ה
י : שם ומחב׳ר בר׳י ע׳ . שלאחריה תפלה בזמן להשלים א״צ

 שהו׳ ואין כנתה התפלל ולא ערב ויהי נזכר ולא מוסף התפלל שלא מי ט
 סימן מג׳א .תשלומין לה יש דמנחה מוסף יתפלל שתיהן להתפלל

: כ׳א סימן משה ודבר רפ׳ו
 לק׳ש ולא לברכות לא כלל וברכותיה שמע לקריאת תשלומין אין י

:נ״ח סימן מהב׳ר
 לא הפך ואם לתשלומין שניה שתהיה צריך לתשלומין כשמתפלל יא

שגילה והיינו אותה ולהתפלל לחזור וצריך התשלומין תפלת ידי יצא
 ; כחולקים ודלא ואחרונים סימןק׳ח אכרהלתשלומין. דהראשונה ־דעתו
יוצר שיתפלל לאחר שתים שהרית יתפלל ערמת התפלל ולא טעה יב

 בשביל י׳ח תפלת יתפלל כך ואחר אשרי יתחיל ברכות .וי״ח
 אשרי מנחה אחר לומר המנהג שתים מנחה וכשמתפלל ערבית תפלת
 הראשוג׳ שהתפל׳ אחר שתים ערבית מתפלל ואם שחרית בעד י״ח ויאמר

 ויאפר אמות ד׳ הילוך כדי ישהה אלא בלילה אשרי יאמר לא לערבית
: מחב״ר ואחרונים שם מנחה,. בעד י״ח

 : עיקר וכן והמג׳א הלבוש . שניה תפלה אחר עד תחנונים א׳א יג
 בלחש הא' תפלות שתי אלא למהר יתפלל לא ערבית ששבח ש׳ץ יד

בקי שאינו מי להוציא וגם לתשלומין רם בקול והשניה שחרית לחובת
 עיקר וכן ע׳ב דקמ׳ט בסידורו יעב׳ץ והרב והפ׳ח שס״א סימן מרדב׳ז

 ומהב׳ר בר״י ועמ׳ש בזה שפקפק קע׳א דף בש״ץ המגיה כהרב ^לא
: רי׳ג סימן

 הש׳ץ בחזרת דעתי' ויהיב שהרית והתפלל ערבית התפלל דלא היכא 1ט .
: שם בר״י .י״ח יצא לתשלומין

 חול של שתים ערבית במ׳ש בשבת^מתפלל מנחה התפלל ולא טעה טז
 תשלומי] שהיא בשניה מבדיל ואיבו עתה שזמנה בראשונה מבדיל

 לו עלתה שניה בשניה והבדיל בראשונה הבדיל לא ואם .שבת של
 לתשלומן בה שכיון מוכה בראשוג׳ הבדיל דלא דכיון לו עלתה לא ראשוג׳ י

 אלא לתשלומין ושניה לערבית ראשונה להתפלל נתכוין ואם יצא ולא
.סני דעתו היה דכך לנו שאמר וכל יצא בראשונה הבדיל ולא שטעה

 :ודוק קנ״ז דף המגיה הרב מ׳ש ועיין הפר׳ה כונת וזה עיקר כן
 בראשונה כיון ואם יצא אחד בשום הבדיל לא או בשתיהן הבדיל אם טוב

* לערבית
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 :שם .לתשלומין שהיא בשניה יבדיל לא להבדיל ושכח לערביה

 לחזור דצריך דקיי׳ל שהבדיל קודם וטעה בשתיהן הבדיל לא אם *ח
 בום דיש ערבית התפלל דכדין התשלומין מהפלת י׳ח יצא ולהתפלל

בתפלה ונתחייב טעה כך דאהר אלא טתשלימין גם יצא וכבר לפניו
: שם בר׳י ~

 ־ שהים ערבית ?תפלל שבת הזכיר ולא שבת במנחת י״ח התפלל יט
: אחרונים . נדבה בתורת אותה ויתפלל יבדיל לא ובשניה

 שתים ערבית יתפלל ויבא יעלה אמר לא אם ר״ח של במנחה וכן כ
 בלילה ואם י״ח והתפלל ירט במנחת טעה אם וכן נדבה והשניה

: ודו״ק במחב׳ר ועיי! אחרונים .לחובה יתפלל שני י״ט או ר״ח
 שהשיבה עד נזכר ולא ע׳ש ר״ח והיה במנחה ר״ח להזכיר שכח כא

 נדבה ואין נדבה בתורת שתהיה דצריך התשלומין תפלת יתפלל לא
: שם מתב״ר . בזה כיוצא לכל וכן בשבת

 הראשונה שבת של שתים מתפלל בע׳ש מנחה התפלל ולא נאנם אם כב
פלוגהא איכא חול של הב׳ התפלל ואם לתשלומין והב׳ לערבית

 : קע׳ב דף בש״ץ המגיה והרב אחרונים .האמור מטעם נדבה יתפלל ולא
 חדש ראש של מתפלל ר״ח בערב מנחה התפלל ורא טעה אם כג

והזכיר בראשונה ויבא יעלה הזכיר לא ואם בשניה ולא בראשונה
 הזכיר לא אם אבל לתשלומין ג׳ פעם ולהתפלל לחזור צריך בשניה

הנר המגיה הרב ועמ״ש ואחרונים ק״ח סימן .לחזור צריך אינו בשתיהן
: ודו״ק ע״א דקע׳ד

 ר״ת של ראשון ביום מנחה התפלל ולא ימים שני ר״ח היה אם כד
 לתשלומין ואחת לחובה א׳ תפלות שני ר״ח של ב׳ בליל כשמתפלל

: פר׳ח .לחזור א״צ בב׳ והזכיר בראשונה הזכיר לא אם
 קדשת אתה ראשונה והתפלל שתים שבת של שחרית המתפלל כה

: דקע״ד הנזכר המגיה הרב לחזור א״צ משה ישמח וב׳
 קדשת אתה לומד היה דעתו אם אבל מפיו ׳ כשנזרק דוקא והיינו כו

: ומתפלל חוזר לתשלומין
 יעלה אמר ולא שתים שחרית והתפלל ר׳ח ערבית התפלל שלא מי כז

: ופר״ח ודעמיה מהרי׳ט בשם כנה״ג אינוחוזר. בשניה ויבא
 אתה מזכיר ואינו שתים שחרית מתפלל במ״ש ערבית שכה אם יכה

: שס״ה סימן הרדב״ז בשניה. חוננתנו
"ש .עט ומתפלל חוזר בשניה ולא בראשונה הוננתנו אתה אמר אם כט

:ע״ג שם הנז׳ המגיה הרב .
 מנחה בשל טעה לתשלומין והשניה מנחה לשם ראשונה שהתפלל מי ל
 :פר׳ח התשלומין. בשביל לחזור וא'צ מנחה של חוזר מטר שאל 'שלא .

ומתפלל המטר שאלת , יום שלפני ביום מנחה התפלל שלא מי לא
 בתשלומי; מטר שאל לא ואם בשתיהם מטר ישאל שתים ערבית

: ק׳ח סימן בר׳י .יצא בדיעבד

:כולל אוש׳ר הלל. דיני .כג סימן

 לביה דחליש מאן אבל שיכול למי ההלל קריאת קודם לטעום אין א
: תכ״ב סימן בר׳י .מותר

. : שם ש׳ע .מעומד ההלל. קריאת מצות כ
: שם .בדילוג ההלל לקרא צריך בר׳ח ג

כיטי
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 י מקומות ויש ההלל על מברכיו איו ומצרים א׳י במלכות הדילוג מכי ד

י : שם .לברך שנהגו
יצאו ההלל על ובירך ש׳ץ במקרה נעשה ובח״ל לחזור ורעתו א׳י בן ה

 י ן צ׳ט סימן שאל חיים שו״ת . לבטלה בירך לא והוא בברכתו הציבור
: תכ״ב סימן .עליו מברך אינו היחיד הדילוג בימי ו
 .. :יכולות לקרות רצונם אם וסיעתו ר׳ת ולדעת הלל מכל פטורות נשים ז

? ,מדרבנן שהלל אף י״ח אחרים מוציא אינו לחינוך הגיע אפילו קטן ח
ז י : פר׳ח הרב

: י״ח הרבים את ומוציאים כאהד קורין עשרה אפי׳ בהלל ט

:הנצר״פין הן אלו .מרספין דיני קצת .כד סימן

 ו :פר׳ח .מוסף ואת יאמר ולא וכיוצא ר״ח יום מוסף את לומר העקר א
ולא הזה ר״ח ויום הזה השבת יום מוסף את אמר אם ור״ח בשבת ב

 כל על יתפרש מוסף את דמ״ש לחזור שא״צ נראה מוספי את אמר
 ה אם ר״ה דבי״ט בסופו יהודה בית הרב ומ״ש ור״ח שבת פירש ובבר הנוסף

 הר׳ על וק׳ק ר״ח זוכר דאינו ניכר שאינו התם שאני חוזר מוסף אמר
 מ שנים| זה )כ״כ המביט הרב בשו׳ת רב בי מהר׳י תשו׳ זכר דלא הנז׳

 זז מדף מאד האריך שם המגיה והרב ש״צ ס׳ נדפס ועתה בזברונותי
ו : שכתבתי( כמו והסכים והנמשך רכ״א

 ן מוספי את ואמר מיסף את לומר שהי״ל וכיוצא שבת או בר״ח אם ג
 המתב׳ר דברי על נר׳ו הגז׳ הרב וכט׳ש דרכ״ט הנז׳ הרב .חוזר אינו

. : ואכמ״ל
 1 שכבר שחשב מפני מוסת תפלת התפלל שהרית תפלת במקום אם ד

שהרית תפלת יתפלל שחיית התפלל שלא אח״ב וניכר שחרית תתפלל
 ח כונתו היתה מופת כשהתפלל אבל תיבתו ידי יצא מיסף ותפלת לבד

להתפלל צריך מוסף תפלת מפיו ונזרק שטעה אלא שחרית להתפלל
2 : ר׳א זד׳ ד׳ר ועט״ש דרכ״ט המגיה היב .ומוסף שחרית

יכוין בעבודה ויבא יעלה ותזכיר מוסף במקום י׳ה התפלל אם ה
|<ו ., : שם .ש״ץ תפלת לחזרת

שהוא שחרית התפלל מוסף ובמקום טעה או מוסף התפלל אם נסתפק ך
 י יבין יא אי בעבודה ויבא יעלה הזכיר אם מסופק שהוא אלא רח

: שס הנז׳ הרב .ש״ץ תפלת לחזרת
 רק כלל שבת זכר ולא הש״ט של מיסף• התפלל אם ה׳ה בשבת ץ

מוסף תתפלל אם וכן והזמנים וישראל השבת מקדש וחתם זכר בחתימה
 פי' מהב׳ר לחזיר א״צ בשניהם בעבודה ויבא יעלה ואמר לבד שבת של

 י; ; דברי על עמדתי בעניי ואני זה על יחלוק האריך נר*ו חק״ל והרב רס׳א
 י נר׳ו המגיה שהרב ומוכח ש׳צ ס׳ עתה ונדפס עומד אני ובמקומי קדשו

 ׳> כט׳ש יושף את הטסכי״ם שר ניהו מר ע׳א ורמ״ב ודרמ׳א ודר׳א ד״ר
 ז ברחמיו ה׳ באורך כתבתי אחר ,במקום צעיר איש ואנכי ע״ש במחבר *

: חיים שנות לנו ויוסיף לעבודתו בטוב ימינו יאריך

 כס׳ו, תפלה בזטן השייכות ואזהרות מנהגים קצת אכתוב מת׳י חלק הנייר להניח שלא ■בדי

 । ה׳ל וכט׳ש בדבר סוד יש כי תפלה קורם בבקר לפנו׳ עצמו אדם ירגיל א
:כו׳ ידיו ריטול יפנה שלימה ט׳ש עול עליו הרוצהלקבל

׳ . ראיתי



— כד סימן גורל קשר
 שהיה זלה״ה שרעבי מהר׳ש המופלא המקובל החסיד להרב ראיתי ב

 שבן אומר והיה הזמירות שיתחיל הורם חול דיבור שום לרבר נזהר
: הסוד פי על צריך

 ירך על ^ותו ושחש פ׳ יאמר רבש׳ע קודם העקדה פרשת אחר ג
 המזבח על דמו . את הבחנים אהרן בני וזרקו ,ה לפני צפונה המזבח

 מ׳ב עם גימטריא צפונה )יהרה( צירוף וזרקו ה׳ לפני צפונה יכוין סביב
 של עקידתו לנו ותזכור עלינו רחמים שתתמלא ארא יהרה יהר״ט ויאמר
 המזבח ע׳ג ומונה צבור אפרו כאלו ע״ה אבינו אברהם בן אבינו יצחק

 בתשובה לחזור ותזכנו ורעות קשות גזירות כל מעלינו לבטל באפרו ותביט
 בנעימים ושנותינו בטוב ימינו ותאריך חטא ומכל טיצה״ר ותצילנו שלימה

: כר לעשות רחמיו את אבינו אברהם שכבש וכמו
 והגופין מלכות הרוגי י׳ נקמות הקב״ה שינקם יכוין נקמות אל כשיאמר ד

 שבעשי' והנשמות דמתו המלכים וניצוצי הקדושה ניצוצי יבררו קדישין
ן זצ״ל האר׳י כ״כ

 בפ״ה המהולל ויאמר תיבות פ״ז בנוסח שאמר ברוך לומר מאד יזהר ה
 ,גי משום שאלו ורבים ז״ל האר״י כ״כ פ״ז גי׳ בפ״ה כי בפי ולא עמו

 ברוך כי ישן כונות בס׳ ומצאתי בפי צ״ל הדקדוק ע״פ כי הלשון נעוות זו
 עץ פרי בס' ועיין עמו בפה צ״ל ולכך הפ״ה סוד י״ב תיקון כנגד הוא זה

 : עש״ב כו׳ לבג״ה גי׳ פ״ז של הלזו בגיט׳ סודות כמה בקרוב הנדפס חיים
 סום בא כי תרגום וא׳ מקרא פעמים שני ימלוך ה׳ פסוק יאמר בשירה ל

 ישראל שמע ם׳ יאמר ולא למלך ה׳ והיה בו׳ המלוכה לה׳ כי כו׳ פרעה
: ז״ל האר״י

 התיו בתשבחות טהולל בו׳ ותפארת וגבורה גדולה צ״ל ישתבח בנוסח ז
:האר״י .העולמים הי אל מלך כו׳ בהירק

 פרי .ברא אשר עולמו משמח מאורות והתקין לומר אין יוצר בברכת ח
: ע״ג דל״ג חיים עץ

 ושרשיהם הימנית בידך גם הציציות תקח ויאמר לפ׳ כשיגיע .ק״ש ט
 וראיתם וכשתאמר ציצית פ׳ בכל בהם ותסתכל ותביט בשמאלית

 הציציות לראות התורה מן מצוה שזה ותנשקם עיניך ע״ג תעבירס אותו
: יצ״ט זכירת של מ״ע לקיים יכוין אלהיכם ה׳ אני ובפ׳

 הציציות תנשק לעד בתיבת כו׳ היים לודבריו כשתגיע ויציב אמת י
 כדרכם למטה שישתלשלו מידך ותניחם עיניך גבי על ותעבירם

; ז״ל האר״י
 לכוין מאד ותזהר ישראל בני בתוך ונקדשתי מ״ע לקיים יכוין בקדושה יא

:בקדושה הרגלים
 אלהיך ה׳ בקול תשמע שמוע אם והיה פ׳ יאמר התפילין הסרת קודם יד

 *■כ" עלי״ך כו׳ חוקיו כל ושמרת למצותיו והאזנת תעשה בעיניו והישר
 מעומד ראש של התפילין ויסיר דע״ב יודין בד׳ ויכוין רופאי״ך יהו״ה אנ״י

רוה״ק שער .בכיס ויצניעם מיושב יד של התפילין ויסיר בכיס ויצביע'
:ז״ל מהאר״י

 אלהיט ומזמור רועי ה' לדוד מזמור תפלות שלש כל אחר יאמר יג
: ז"ל האר״י יהננו.

 שהוא בערבי׳ לא אך צדקה נותן ז״ל האר״י רבינו היה מנח׳ בתפל׳ יד
, : יק זמן

:אזכור והארץ עד העקידה לומר טוב מנחה בתפלת 'יטו
כשהיה



כד^ סימן מדל קשר
 מנחיז קודם לפורעו משתדל היה שכיר שכר לפרוע ז״ל להאר״י כשהיה □ז

מצוה לידי ובאה ה׳ לפני מגהה להתפלל אעמוד איך אימי .^יי׳
 רעיונז יכוק מגהה שקודם מוהר האדם יקה ומזה־ .קיימתיה ולא גדולה

:מאד טוב מעט מנחה קידם ללמוד יובל ואם תשובה ויהרהר
בחכמה ערבים מעריב בדברו אשר יאמר ראשונהדערבית בצכה בנוסה יז

: ז״ל האר״י כ״ב . בתבונה שערים פותח
 1 ויכפול פעמים ז׳ והפוך ישר כלו טעם ויהי לומר מאד טוב לשמירה יח

:אשביעהו ימים אורך ,פ
 והפוך ישר לי סתר אתה פ׳ יאמר חסיד יהודה מךבינו לשמירה יט

: אבי הפסוקים ור״ת יתן לעמו עוז ה׳ כו׳ עד עדי בה׳ בטחו
 והוא בנון ומסיימים בנון המתחילים פסוקים עשר אחד לומר מאד טוב כ

אות בהם יש שלא בכ״י הסיד יהודה רבי וכתב דרע מעין להנצל תועלת
:ממנו שטן מבריח שהקוראן ס׳

יצילנו ה׳ צרה מכל וינצל ג״פ כו׳ עמנו צבאות ה׳ פסוקי נ׳ לומר טוב כא
:חיים תורת הק׳ בתורתו לעסוק ויזכנו חטא מכל

;י ; עורם בורא לאל עבח ונשלם תם

אחת כף
עשו עמי בינו

 בתחלוז אשרי הכוללת התפלה להתפלל שהות לו ואין לקום שיאחר לטי תפלה נוסח א
: אמי׳ר ברא׳ש קצרה דרך זו יאמר .שמיר צפורן

 ויראתו יתב׳ אלהותו עלי מקבל הריני וכו׳ ורחימו בדהילו ליקובה״ו
לרעך ואהבת מצות מקיים והריני .להשי״ת עבד והנני ואהבתו

 י מצות לקיים מוכן והריני בנפשי מישראל אדם כל את אוהב והריני כמוך
 שהרית ותפלת ק״ש מצות לקיים מיכן והריני ותפילין ציצית ומצות ת״ת
 ליוצרנו ג׳ר לעשות בכל מכוין ואני .בהם והכלולות הנלוות והמצות הם

 והריני הקדוש רשב״י לדעת בכל מכוין ואני צד בשום לק״פ .ע׳מ שלא
 ואתה וענפיהם הם ■דרבנן ומצות דאורייתא מצות תרי״ג כל עלי מקבל

כיר׳א . באמת לעבדך ותזכנו מיצה״ר תצילנו רחמיך ברוב הטוב האל
1 ?<־ רגו/: אלהינו ה׳ נועם ויהי

 שילמדו אנשים עשרה יקה . יכשה או ים בדרך הם אשר סחורותיו על למצטער ב
: זה נוסח התהלים שאחר בתפלה ויוסיפו תהליס

 קשות גזירות בל מעליו ותבטל פכ׳ב על רחמים שתתמלא או׳א יהרמ׳י
אחרות ובעןירות זו בעיר לו אשר וסתורותיו נכסיו ובל ורעות

 ותסתום רע מכל תשמרם ה׳ אתה ביבשה בין ביס בין- שהם מקום ובכל
 לי ותצילהו תושיה ידיהם תעשינה ולא נכסיו ועל עליו המסטריגים פי

 צדקותיו וכל תסתירהו כנפיך ובצל ובוזז שולל וכל ואויב צר מכל ולנכסיו
 י ; לפני יזכר הבל שלומד ות׳ת היום( בלימוד השתדל )ואשר עשה אשר
עליו יגן אבותיו וזבות צדקותיו בבל נכסיו ועל עליו לרחם רחמיך כסא

: רצון יהי בן אמן עולם ועד מעתה נכסיו ועל
זכר בן להוליד יזכה אם רחמים לעורר ג
: י : קודם ויאמר ר״מ נשמש לעילוי שמן יהין האשה שתטבול יוס א

; שהקב״ה בדי הנם בעל ר׳מ נשמת לעילוי למאור זה שמן מנדב הריני
אשתי ותתעבר לשלום הבאה הזו הלילה להוליד יזכני ר׳ט בזכות

פב״פ



מז אחת כף ן
 ידרב אלהא יתברך לעבודתו אנשים זרע ולקיימא לחיים זכר מבן פב״פ

: עניי מאיר
:, ג״פ זה יאמר שישכב קודם ק״ש אהר בלילה ב

 יוד הא אלף אותיות ד׳ בו שיש קבלתו )יכוין אהיה אשר אהיה יהר׳ט
 על מורה אהיה סודו דבר לכל מורכב או פשוט גדול יכהו הא

 כבן אשת^זקפב׳ב תתעבר הזו שהלילה ויהיה( הוה היה האלהות סוד
 לעבודתך הגדול בכחך הכמה ונפש אנשים זרע לאמתך ונתת והכם זכר

: אמן רצון יהי כן
 אלהא .זכר בן שיהיה כדי ר״מ של נשטפו לעילוי לצדקה פרוטה יהן יוס מ׳ כל שנתעברה יראה אס י

:עננו 'דר״ט ד
 ,מבתי נשטה ולהמשיך זכר בן להוליד טהורות במחשבות יהיו ושניהם תמיד לו במוהר עצמו לקדש
־י :וצירופיו שדי פס ויכוין הכד

: וביוצא מלהטות בצער שהם ישראל לקהל ד
 ותצילנו גבולה וכל הזו העיר יושבי ועל עלינו רהמים שתתמלא הרחמן אב או״א הרמ׳י

 ארצנו גבול מכל האויבים גייסות ותרחיק ומביזה ומשבי וממצור ממלחמה
 תכניעם בקרבנו אשר והאויבים סוללה עליה ישפכו ולא מגן ארצנו על יקדמו לא

 ושחד אימתה עליהם הפול ובוזז ושולל ואורב יב א מכל ותצילנו עצתם ותפר ותשפילם
 אשר ובעיירות בעירנו ואמרו עשו אשר וחית ישראל צדקות וכל תעאו( בשם )יכוין

 )פלוני( בעיר אשר ישראל עמך ומעל מעלינו ותבטל רהמיך כסא לפני יזכרו בגבולנו
: ורעות קשות גזירות כל

 רעב מכל ותצילנו צדקותיך ככל הנם מתנת מאוצר ועליהם עלינו ותחון שטן( )קרע
 ושררות במלכיות שלום תן בארץ שלום תן רחמים מלא אל השערים ויוקר

 בגבורה אזור אע׳ה יצחק ובזכות החסד איש אאע״ה בזכות תסתירנו כנפיך ובצל
 אהרן ובזכות בנצח אחוז מהימנא רעיא משח ובזכות ת״ת כליל אע׳ה יעקב ובזכות

 במלכות אחוז דהע׳ה ובזכות ביסוד אחוז הצדיק יוסף ובזכות בהוד אחוז רבא כהנא
 חנון דחום שמך למען חטאתינו על ובפר והצילנו שמך כבור ע״ד ישענו אלהי עזרנו
 עשה ובלבול וטרוף צרה מכל הצילנו תמיף( )רחש סודה ישר מציל תומך שומר
 בסנסן כט״ש נועם ויהי פעמים צ״א ואחר יענך מז׳ ם׳ י׳ב אחר יאמר )כן כו׳ למען

: דרור לשבוים ותקרא קודם התהלים שאחר בתפלה עוד יאמר וכן ליאיר
: זו תפלה יאמר החולה שם באותיות תהלים לקוטי פסוקי אחר ה

 הקדושים שמותיך ולמען רחמיך למען ותעשה עלינו רחמים שתתמלא או׳א ירמ׳י
 והמצורפיט הרמוזים הקדושים ושמותיך לפניך שקריתי אלו בפסוקים הכתובים

 נר״ן שרשי כל תאיר רחמיך ברוב פ׳ שם אותיות ראשיתם אשר אלו פ׳ ובזכות בהם
 ויאירו שלהם ממקום רב שפע עליהם ויושפע שטו אותיות אחוזי ובלם הרמוזים שלו

 גזירות כל פ׳ מעל ותבטל ומקיפיו בגופו אשר שלו נר׳ן בענפי כח ויאמצו וישפיעו
 רפואה וירפאהו דברו וישלה יחייהו חיים מחיה רחמיך גדולת בכח אנא ורעות קשות

: כי״ר חיים ושנות ימים לאורך שלימה
: זו תפלה בבונה יתפלל הגונה כלה לו שתזדמן שרוצה •ז ירא לבחור ואו

לישא וצויתנו עזר לו ועשית אדם ובראת עולמך יצרת בחסדך רבש׳ע
 זו מצוה לאחר שלא רז׳ל עבדיך והחמירו בנים ולהוליד אשה

 עוד אין. ובעוה׳ר באשה כמעט, תלוים ובעה״ב ז,בעוה אדם חיי ויען
 בלב לכן טצותיך לקיים כדי ראוי׳ איזו לדעת רוה״ק בעלי ולא נביא

 שתתמלא או׳א ויהרמ׳י הרחמן אב לפניך תחנתי להפיל באתי נשבר
 ובעלת טובות מדות ובעלת ה׳ יראת נאה זוג בת לי ותזמין עלי רחמים

 ה׳ עבודת לעבוד אוכל בזה כי ומבורכת ומוצלח׳ שכל וטובת מז׳ט
 לה ויש ראויה והיא עליה לי ידברו אשר הנערה והיה .טרדה בלי

 ותטה עלי תחון הרבים ברחמיך לי והוגנת ומז׳ט טובות ומדות ה' יראת
 ובעוה׳ב בעוה״ז לי וטוב מצותיך לקיים שאוכל באופן הדבר לגמור לבי
 שם )ניכוין ׳פודה ׳ישר ׳מציל "תומך "שומר ׳חנון ׳רחום רחמים מלא אל

תפלתי ושמע וענני חנני כו׳ שמך למען עשה עדכ״ש עזרגיי תטיף( רחש



אחת כף י*
 : תפלה שוסע ברוך פה כל תפלת שומע אתה כי אראריתא בשם )יכוין *

: להצ׳ו( לבי והגיון פי אמרי לרצון יהיו אזבוגה אוכף )יבוין
 קדום׳ תפלה והיא חטאינו ומפני ש״ץ אמירת בעת ויה״ב ר׳ה במוסף לומר )תשלה ז

: בס׳ד( נפך בתום' לפע״ד מכונה על וישבתי׳ הלשון תקנתי אנכי אמנם
ברית באות פגמנו אשר על לבנו ונמס מאד בושנו עולם של רבונו

 לבטלה זרע וטיפות קרי מיני כמה ובפרט פנס מיני ככמה קודש
 וברצון באונס מצוה במקום שלא ויפרט בכלל ישראל ומכל ממגי שיצאו
 בארבע הנפוצים בקליפות עשוקות נשמות ונם אחרים ונלנולים זה בנלנול
 נתארך זה וע׳י הגוים בין הפזורות ערטילאות וגשמות הארץ כנפות

 ! גמורה וחרטה נפש במרירות ובכן .יקרנו וגלה מקדשנו ושמם גלותינו
 אבותינו ואלהי אלהינו יהוה מלפניך רצון ויהי וסליחות רחמים לבקש באנו

 יגדל ועתה ונאנחים מרים והאביונים העניים עלינו שתרחם הרחמן אב
 . וזרע קרי וטפות הקדושות הניצוצות כל הקליפות ותפליט ה' כח נא

 ותחזור אחרים וגלגולים זה בגלגול ישראל ומכל ממני שיצאו לבטלה
 שיוצא )יבוין בי׳ט הקדוש שם בבה למאורות והיו שנית בקדושה לקבצם
 י; נימטריא והוא ואפלטהו חשק בי כי ופסוק טלאים יקבץ בזרועו מפסוק
 מבטנו ׳ויקיאנו ׳בלע ׳חיל מפסוק היוצא חבל הקדוש ושם אהי׳ה(
 ; וקיים ארץ מירכתי כנם ונפוצותינו הגוים מבין פזורנו ותקרב אל יורישנו

 י מבל וקבצך ושב ורחמך שבותך את אלהיך ה׳ ושב שכתוב מקרא בנו
 על׳י על׳ש עולם גאולת ותנאלנו שמה אלהיך ה׳ הפיצך אשר העמים

 ׳ החתומים דוד יוסף אהרן משה יעקב יצחק אברהם ע׳ל על״ק על׳ת
 1 יסוד וההוד והנצח והתפארת והגבורה הגדולה העליונות במדות ונאחזים
 פזרנו אשר ותלקט הפרדנו אשר ותיחד פגפנו אשר ותתקן ומלכות

 . שפע עלינו ותשפיע עולם ועד מעתה רע מכל תשמרנו הרבים וברחמיך
 ׳שוטר ׳חנון ׳רחום זרעינו וזרע וזרעינו אנו באמת לעבדך וטהרה קדושה
 קדוש( שם תמיה רחש שהוא בר׳ת )יכוין ׳פודה ׳ישר ׳מציל ׳תומך

 לא אלהים ,ונדכה נשבר לב "כדכתיב תפלתינו וקבל עלינו ורחם חום
 ממנו. פניו הסתיר ולא עני ענות שקץ ולא בזה לא כי וכתיב תבזה

 :וגואלי צורי ה׳ לפניך לבי והגיון פי אמרי לרצון יהיו שמע אליו ובשועו
ירן על אוחו ושחט ום' העקידה ם׳ יאמר .מנחה קודם ביוה׳ב לומר שסדרתי תפלה ח

 : סביב המזבח על דמו את הכהנים אהרן בני וזרקו ה׳ לפני צפונה המזבח
ותזכור עלינו רחמים שתתמלא אבותינו ואלהי אלהינו ה׳ מלפניך רצון יהי

 ביטים אשר השלום עליו אבינו אברהם בן אבינו יצחק של עקידתו לנו
 ,המנחה בהעלות עקידתו היותה תשרי לחודש בעשור הזה בזמן האלה

 המזבח גבי על ומונח צבור אפרו באלו לנו תזכור רחמיך ברב ובכן
 נסיונות בעשרה שנתנסה ע׳ה א׳א ובזכות עלינו לרחם באפרו ותביט

 על לכפר תשובה ימי עשרת לנו נתת אע׳ה יעקב בזכות וגם ובתפלתו
 ורעות קשות גזירות כל מעלינו ותבטל עיינו רחמים תתמלא חטאתינו

 רהטיך יכבשו כן שלם בלבב רצונך לעשות רחמיו את א׳א שכבש וכמו
 במרת אלהינו ה׳ עמנו ותתנהג .מדותיך עי רחמיך ויגולו כעסך את

 בדם ותביט הדין משורת ולפנים לפגי לנו ותכנס הרחמים ובמדת החסד
 צדקותך ככל עונותינו כל ותכפר הכפורים ביום אאע׳ה שמל הברית
 ומארצך ומעירך מעמך אפך חרון ישוב הגדול ובטובך כ׳ט( פ׳ )פר׳א

 ונכלטנו במעשינו בושנו כי לפניך וידוע גטי רחמים מלא אל .ומנחלתך
 תורתך ובעסק בעבודתך קיצורנו רוב לבבנו על בהעלותינו בעונינו

כי נאמר ומה נענה מה למים והיה בקרבנו לבנו ונמס מצוותיך וקיום
הצר

׳ ׳
י



מח אחת כף
 עמם נלוה אסו׳ר גם בעוכרנו היו העכור החומר בחברת הצורר הצר

 לפניך וידוע גלוי אמנם . והגוף הנפש גלות קשים בגליות ולטושים אסורים
 מאלף בחצריך יום טוב כי דלתותיך על ולשקוד רצונך לעשות שרצוננו

 אליך באנו ע״כ . הקדוש דינך מאימת אנחנו וחרדים ויראים בחרנו
 ולהזכיר רחמיך ולעורר להזכיר חיל והלישות קומה ונמיכת ראש בכפיפת

 במצולות ותשליך עלינו. רחמים תתמלא ובזכותם הקדושים אבותינו זכות
 טומאה מכל נקיים ונהיה רחמיך תעורר בטובך ואתה חטאתינו כל ים

 ויתלבנו ויתבררו נתפזרנו אשר הקדושה ניצוצות כל ויעלו וזוהמא וחלאה
 שלום של חיים ארוכים חיים לנו תתן רחמיך וברוב . טובך במרת

 חילוץ של חיים טובה פרנסה של חיים ברכה של חיים טובה של חיים
 חיים וכלימה בושה בהם שאין חיים חטא יראת בהם שיש חיים עצמות

 שתמלא חיים חטא( )ויראת תורה אהבת בנו שתהא חיים וכבוד עושר של
 בספר כתבנו בחיים חפץ מלך לחיים זכרנו לטובה לבנו משאלות כל

 ויקראו דיננו שטן( )קר^ גזר רוע וקרע חיים אלהים למענך החיים
1 :זכיותינו לפניך

 והרהורי הכנעתינו ברצון לקבל עלינו רחמיך נא יהמו רחמים מלא אל
 ישראל חכמי עבדיך ידי על שהבטחתנו מה לנו ותקיים תשובותינו

 אתנו ולא וחתום וסתום אטום .לבנו ובשגם אותו מסייעין לטהר הבא
 בגודל אשר עינינו האר להושיע רב שיבה היא זו ביאה היא זו יודע

 פתח לכם אפתח ואני מחט של כחודו פתח לי פתחו הבטחתנו רחמיך
 מרחם יאין הונן ואין ועזוב עצור ואפס יד אזל׳ כי וראה אולם של כפתחו
 וחנותי כדבתיב מרוחמים הם ומרוחמיך חנונים המה חנוניך כי זולתך

: ארחם אשר את ורחמתי אחון אשר את
 התעוררת ורשפי בקרבנו חדש נכון ורוח אלהינו לנו ברא טהור לב ובכן

 על ישענו אלהי עזרנו ויתרבו יתמידו ותורתך באהבתך לבנו
 ומביזה ומשבי משמד ותצילנו .וברכותיה שנה תהל שמך כבוד דבר

 תפול מחשבותם וקלקל עצתם ותפר ובוזז ושולל ואורב אויב כל ומכף
 להטיב השרים בלב ותתן כאבן ידמו זרועך בגדול ופחד אימתה עליהם
 רחמיך כרוב תרחם ועלינו בושת ילבשו אויבינו עלינו ולרחם אלינו

 הטאתינו לכפר יהיה עלינו רעדו הרפתקי׳ וכל לצרותינו די ותאמר
 במדבר אבותינו על שסככת וכשם לצרותינו די ותאמר ופשעינו ענותינו
 ונהיה תסתירנו כנפיך בצל כן הרשע דבלעם בישא מעינא והצלתם
 וכל הפסד מכל ותשמרנו הקדושים שמותיך והנהגת במכסת מכוסים
 החסד איש אברהם בזכות הושיענו ה׳ אנא מזולתם הן מהשרים הן עלילה
 בנצח אחוז מהימנא רעיא משה תפארת כליל יעקב בגבורה אזור יצחק
 תצילנו ובזכותם במלכות אחוז דוד ביסוד אחוז יוסף בהוד אחוז אהרן
 ובטח והשקט ישוב לנו ויהיה לטובה מרעה לבם ותהפוך אויבינו מיד

 והקפדה והכעס מהגאוה להתרחק ותזכנו טרדה שום בלי באמת לעבדך
 כעפר ונפשנו ערכנו מיעוט ונכיר בדעתנו. מיושבים ונהיה לב. גבה וכל
 .שלום ומרבים שלום אוהבי ונהיה נקפיד ולא נתכעס ולא .תהיה לכל

 בשבת חול של ודיבור הרע ולשון וחנופה ושקר מלצנות להתרחק ותזכנו
 חיל ותאזרנו עבודתך ובעניני בתורה דבורינו רוב ויהיה אסור דבר וכל

 תענוגי מתאות להתרחק ותזכנו .בלשונינו מהטוא מחסום לפינו לשמור
 מעשינו כל יהיו צרכינו בבל וכן נפשנו לשובע ונאכל הזה העולם והבלי
בטחונינו ולהיות ובמצוחך תורתך בעסק שמחים להיות ותזכנו . לש׳ש

 כי



אחת כף 48
 להשלים תזכנו רחמיך וברוב לעבודתך לב.שמח לנו ויהיה תדיר בך

 הקדושה בתורתך לעסוק ותזכנו ח׳ו נאבד ולא זה בגלגול נר״ן תיקון
 תצל ואל ובהודאה בהלכה טעות מכל ותצילנו תורה של לאמיתה דלכוין
 ' בלגי צאצאינו וצאצאי וצאצאינו אנחנו ונהיה לעולם אמת דבר מפינו
 בנו ימצא .ולא מציתיך ומקיימי לשמה הק׳ תודתך ולומדי שמך יודעי

 ידינו על שמך יתהלל ולא .פסול ושום פגם שום זרעינו וזרע בזרעינו לא
 1 יצדק אברהם אהוביך זרע הזה הגדול הגוי עמך כי וראה .ח׳ו

ודוחקם ולחצם ושפלותם ודלותם ובגלותם בהוניך בני עבדיך !ישראל
ז : הסדים וגמילות ותורה וצדקות מצות ומלאים בשמך קוראים

 ישראל בית אחינו כל על רחמים תתמלא וחנון רתום מלך אנא
 ישראל ארץ יושבי על ובפרט הארץ כנפות בארבע הנפוצים

 ועליהם עלינו ותרחם הזה הקודש הקהל כל ועל הזו העיר יושבי יעל
 רפואה ותשלח חטא ומכל ומביוה ומשבי ומרעב מרעה ותצילם ותצילנו
 יחלו שלא בריאותם תתמיד והבריאים ישראל.. עטך חולי לכל שלימה

 ומרוח מקטרג ומסטין צר ומכל נזק מכל ישראל לבל ותציל ותצילנו ח׳ו
 בזרע ותפקוד בעולם המתרגשות פורעניות מיני ומכל עניות ומדקדוקי רעה
 מעמך המשבר על והיושבות . בניס חשוכי לכל קודש זרע קיימא של

 צער שום וכלא טובה בשעה הולד ויצא לאורה מאפילה הוציאם ישראל
 : ילדי לכל ושדין אסכרה ימשול ואל לילדיהן ולא ליולדת לא נזק ושום
 ישראל ובני .ואמם אביהם כחיי וטצותיך לתורתך ותגדלם ישראל עמך
 הצילם נכר בני מיד רבים ממים והצילם פצם באניות הים יורדי עמך

 ההולכים ישראל ובני מים וממעמקי משונאים וינצלו יטבעו ואל מטיט
 אויב כל מכף והצילם מושב■ עיר אל ללכת ישרה בדרך הדריכם ביבשה

 מאסריהם התר ישראל טעמך בכלא האסורים ובל . בדרך ואורב
 זבות ותחון . גאים ביד האנוסים כל ליראתך ותשיב לרוחה דתוציאם

 השמם מקדשך על פניך והאר לפניך שלמה בתשובה להחזירנו אבות
 תמית רחש אזבוגה כוזו אוכף תפלה שומע ה׳ אנה .אתי למען

 1ושמע עלינו ורחם חום ׳פודה ׳ישרי ׳מציל "תומך ׳שומר ׳חנון "רחום
 רחמן טלך אבותינו ואלהי אלהינו )אראריתא( אתה רחום כי הפלתיגו

 אבות בגלל רחמיך בהמון עלינו שובה לנו הדרש וטטיב טוב עלינו רחם
 הראנו מכונו על טקדשך בית וכונן כבתהלה ביתך בנה רצונך שעשו
 לעבודתם כהנים והשב לתוכו שכינתך והשב בתקונו שמחנו '.בבנינו

 ליראה דעה הארץ ומלאה . לנרהם ישראל והשב ולדובנם לשירם ולדם
 לא עליך יוצר כלי כל .רצון יהי כן אמן והנורא הגבור הגדול שמך את

 ה׳ עברי נחלת זאת . תרשיעי למשפט אתך תקום לשון וכל יצלח
1 מלאה כי קדשי הר בכל ישחיתו ולא ירעו לא .ה׳ נאם מאתי וצדקתם

: מכסים לים כטים ה׳ את דעה הארץ
 בשמים נצב דברך יהוה לעולם פ׳ ויאמר .ממעמקים המעלות ^יר

 לארץ ירדו ולא בשמים ישארו רעות שהגזרות רכוין פעמים( )י״ב
: הארץ אל יבא ולא בשמים נצב יהיה קשה דיבור דבר׳ך וזהו

 אמתלאי פעמים טו״ב יאטר ומושל שי* או מלך לפני להולך סגולה ט
 בו ה׳ שם עוז מגדל יאמר ועוד לפניו שיעטוד קודם כרנבו בת

 הוא ואם .ונשגב צדיק ה׳( דרך ׳שומר ר׳ת שדי גים׳ ירוץ בו )יבוין ירוץ
 איים אברהם אבות זכות ויזכיר לש׳ש מתעסק שהוא יכוין צבור לצרכי
יו^ש בהוד ארזז משה תפארת כליל יעקב בגבורה נאזר יצחק מחסר

ארזו



מט אחת כף
: במלכות אחוז דוד ביסוד אחוז

 קראנו ביום יעננו המלך הושיעה ה׳ יאמר .פחד לו שיש למי סגולה יי
 שם וכשאומר חומש בידו ויקח .פעמים ט׳ נ׳ג מזמור יאמר .פעמים נ׳

 דוי ערש על יסעדנו ה׳ ויאמר .פעמים ב׳ עליו יקיש פחד פחדו
 . והפוך ישר כלו נועם ויהי ויאמר . פעמים ג׳ בחליו הפכת משכבו בל

: אתה תהלתנו כי ונושעה הושיענו ונרפא ה׳ רפאנו
 הצדקת שבמעשה כתוב מצאתי .צדקה כשיעשה פשוטות כוונות יא

 אשר והתפלות והמצות והתורה הקדושה וניצוצי גר׳ן כל לפדות יכוין
 הקדושה אל ויחזרו הקליפות מתוך יצאו הצדקה ובכה בקליפות נדחו

 והרהורים חטא ומכל מיצה״ר יצילהו שה׳ ויכוין רע מכל מנוקות שרשם אל
 יתבטלו הצדקה מעשה שבכח ויכוין חולי. ומכל אסורות ומאכלות רעים

 יודע שאינו אדם לאיזה סך איזה חייב שאם ויכיין .מעליו המקטריגים כל
 צדקה שתועיל ואופן צד מאיזה אחרים בגלגולים בין זה בגלגול בין

 אביו של לנר׳ן רוח נחת יהיה הצדקה שבכה ויכוין עיות אשר לתקן זו
 הצדקה במעשה עליונים ויהודים וסודות כונות שיש ויחשוב וקרוביו ואמו
 שם ליחד ודחילו ורחימו ורחימו בדחילו קב׳ה ליחד כלל דרך מכוין והוא

 עליון במקום זו מצוה שרש לתקן ישראל כל בשם שלים ביחוד׳ ברה י״ה
 :וכר נועם ויהי .הק׳ לוריא יצחק ורבינו הקדוש רשב״י לדעת מכוין והוא
 נקיות קערות שתי '•קח ז׳ל גאון יהודאי ר׳ משם הרע לעין סגולה יב

 שדי אל ה׳ עליהם ויאמר זך זית שמן ובאחת זכים מים יתן באחת
 אשרי צבאות שדי אל ה׳ .ג׳פ סלה יעקב אלהי לנו משגב עמנו צבאות

 קראנו ביום יעננו המלך הושיעה צבאות שדי אל ה׳ . ג״פ בך בוטח אדם
 שתי וימית והזית האצבע דהיינו בשמן אצבעות הב׳ יטבול כך ואחר .ג׳פ

 בשם גבריאל בשה יאמר מטיף שהוא ובעוד המים על בקערה טיפות
 ומתבטלים נאבדים הטיפות שאלו וכשם זה עושה אני רפאל בשם מיכאל
 וישפוך מפב׳פ הרע עין וכל חולי וכל מכאוב כל ויאבדו יתבטלו כך במים

:כהו בכל לארץ המים
 כי חסדך לבוקר וארנן עזך אשיר ואני פסוק יאמר והצלה לשמיר׳ יג

 היית משגב לי ומנום ביוד׳ צר לי .לי צר ביום ומנום לי משגב היית
 שמואל מהר״ר הרב )כתב .ג׳פ ואני ,אש* עוזך וארנן לבקר חסדך כי

 סוד בזה יש כי ישראל חמדת ספר בסוף זצ׳ל מהרח׳ו רבינו הרב בן ז׳ל
 כר בכח אנא כו׳ עיני אשא למעלות שיר יאמר כך ואחר גדול(
 לבי והגיון פי אמרי לרצון יהיו כידוע( בד״ר! אשר הק׳ בשמות )ויכוין

: וגואלי צורי ה׳ לפניך
: ולסטים( סכנה במקום )תפלה יד

 החסד איש האזרחי איתן אברהם אלהי אבותינו ואלהי אלהינו יהוה יהר״מ
 תם איש יעקב אלהי המזבח גבי על הנעקד בגבורה נאזר יצחק ואלהי

 ומכל הארמי ומלבן מעשו והצלתו ישראל שמו קראת אשר תפארת כליל
 יום ובכל היום הצילני כן לאורה ומאפילה לרוחה מצרה והוצאתו שונאיו

 על תפיל הגדולה ואימתך תנצרני חמסים ומאיש רעים פגעים מכל דום
 פיות וסתום בממוני ולא בגופי לא לי להזיק יוכלו שלא כנגדי הבאים כל

 הציל ביום הזאת השירה דברי את לה׳ דוד וידבר .וצוררי ושונאי שוטני
 לי ומפלטי ומצודתי סלעי ה׳ ויאמר שאול ומכף אויביו כל מכף אותו ה׳

תושיעני. מהמם מושיעי ומנוסי משגבי ישעי וקרן מגיני בו אחסה צורי אלהי
: אושע ומאויבי ה׳ אקרא מהולל

אנא 9 ט
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 נש<ב לב אתה רחוב פי ותפלטנו והושיעני רהטים התמלא ה׳ אנא

: ובו׳ לרצח יהיו הבזה לא אלהיס ונדבה
 ,ענני מאיר דרבי ארהא .ויאמר מאיר ר׳ שר נשמתו לעירוי צדקה ויפריש
 ופונו; בנחת תהלים ויאמר בזה. מאיר ר׳ שביון למה מכוין כי ויחשוב

 :ה׳ בעזרת ויועיל הנזכר התבלה בכללה יאמר התהלים שאהד, ובתפלה
 קודם ויוה׳ב ר״ה בליל לומר שנוהגים קדומה הפרנסה על תפרה □ו

 ומלואה הארץ לה׳ מזמור יאמר .ונכון מתוקן זה ונופה בהרא קדיש
 מרבני הבונות ם׳ עפ׳י אלו בנקודות יכוין שיבמזמור ההוי׳ נקודות ונופה

: הפיחם משג׳ וס׳ המערב
 ומלואה ■הארי שבמזמורי( ההויוה כל וכן ליהוה )נ׳א וההיר מזמור לדוד

 נהרות ועלי יפדה ימים על הוא כי בה :ד 7 ויושבי , תבל
 לבב ובר כפים נקי קדשו במקום יקום ומי יחלה בהר יעלה .מי יכוננה
 יחלה מאת ברבה ישא למרמה נשבע ולא נפשי לשוא נשא לא אשר

 שערים שאו בלה יעקב פניך מבקשי דורשיו דור זה ישעו מאלוהי וצדקה
 יהוה הכבוד מלך זה מי הכבוד מלך ויבא עולם פתחי והנשאו ראשיכם

 עולם פתחי ושאו ראשיכם שערים שאו מלחמה גבור יהלה וגבוי עזוז
 הכבוד מלך הוא צבאות יהוה הכבוד מלך זה הוא מי הכבוד מלך ויבא

: זו תפלה יאמר המזמור ואחר. . פלה
 ותהון רחמים שתתמלא והנורא הגבור .הגדול האל או׳א יהוה יהר״ט

 הקדושים והשמות הזה המזמור קדושת ולמען למענך עלינו
 וסודותיו ורמזיו וטעמיו ואותיותיו והיבותיג פסוקיו וקדושת בו הנזכרים
 היוצא עםהאותיות( הת׳ך )גיט׳ דימרנוכא ,הקדוש השם וקדושת

 וכתבנו ה׳ פניך עלינו'אור נסה ומפ׳ די בלי עד ברבה לבם והריקותי מפ'
 ולכל לנו ושנה שנה יבל זו שנה ובלבלה טובה פרנסה בספר

 ולא בנחת באיפור ולא בהיתר ובריוח במילוי היינו .ימי בל ביתינו בני
 ותזכנו הרע עין . שום בלי ובטח והשקט בשלוה וטורח בעמל ולא בצער
 שום בה יהיה שלא ינסה פי ותפרנסנו טרדה שום בלי הקודש עבודת לעסוק
 והרחבה המלאה מידך אם בי ודם בשר למתנות נצטרך ולא ובלימה בדמה

 כלא בתינו ויהי׳ .ו ועסקי ידינו מדשה ובבל לימודינו בבל ותרויחנו ותצליהנו
 ׳ישר ׳מציל "תומך ׳שומר ׳הנון "רחום טובים ונהיה להם ונשבע ה׳ ברבת
 שומע אתה בי תפלתינו ושמע עלינו רחם תמית׳ רחש )יכוין "פודה
 אזבוגה: כדזו אראריתא יבקנאוכף1 ש״ת בחך פה, כל תפלת

: ז׳ל שרעבי מהר׳ש החסיד * הרב אומר שהיה נדרי כל נוסה □ז
 די נגדר ודי נדרנא די וקונסי וקונמי והרמי ונדויי ושבועי ואסרי נדרי כר

 די ננהרם ודי הרמנא די נגדי ודי נדינא די נשתבע ודי אשתבענא
 הספורים יום עד •מעבר הספורים. מיום נפשתנא על גנסר ודי אפרנא

 נדויי ונדויינאלא שבועי לא ושבועתנא נדרי לא נדרנא לשלום עלינו הבא
 די רעוא יהא בהון אתהרטנא בלהון אפרי לא ואפרנא הרמי לא וחרמנא

 ישראל בני עדת לבל ונפלה קיימין ולא שרירין לא ושמקין■ שביתין יהון
: בשגגה העם לבל בי בתוכם הגר ולגר

 :בידיה דמקוה דמקורא ההוא עד ר׳ש קם קמ׳ג דף התיקונין מאמר ויאמר
 והיא ערבה בדי המשה הבטת בעת תפלה .רבה הושענא ליום תפלה ין

 בדי ה׳ בידו יקה .בפ׳ד ומנוק׳ מתוקן הגופה יבא בא אך קדמוניות
: יאמר ובה וברורות כשרות ערבה

שם ליחדא ודהילו ורחימו ורחימו בחזולו ושביגתיה כ׳ה קודשא יהוד לשם
 יה
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 מצות לקיים באים אנהנו הנה ישראל כל בשם שלים ביחודא בלה יה

 את לתקן נהל ערבי על פתוה שרשם אשר הראשונים נביאים יסוד ערבה
:וכו׳ עלינו אלהינו ה׳ נועם ויהי העליון במקום שרשה

 בנביאים הבוחר בערבות רוכב עליון אל או׳א יהלה מלפניך רצון ויהי
 ערבה בדי ה׳ והבטת מחשבותינו שתצרף הטובים ובמנהגיהם טובים

 ה' .ערבה בדי ה׳ חבטת ידי על ובכן כתיקונן הכוונות בכל כיווננו כאלו
 אלהים אדני גבורות ך צפ נ מ אותיות ה׳ נגד בקרקע פעמים

 עוזנו שכינת לקה .תוסיף שפתים1 במת״ק זו ערבה מצות סגולת בכה אנא
 לאל הא שפילד טליך אורות טל האור במתק ממותקות גבורות ה׳

 וריעות ואחוה באהבה דודה עם להתיחד כליה תעדה וככלה טל העולה
 ותוכה בגבורים ה׳ לעזרת מצבתה קודש ערבה( )גימט׳ זרע תצמיח וזרועיה

 לפניך המתפללים עבדיך ולנו .דרחימו גשיקין ישק בשפתים אהבה רצוף
 עד תעזבנו אל אלהים ושיבה זקנה עד וגם ,החיים אור משם לנו תשפיע

 בטוב ושנותינו ימינו ותאריך .גבורתך ,יבא לבל לדור זרועך אגיד
 חיים כן( ,מתפלל שהיה רב לדעת )יכוין לנו ותן ורעננים דשנים ובנעימים

 של חיים שלום של חיים ברכה של חיים טובה של חיים ארוכים
 חיים חטא יראת בהם שיש חיים עצמות חילוץ של חיים טובה פרנסה

 אהבת בנו שתהא חיים וכבוד עושר של חיים וכלימה בושה בהם שאין
 י׳א שהם )יכוין לטובה לבנו משאלות שתמלא חיים שמים ויראת תורה

 נפש להשביע תפתה הטוב ואוצרך .יבין( והמבין ו׳ה אותיות נגד
 מברכותיך ידינו ומלא מטובך כולו העולם את ושבע תבל פני ורוה שוקקה

 אוצרו את לך ה׳ יפתח שכתוב מקרא בנו ,ותקיים ידיך מתנת ומעושר
 ידיך מעשה כל את, ולברך בעתו ארצך מטר לתת השמים את הטוב

 ושא לנו לישועתה ולכה גבורתך את עוררה ורחמים ישועה בפקודת ופקדנו
כל על למלך ה׳ והיה הארץ כנפות מארבע מהרה כליותינו לקבץ נס

: אחד ושמו אחד ה׳ יהיה ההוא ביום הארץ
באצבע במודה נזכרה וכבר לי^ה של חמירא כל אחר תפלה יח

 בנגעי ולחפש לתור שתזכנו אבותינו ואלהי אלהינו ה׳ מלפניך רצון יהי
 בתשובה לשוב ותזכנו הרע יצרנו בעצת נואלנו אשר הנפש בתי,

 על ישענו אלהי עזרנו עלינו תרחם הגדול בטובך ואתה לפניך שלימה
 ובכל זו בשנה שהוא בכל אפי׳ המץ מאיסור ותצילנו שמך כבוד דבר

: כיה״ר אמן חיינו ימי כל ושנה שנה
: חמירא כל אחר וביום

 בכל אפי׳ חמץ מאיסור ותצילנו עלינו שתרחם או׳א אלהינו יהוה יהר׳ט
ביתינר בני ולכל לנו חיינו ימי כל ושנה שנה ובכל זו בשנה שהוא

 כל תמיד מקרבנו היצה׳ר לבער תזכנו כך מבתינו החמץ שביערנו וכשם
תמיד הטוב ביצר ולידבק ואהבתך ובתורתך בך לידבק ותזכנו חיינו ימי

:אמן כיה״ר עולם ועד מעתה זרעינו וזרע וזרעינו אנחנו
 ולהכות בהכנעה לאומרו מתוקן וידוי נוסח נא אציגה ,זאת עוד ט

 ביתר ועל עליו להתודות ויכוון דארמותא. חדי׳א החוד׳ על באגרוף
 בחרא אחרים וגלגולים זה בגלגול שלו נרץ משורש הוא אשר כל ועל

 ויתובי שלימה בכוונה לגמרי החטא ועזיבת חרטה הוידוי ועקר .מהתא
 שפגם מה אותיות בכ״ב מסודר הוידך ידי על לתקן לבו אל דשים .דעתא

:וחביבותא בדהילו אותיות וכ״ב מוצאות בחמש
 כיוד״ב ושתינו אכלנו גסה אכילה אכלנו אסורות מאכלות אכלנו אשמנו

אכלנר



אחת כף 50
 בלילוז אכלנו. .בפסח חמץ אכלנו קבע אכילות לסוכה חוץ אכלנו

 ולא בטנגו למלא אכלנו .וסוף תהילה ברכה בלא אכלנו .שישננו אחר
 לבנו את אמצנו , טובות כוונות ושאר ה׳ לעבוד בריאים להיות חשבנו
 לאחרים אסרנו ,התרנו האסוך ואת המותר את אסרנו .היינו אבזרים
שאינה מסעודה אכלנו . ידים נטילת בלי אכלנו . לעצמנו והתרנו

ן מספקת.לבעליה
 בסלע .הלומדים אחרים בטלנו .ולילות ימים תורותיך תלמוד בטלנו בגדנו

 ביאה ואמורי ושניות שבתורה - עריות ■כל על באנו .מצות עושי
 ברבה ברכנו צריכה. שאינה וברבה:. לבטלה ברכות ברבנו סופרים. מדברי
 1 .כוונה .שום ובלי ואותיות תיבות ובחסרון ומלכות שם הזכרת בלי חטופה

 ק׳ש בטלנו .אמריך בזינו . תורה חידושי בזינו .מלבינו הקדמות בדינו
 ויראי חכמים בזינו .הגדול ואחינו ואם אב בזינו .ותפילין וציצית ותפלה
 בזינו ופד״ס קבלה ומדברי. .מדאורייתא עשה 'מצות רמ׳ה בטלנו שמים
 העוה״ז: בהבלי ולמוד בתפלה דעתינו בלבלנו וספריהם הדורות חכמי חכמת

.גנבנו הבריות דעת גנבנו מקרובינו גנבנו ומגוים מישראל גנבנו גזלנו
 גלינו ראוים שאינם למי הורה סודי גלינו מאחרים תורה חידושי

 וזדון גאוה מיני בבל ומעשה דבור במחשבה גאינו עריות גלינו לאו׳ה ד״ת
 רעים גידולים בנינו גדלנו גאוה היא אם ידענו ולא טבע לנו שנעשה עד

 עליהם והקפדט עמהם ורבנו וקרובינו לבנינו המוכיחים באחרים גערגו
 בלשונינו גמגמנו מצות בעושי גערנו בהלכה שהא בתורה פנים וגלינו

 גלגלנו בנו שאין במה אפילו עצמינו ותפלהגדלנו.ושבחנו תורה בדברי
ובנינו בגשיגו גערנו אלינו שהטןב למי רע גמלנו רעינו להבשיל דברים

:בדין ושלא בדת שלא ומש־־תינו
ז ? י ז ז

 כך ובל הפה ונבלות וליצנות והטפה ושקר הדיר הרע ולשון דופי דברנו
דברנו בעינינו תחשב ולמצוה האיסור לנו ניכר שאינו עד נשתרשנו

 גאולה ובין. ק׳ש ובאמצע תפלה באמצע דברנו הפלין ועם הכנסת בבית
 דברנו הול של דבור בשבת דברנו לימודנו באמצע דברנו ובחזרה לתפלה

 ורבותינו חברינו .בגנות דברנו דופי של דרשות דרשנו לבב ובגודל בזדון
 דין דגיגו אדם לכל לחובה דנינו בכבודו אנו שחייבים מי וכל ואבותינו

 בשבת לגוי דברנו בלב וא׳ בפה א׳ דברנו לאתרים אהר ודין לעצמנו אחד
 וכיוצא והיתול. שחוק דברי העריות עם דברנו איסור מלאכת לעשות
 האמת ולהפיל זולתינו דברי ולדחות לקנטר תורה של מתן במשא דברנו

 אתו שהאמת ואף לסברתינו וגד להם וזלזלנו שקר ובחריפות בעקשות
 ואשר המה החיים בארץ אשר ואחרונים ראשונים הרבנים על זלזול דברנו
בשבת דברנו ה׳ ויראת מוסר ובלי שכל מבלי דבריהם דחינו בחיים עודם

: וריוה וסחורה ומתן במשא
 רעים הרהורים הרהרנו בעבירה הרהרנו. . מצה העזנו ראש הקלנו העוינו

להראות חברינו מעשה הערכנו ושרל קרי לידי ובאנו ובלילה ביום
 ועל החיים על רע שם הוצאנו סרבים חברינו פני הל&גנו וחסרונו קלונו

 הסחט תפילין ועם ובלימוד התפלה בתיך רעים הרהורים הרהרנו המתים
 . חברינו ועם נשינו עם הקפדנו ריעינו .גבול השגנו התפילין מן דעותינו
 ובנפלאות בגדולות הלכנו זקיפה בקומה הלכנו הרע יצרנו אחר הלכנו
 בלי הוראות הורינו .רבותינו אדרי הרהרנו . הראש בגילוי הלכנו סמנו

 רבותינו בפני הוראות הורינו גדולתיפז להראות ומיד ותיכף סברא ובלי עיון
אימת הטלנו במחליקת החזקנו > הייריט ועל נשינו על יד הרימונו

יתירה



נא אחת כף
 הרבה. ולבנה בקשת הסתכלנו משרתינו. ועל ביתינו .בתוך ־יתירה

 התפללנו .לנקבינו צריכים והיינו התפללנו .הלב כוונת בלא התפללנו
 ובמקום המטונפות ובמבואות הכסא בבית ד״ת הרהרנו •מכורים ואנו

 הקשינו . וכרמלית הרבים לרשות בשבת מרשותינו הוצאנו .נקי שאינו
 תפילין ולבשנו ק׳ש יקרינו■ התפללנו ונשותינו ריעינו הכינו .לדעת עצמנו

רשעים ובפני בערוה הסתכלנו הצבור על הטרהנו זמנם. קודם
 למחלוקת עצמנו ויעדנו . הוק לבלי ורשע פשע והרבינו והרשענו

 ה׳ כבוד על וותרנו .זולתינו .בממון היינו •ים ור ולעבירה
: כבודינו על חינו התורה וכבוד

 וסובאים זוללים .ועינינו לבנו אחר זנינו . לבטלה ש״ש זכרנו זדנו
 זלזלנו.בחכמים בתורה זלזלנו ורבותינו ואמנו באבינו זלזלנו היינו.
: הזכאי וחייבנו החייב זכינו הצפרנים זרקנו .בנט״י זלזלנו

 ומועדי שבתות חללנו .ולנפשנו לנו אוי קדשך שם את הללנו ־המסנו
 בבשרים חשדנו רעות מחשבות חשבנו .הנפנו חמדנו קדשך
: נדה ונשותינו הערוה ונשקנו חבקנו

 את טמטמנו ורעיונינו עצמנו טמאנו בהוראה טעינו ומרמה שקר טפלנו
 והכרנו בהלכה טעינו וירט השבת ביום מוקצה טלטלנו לבנו

: האמת על הודינו ולא בטעותינו והחזקנו בטעותינו
 וקטיגוריא ומחלוקת הנם שנאת ולהרבות להאריך רעות עצות יעצנו

 ותפלת ק״ש ואבדנו כבהמות ולילות ימים ישננו התפילין עם ישננו
 :משחקים וסוד לצים במושב ישבנו .עליו ועברנו הדין ידענו ובצבור בזמן

 כלינו התורה בכל כפרנו ; .באפנו נפשנו וטרפה ושבת בהול בזבנו
 בגינו קלונינו כפינו לרשעים כבדנו העולם בהבלי ושנינו ימינו
: שכיר שבר .כבשנו .לריענו להזיק כיוננו לריענו שם

 קיימנו לא ובטהרה בקדושה ושלא לשמה שלא תורה למדנו לוצצנו לצנו
 לא ושמחה ואהבה ויראה ומעשה ודיבור במחשבה כתקנן המצות

 שיבה מפני קמנו לא בראוי אמן ענינו .לא בתקנה אחת מצוה אפי׳ קיימנו
 שעטנז לבשנו מהוגנים שאינם לתלמידים למדנו הבם תלמיד הדרם ולא
 ,התנהגנו לא בדין מתונים היינו לא ומצות. וברכות בתפלות כיוננו לא

 קיימנו לא כבוד ובגדי ראש בכובד התפללנו לא ה׳ ליראי הראוי בדרך
 הובחנו לא קדושות וד׳ קדישים ועשרה אמנים וצ׳ ברכות ק׳ יום בכל
 כפי הפד גמלנו לא. ות״ח ואמנו אבינו בבדנו לא ונשותיגו ריעיגו את

 .ה׳ את יראנו לא .גדה ומגשינו מהעריות בראוי נתרחקנו לא שיעורינו
 מי ולפני הולכים אנו ולאן באגו מאין גפתבלגו לא . במופר החזקנו לא
 ואבק קצוצה רבית לקחנו .ברבית לוינו .וחשבון דין ליתן עתידים אנו

 ושוחד דברים שוחד לקחנו .דיניה ככל אבילות מצות קיימנו לא .רבית
.בה״ט חרבן על גצטערנו לא .לישועה צפינו לא .מאוהד ושוחד ממק

: השלהן על ד׳ת אמרנו לא
 המקדש בבית מאסנו דוד בית במלכות מרדנו שמים במלכות מרדנו

 מעלנו .גוים ביד וממונו הבירינו כפרנו מבקשים אגו ושלשתן
 מאסנו . דבריך מרינו , שחוק פינו כלאנו . הקהל והסכמות בחרם

:צדקך משפטי
 קיימנו ולא .נשבענו . ולשקר לשוא נשבענו .ניאוף מיני בבל נאפגו

 מעוה״ז נהנינו .שלטנו ולא נדרנו דעת בבלי ע״ז בפרך גלכדגו
. תורה של בכתרה גשתכשנו ה׳ את גסיגו .לפושעים יד נהגנו וטתעטגיו

נשתטשנו



אחת כף $1
 ללמוד נתעצלנו בלב שנאה ונטרנו נקמנו .הקדש בשמות גשתמשנו
 שגדול מי לפני הכנענו ולא ובשררה ברבנות עצמינו נהגנו ולהתפלל

 שמשבחים במה נהנינו ההמון לפני ונמאסו בחכמים דופי נתננו ממנו
: בנו הי׳ שלא ואפי׳ אותנו

 ממנהגי סרגו ותורתך וממצותיך מאחריך סרנו היינו ומורים סוררים פררנו
:רבותינו ודברי אבינו דברי סתרנו טובים

 סופריהם ומדברי קבלה ומדברי דאורייתא ל״ת שס׳ה על עברנו עוינו
ואביוני ואלמנות יתומים ענינו ותולדותיהן וענפיהן פרטיהן ועל עליהן

 ולחברינו ולנשותינו למשרתינו עול עשינו .וחטופה קטופה אמן ענינו עמך
 . הדיינים כעורכי עצמינו את עשינו את,הדק. עיוותנו הדין את ענינו

 עסקנו בתורה עמלנו ולא העוה׳ז בהבלי עמלנו לנו לא ריב על עברנו
 כ׳ד על עברנו כמעשיהם עשינו .בתורה עסקנו ולא בטלה מיני בכל

בפה עגוים עצמנו עשינו .ישראל עכרנו .נידוי עליהם שחייבים דברים
: נסתרה בגאוה בהשכים הלך ולבנו

 ברמ״ח פגמנו שמים ויראת ומצות תורה עול מעלינו פרקנו פשענו
 זה בגלגול ונשמתינו תחינו נפשנו גופנו של גידים ושס״ה אברים

 ושאינם נפשיגו משרש אחרים של ונשמה רוח ובנפש אחרים ובגלגולים
 ובכל עשיה יצירה בריאה אצילות העליונים בעולמות פגמגו משרשינו

 .ונשמות באורות ויושר בעיגולים ופגימות בחיצוניות אבי״ע פרצופי
 מיום לגו אוי נפשינו ועל עלינו אהה לנו אוי ופרטיהן בכלליהן ומלאכים

 כ׳ב התורה ובאותיות הקדש בשמות פגמנו התוכחה מיום לנו אוי הדין
 פנינו ומעשה בדבור ובקלא ובריחא בראיה במחשבה בהרהוך ומנצפ׳ך

:און פעלנו הצבור מן פרשנו לבטלה לבנו
 ציערנו ב׳ב וכל נשותינו ציערנו ישראל וחכמי או״א ציערנו ו5צרד

 תאות לבקש אדירים במים צללנו חיים בעלי ציערגו לטשרתיגו
: ממנו שגדול מי בפני צעדנו יצה״ר

 והברכה והקדושה השפע צינורות קלקלנו דרכינו קלקלנו עורף קשינו
 יכילו לא אשר נשברים לבורות אותם והפכו השמים מן היורד

 ועבד גבירתה ירשה כי שפחה בה׳מ וחרבן השכינה גלות וגרמנו המים
 אלהופשעינו עונותינו-הטו כי כלימתינו וכיסהנו בבשתנו שכבנו מלך כי

 שלחן מעל שגלו לבנים להם אוי ממנו הטוב מנעו וחטאתינו קצינו האריכו
 צדקה טליתן ידינו קפצנו ורעים רבים ושנים ימים ארך כמה זה אביהם
 בספרים קרינו ובנינו עצמנו קללנו ונשותינו חבירינו קללנו לה״ר קבלנו

: בגנותם לדבר ובקשנו אחרים וחכמת וכבוד בעושר קנאנו חיצונים
 אחר רדפנו חנם אדם עם רבנו היינו ולבריות לשמים רעים רשענו

: ועבירה למחלוקת רצנו ריעינו את רימנו והכבוד השררה
 שחתנו קדשך בברית שקרנו ;אלהותך שכחנו תורתך שכחנו שחתנו

 נפשות דם נמצאו בכנפינו גם לחבל משחיתים ובראנו קודש זרע
 שחתנו יינם סתם שתינו בהמתינו בלים שברנו .העשוקים ודמעת אביונים

 ושמחנו ומרמות ותחבולות שקר מיני בכל שקרנו והזקן הראש פאות
: אויבינו במפלת

 עשינו תבלין קיימנו ולא כפינו תקענו ..תוכחת איש כל תעבנו >תעינו
:וכו׳ צדיק ואתה הראשונות על היינו׳ תוהים לשטותינו

ושבוע שבוע כל בגמר העומר ספירת אחר תפלה ב

 של ויכונו ויכינגי מגו א^ם ומזמור כנח חכא יאמר ססשירה אמר .ראשון שמע ז׳ ליום אור
לס1ג
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: זה יאמר כך אחר

 או ז׳א חכמת מוח של בחינות מו׳ באיזו פגמנו שאם או״א יהוה יהר׳־מ
דגבורר. בחינות מז׳ בא׳ או דז״א ראשון דהסד בחינות מן בא׳

חעומר ספירת מצות בכה פגמיהם כל שיתוקנו דז׳א דנוקבא ראשו?
.״ זו בשבוע ספרנו אשר 1

 והוכן עלינו ה׳ חסדך יהי והחסד הברית שומר והנון רחום מלך אנא
 לכפר חסד רב עלינו יושפע ומשם ה׳ חסדי ויתבוננו כסאך בחסד

 ועל וכעס ואכזריות בקנאה החסד במרת ופשענו עוינו חטאנו אשר את
 הסד אלינו והטה אהובך אברהם למען עשה אהבה תכסה פשעים כל

 הנם שנאת בעון אשמנו אשר למחול עמנו וחסדיך טובך הכל לעיני יודע
 תגבורת ועוררנו הדין משורת לפנים עושה אתנו ואין לאיבה אהבה והפכנו

 תורתך בקדושת שגינו אולתינו וברוב והרחמים החפר מדת על הדין
 בטילי נזהרנו לא וגם החסד בימין אשר ט״ע ברמ׳ח צדקך בימין הנתונה

: הסדים מגמילות עין העלמנו ואשר ונזיקין וברכות האבות
 שבים לקבל פשוטה ימינך בי בתשובה קבלנו ימינך גדולת בכה אנא

 מטה הסליחה עמך כי מעולם רחמיך עליון ועבירה פשע הרבינו
 פורעניות מדת על הישרה טובך מדת והגביר הסרך הפלה הסד כלפי
 בספירת פגמנו אשר כל ויתוקן חסדך למען ופדנו לנו עזרתה קומה ה׳ אנא

 במרת לאחוז וזכנו בהם שפגמנו השמות כל ותמלא ופרט בכלל החסד
 תרף אל ידיך מעשה לעולם חסדך ה׳ בעדי יגמור ה׳ וברחמים החסד

:כו׳ לרצון יהיו
: שבועות שני שהם לי״ד אור ב

 דמוח בחינות מז׳ באיזו פגמנו שאם אבותינו ואלהי אלהינו יהוה יהר״מ
 בחינות מז׳ בא׳ או דז׳א שני דחסד בהי׳ מז׳ בא׳ או ז׳א בינת

 העומר ספירת מצות בכה פגמיהם כל שיתוקנו דנוקבא ב׳ דגבורה
 במרת הטאנו אשר לסלוח משפטינו לאור ותוציא זה ,בשבוע ספדנו אשר

 מהיות צרה ביום ההרפינו ואשר בגבורים ה׳ לעזרת באנו לא כי הגבורה
 הצפוני והגברנו יצרינו על נתגברנו ולא גואלנו ואשר בפרץ לעמו גבורים

 ואשמתינו אפו ויהר ה׳ וישמע השמע בחוש מבלע ידינו הושב ולא
 שלחן בהמוני שגינו ואשר צפונה לפאת אשר ל׳ת מצות בשס׳ה גדלו

 שינים בל׳ב פגמנו ואשר נפרדנו מרעהו איש שבגבו׳ החסד וכללות בצפון
 מנצפ״ך גבורות ופ׳ר אלהי׳ צרופי ק׳ך הגברנו ואשר, הגבירים שלטי
 רבו כי עינינו חשכו אלה על לבנו דוה היה זה על אדני גבורות וש״ך

 לדרוש פנים בבשת אליך שבנו עתה והנה שהגברנו הדינים מהרבה
 וכופר פדיון נמצא עקירך יצהק זכות ולמען פגמינו עוצם על סליחה

 רחמים כסא על ושב דין מכסא ועמוד ממרום עלינו יערה סליחה ורוח
 על ומונה צבור כאלו באפרו ותביט אבינו יצחק של עקידתו לנו וזכור

 והפר הפג הקשים הדינים ותגבורת פגימתנו מחשכי וסלח המזבח גבי
 משורת לפנים ותכנס טדוהיך על רחמיך ויגולו את,כעסך רחמיך ויכבשו

 קצף בנו ימשול ואל ומעירך מעמך אפך חרון ישוב הגדול ובטובך הדין
 גבורתך את ועוררה עמך על ה׳ חוסה .אתה ורחום חנון מלך אל כי

 משרש תצמיח, מהרה אפרים ן׳ משיה גבור וליש לנו לישועתה ולכה
 בשם כלם לקרא יכרתון כרות והאלילים עשו בני מאת נקם ונקם יצחק

 פגטנו אשר כל ויתוקן פניך אור עלינו ונסה אחר שכם ולעבדו ה׳
פגטנו אשר השמות כל ותאיר ותמלא ובפרט בכלל הגבורה בספירת

 בהם
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 וזרעינו אנחנו ולהיות הטוב היצר ולהגבי׳ יצרנו על להתגבר וזכנו בהם
 הללוהו נבעיסך ולא גבעוס , ולא כרצונך רצונך עושי כה גבורי

: וכו׳ נועם ויהי גדלו כרוב הללוהו בגבורותיו
 : הספירה ר אה זה יאמר לספה׳ע שבועות ג׳ שהם טוב א׳ך אור ג

 בחינות משבעה בא׳ פגמנו שאם אבותינו ואלהי אלהינו יחוה יהר״ט
 מז׳ בא׳ או שלו ג׳ דחפד בחינות מז׳ בא׳ או ז׳א דעת דמוה

 העוטר ספירת מצות בכח פגמיהם שיתוקנו דנוקבא ג׳ דגבורה בחינות
 שפע עלינו פרשז יעקב אביר וחנון רחום מלך אנא זה בשבוע שספרנו

 ולא אלוף מפרידי והיינו תפארת במרת פגמנו ,אשר ולסלוח למחול רצון
 .וגניבה וגזל ,סרה והוספנו וטריפות נבילות באכילות מבלע ידינו הושב

 אולתגו וברוב העליון בשליש וגם התחתונים ת״ת שלישי בב׳ ופגמנו
 ונהגנו גואלנו ואשר .לת״ת מלהאיר דא׳א עילאין נהרין ש״ע ומנעגו שגינו
 ואס אב וציערנו קללנו ואשר המלך בחיי ופגמנו בנדרים ראש קלות

 קמיעית וכתבנו קללנו ואשר דמלכא מרישא עטרק חרק סילוק וגרמנו
 הולכי מכת היינו ואשר מ״ה בשם ופגמנו וקדושה בכוונה שלא ואזכרות

 בניפא ופנמני מסברתינו הקדמות ובדינו הגונים לבלתי סוד ומגלי רכיל
 חטאתינו עוצם על עצמותינו כל והתפרדו פנינו נפלו קדישא דמלכא

 יקר רחמי על ונשעננו פניך לחלות אתאנו נשבר ובלב ופשעינו עונותינו
 מאורות החשבנו אשר פגמינו מחשך האר ברחמיך אנא גדולתך ותפארת

 אשמנו אשד כל את וסלה ומחל בכורך בנך יעקב בזכות העליונים
 העליון מלובן חיים מים ויצאו לטהרה מטומאה והעלנו תשובה דרכי והורנו

 לטהר אלהינו עיר ישמחו פלגיו גהר האמצעי לקו הנהר רחובות דרך
 מהרה לראות לך נקוה כן ועל פשע על עבור ותפאר״תו העליונות מדות

 ומלך שדי במלכות עולם לתקן הארץ מן גלולים להעכיר עוזך בתפאר׳ת
 הראשונה הממשלה ובאה פז עטרת לראשו תשית עינינו תחזינה ביופיו

 תפארת״ך בגדי לבשי עורי כבודך מפי כאמור ירושלים לבת ממלכת
 בכף מליכה וצניף ,ה׳ ביד תפאר׳ת עטרת והיית הקודש עיר ירושלים

: וכו׳ פי אמרי לרצון יהיו פאר״ך למען עשה שמך למען עשה אלהיך
: הספירה אדר זה יאמר לספה״ע שבועות ארבעה! שהם כ״ח אור ד

 דמיה כחי׳ מז׳ כאיזו, פנמנו שאם אבותינו ואלהי אלהינו יהוה יהר״ט
 מז׳ באחת או שלו הד׳ דהסד בחינות מז׳ באחת או ז״א דעת

 העומר ספירת מצות בכח פגמיהם שיתוקנו דנוקבא ד׳ דגבורה בחינות
:זה בשבוע ספרנו אשד

 בביטול שפגמנו מה ויתוקן עלינו רחמים התמלא וחנק רחום מלך אנא
 למדנו ואשר מהימנא רעיא, משה ע״י לנו שנתת הקדושה תורתך

 יצהיר נתגבר ועי״ז בטילים לדברים לימודינו הפסקנו ואשר לשמה שלא
 התירה ותופשי והאביונים העניים עם הסד גמלנו ולא באולתינו רשנינו
 בטובך ואתה פנינו בבושת אליך שבנו עתה ובכן . הנצח במדת ופגמנו
 יימחל נצח וגם עלינו רחם מהימנא רעיא משה ובזכות רחמיך תעורר

 רשמתי הקדושים נביאך ע״י הבטחתנו אשר כל את לנו וקיים ינחם לא
 ותאמצני והחזקנו ועד סלה נצח יעזבונו אל הרבים ורהמיך בך חוז״י כל

 מצבנו ושפל ערכנו מיעוט, להכיר ישלם לבבנו ויהיה יצה׳ר את לנצח
 ואויבינו המקטריגים כל פי ותסתום מתוכנו יצה״ר ויתרחק כל מחוסר

 והאר הנצח בסדת החתום ר״מ משה זכות למען וגופנו נפשנו אויבי
בתודתד חלקנו לאור ולהוציא לשמה בתורתך לעסוק ותזכנו בתורתך עינינו

אשר
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 ולאהבה ליראה לבנו ותיהד במצוותיך לבנו ודבק ביני בהר קבלנו אשר

 רה במה ר׳ט משה בזכות שלימה גאולה ותגאלנו ועד כלה נצה שמך את
: אמן בימינו

 • הכפירה אהר זה ריאמר לפפ״ה שבועות המשה שהם ל׳ה אור ה
 זה בשבוע שספרנו ספירתינו שבכה אבותינו ואלהי אלהינו יהוה יהר״ט

 הכמת מוה בחינות מז׳ באיזו פגמנו ואב . הדינים כל יבוסמו
 דנוקבא ה׳ גבורה בחינות מז׳ באחד או שלו ה׳ בהי׳ מז׳ בא׳ או ז׳א

:באמת לעבדך לכנו וטהר ספירתינו בכה פגמיהם כל שיתוקנו
 בדנו כ ולא פגטנו אשר ויתוקן רהמיך יקדמונו מהר והנון רחום מלך אנא

 הולכי היינו ואשר דשלהי דרבנן ברכי החזקנו ולא תורה לומדי
 הוד ונהפך חוללנו בעון והן . הוד במרת ופגמנו לרע רצו ורגלינו רכיל

 כהנא אהרן ובזכות בטובך ואהה .ונכלמנו מאד בושנו . דו׳ה היום כל
 חטאים מדרך להתרחק ותזכנו רחמיך תעורר הוד במדת התום רבא

 מתלמידיו להיות ותזכנו מצוה לדבר ולרוץ תורה לומדי לכבד ותזכנו
 שלום ולהרבות שלום ולשום שלום ולבקש שלום ולרדוף אהרן של

 תשוה והדר הוד גואל לציון ובא דאהרן עובדא למעבד ותזכנו בעולם
 למוט יתן אל שכתוב מקרא בנו ותקיים לטובה אות עמנו עשה עליו

והצילנו שמך כבוד דבר על ישענו אלהי עזרנו שומרך ינום אל רגליך
 : רצון יהי כן אמן שמך למען חטאתינו על וכפר

 : הספירה אחר זה יאמר לספה״ע שבועות ששה שהם מ׳ב אור ו
 הדינים כל יבוסמו ספירתינו שבכה אבותינו ואלהי אלהינו יהוה יהר׳ט

 או דז׳א הסדים ה׳ דכללות הסד בחינות ז׳ מן באיזו פגמנו ואם
 בחינה באיזו או דנוקבא גבורות ה׳ דכללות דגבורה בחינות מז׳ באחד

 שיתוקן שלו גבורה בחינות משבעה באחד או דז׳א בינה מוח בחינות מז׳
: זה בשבוע שספרנו העומר ספירת מצות בכח פגמיהם כל

 פגמנו אשר ויתוקן חוסים מושיע חסדיך הפלא וחנון רחום מלך אנא
 בביאות הן אחרים בגלגולים בין זה בגלגול בין היסוד במרת

 קרי מיני בבל הן רעים בהרהורים הן בעריות בהסתכלות הן אסורות
 הקדושים בשמות ופגמנו אלוף מפרידי ח״ו היינו כי חלחלה מתנינו ומלאו
 דמלכא חותמא קודש ברית אות פגם על עצמותינו את אחזה רעדה
 רחום כי אליך שבנו ועתה מאד ונכלמים בושים אנחנו והנה .עלינו אהה
 בתשובה תקבלנו רחמיך וברב . השבים בתשובת חפץ ואתה אתה

 ניצוצות כל לאור ותוציא הפרדנו אשר ותיחד פזרנו אשר ותלקט לפניך
 מבטנו ויקיאנו בלע חיל הקליפות בין ידינו על נתפזרו אשר הקדושה

 ובזכות הטא מכל דרכינו לשמור ותזכנו . נדח ממנו ידח ולא אל יורשנו
 השמות כל ותמלא עותנו אשר תתקן היסוד במרת החתום צדיקך יוסף

 צדיק קרנות תרוממנה ציון יסוד יסד הצדיק יוסף ובזכות בהם שפגמנו
ביטינו במהרה עולם גאולת ויגאלנו ידו שנית יוסיף יוסף בזכות שדי אל

: כיה״ר אמן
: הספירה אחר זה יאמר לספה׳ע שבועות שבעה שהם מ׳ט אור ז

 מוח בחינות מז׳ באיזו פגמנו שאם אבותינו ואלהי אלהיגו יהוד, יהר״מ
 או ז׳א מ׳ דכללות דחסד בחינות באיזה שלו בת״ת או ז״א דעת

 כל שיתוקנו דז׳א נוקבא דט׳ גבורות ה׳ דכללות בחינות מז׳ באחד
:זה בשבוע שספרנו העומר ספירת מצות בכח פגמיהם

וברוב. עמלך על חוסה פעלך והגוף לך הנשמה וחנון רחום מלך אנא

 רחמיך
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 ך חטאתינו בעוצם וגרמנו עוזנו שכינת בכבוד פגמנו אשר יתוקן רחמיך
 ]ה לצנו השכינה פני מקבלות שאינם כתות מד׳ היינו וגם ושלום הם פירוד

 ך תפלוז ובאמצע הכנסת בבית ודברנו וחנפנו הרע לשון ודברנו ושקרנו
 ל לפשוע הרבינו וכזאת וכזאת בטלים לדברים תורה מדברי והפסקנו

 ך השט אלה על לבבנו על ובהעלותינו השכינה גלות להאריך סיבה והיינו
 ד ולי וכלימה בחרפה אליך שבנו עתה לכן בקרבנו לבנו ונמס עינינו
 ר ישראל כלך דוד בזכות עלינו ׳ רחמים שתתמלא מתחננים ואנו נשבר

 ר" בטובך ואתה יחדיו הדודים לחבר השתדל ימיו וכל במלכות החתום ע״ה
 לה לעשות ובריאות כח בנו ותתן פגמנו אשר כל ויתוקן בתשובה תקבלנו

 מלכוהךבט' .ותראה ותגלה עלינו שכינתך ותשרה תמיד לפניך רוח נחת
 והיה המלוכה לה׳ והיתה בכבודך כולו העולם כל על מלוך מהרה עלינו

במהוסס אהד ושמו אהד יי יהיה ההוא ביום הארץ כל על למלך ה׳
: אמן בימינו

 <1 5 יז הלתפ יתפללו השהר לעמוד סמוך הלימוד בל אתר השבועות הג אור כא
 תט עפנו עשית אשר הרבים חסדיך על לך אנחנו מורים עולם של רבונו

 • כ:ל בנו ובהרת סיני הר לפני קרבתנו הזה והיום אבותינו ועם
 ב&גתה ביתך נאמן ידי על הקדושה תורתך לנו ונתת בנו ורצית העמים

 ־;־ו ורבש גדולים הסדים עמנו עשית כי חיינו ומה אנו מה מהימנא רעיא
 אוק•!:־ על לך להודות מספיקין אנו אין כים שירה מלא פינו ואלו כאלה

 זכיתומת אשר ועל ופרט בכלל והעצומים הרבים חסדיך רבבות מאלפי
 ה ד לד שמך תמיד ויתנשא ויתרומם יתברך כלם ועל הקדושה בתורתך

: סלה יורוך החיים וכל
 ד• ובזוהרי וכתובים נביאים בתורה הקדושה בתורתך קרינו הזה הלילה והנה

 -ר לפניך רוח נתת ולעשות .עליון במקום שרשם את לתקן הקדוש
 ת "רצץ" לימודנו ותקבל עלינו תרחם בטובך ואתה יחדיו הדודים לחבר
 כיצר ותצילנו ורחמים ישועה שפע לנו תשפיע הקדושה תורתך ובכה
 “דליגתר* הבא ישראל חכמי עבדיך ידי על שהבטחתנו מה לנו וקיים הרע

 "“ כפיעז פתח לכם ואפתה מהט של כהודה פתה לי פתחו אותו מסייעין
 “ באדבהך" לבנו התעוררות ורשפי עלינו והמול חום ה' אנא אולם של

 ,וחזפו, שמ״ך כברד דב׳ר על ישענו אלהי עזרנו ויתרבו יתמידו ו,תורתך
 ?י18 אנוסי לשמה בתורה לעסוק ותזכנו הקדישה תורתך בתלמוד ואמצנו
 יא דברן וארבעים לשמונה ותזכנו ובטהרה בקדושה זרעינו וזרע וזרעיט

 "׳ כגאון להתרחק ותזכנו הי״ל לעשות כח לנו ותתן בהם נקנית שהתורה
 • ת7 להתרה:, ותזכנו תהיה לכל כעפר ונפשנו ערכנו מיעוט ונכיר והקפדה וכעם

 • ~ ויג, בשבת הול ודבור ומרמה וכזב ישקר וליצנות וחנופה הרע מלשון
 נפש לשובע ונאכל התענוגים מתאוות להתרחק ותזכנו איסור דבור וכל
 ונומ,^-׳ ושחורה ועצבות דאגה מכל להתרחק ותזכנו צרכיט בכל וכן

:ן :זה בגלגול נר״ן תיקון להשלים ותזכנו וליראתך לעבודתך שמחים
 שאש הסליחות אדון הרחמים אב אבותינו ואלהי אלהינו יהוה ויהר׳ם

 כעסךוי^׳ז את רחמיך יכבשו רשעים בהכרת להכרת ושלום חס עלינו
 שט וקמטגו הזו הלילה שנצטעדנו צעריט חשוב שיהא עליט רחמיך
 או יסודיט יוצק ונהר שטן( קרע בשם )יכוין דינינו גזר לקרוע מעינינו
 וא, עלינו ותחום ותרחם . תמונתך בהקיץ אשבעה פניך אחזה בצדק

 ,דמלהעלותפ נפשנו תכרת ולא דשני כרת ולא דיומי כרת לא הכריתנו
ברט הנשמות בעולם זונה בבת □להזדווג נפשט תכרית ולא למעלה

רשעים



נד אחת כף
 ממות להציל העלידן מכתר ורחמים ישועה הוד עלינו ותשפיע ה׳ו רשעים
 למקום ותזכנו לעבודתך ורעננים דשנים ארוכים חיים ולהחיותנו נפשנו

 לחיי והזוכים מהשלים להיות ונזכה משם נחצבות והנשמות שהרוחות
 בני כל ומעל מעלינו אאהליידהתבטל הקדוש שמך ובכה העוה״ב
 בו שנאמר חמלתך בעין עלינו והשגיח ורעות קשות *זירות כל ביתינו

 מעינינו שינה שנדרנו הצער ויהיה . ישראל שומת יישן ולא ינום לא הנה
 ונפטר עשינו בעיניך והרע עילאין בעיינין שפגמנו מה לתיקון הזו בלילה

 ופצנו הראות פגם בעון ראה הנקראת בעוף נפשנו מלהתגלגל
 הרשעים עיני המשבר אכזרי ומהמלאך הקבר חיבוט מעונש והצילנו

 נפשנו ותנוח הצער מאותו נפטר מעינינו שינה שנדרנו ובצער בקבר
: מבטחים במשכנות

 נפלאת היא הזו הקדושה הלילה נתעסקנו שבה הקדושה התורה והנה
 טוב ימליצו המה שקרינו מה מכל היוצאים הקדושים והשטות

 וכל צער מכל ונפטר דינינו גזר ולקרוע בתשובה לקבלנו בעדנו
 הקדושה תורתך קדושת בכה ימחו בעונותינו נבראו אשר המקטריגים

 נשבר לב שועתינו לפניך ותבא במעלינו תביט ואל בעמלינו הבט אנא
 רחובות דרך העליון מלובן חיים מים ויצאו .תבזה לא אלהים ונדכה
 פשעינו מכל לטהרנו אלהינו עיר ישמחו פלגיו נהר האמצעי לקו הנהר
 במצח רעין דכל רעוא דא׳א מצהא ויפן רחמיך תעורר בטובך ואתה

 כי היו כלא והיו הדינין כל יתבטלו ובבן דז׳א בעינא דא׳א ועינא ז׳א
 :וכו׳ לרצון יהיו תפלתינו ושמע וענני חמי הרשעים בתשובת חפץ אתה

: בס׳ד השבועות להג אזהרות קצת כב
 דוקא ראשו יגלה הטבילה וקודם עכ׳פ לטבול ישתדל שבועות ערב א י

 מ״ז וכ׳כ האמיתי הכוונות בם׳ כ״כ כי קודם ולא שבועות בערב
בע׳ש יגלח שאז א׳ ביום שבועות הל אם זולת בכ׳י ז׳ל חס״ל הרב

: בס״ד בט׳א כמ׳ש
 ירט סעודת מצות לקיים בהמ׳ז שיעור ויאכל יקדש שבועות אור ב

 מנין לבדו הוא ללמוד ויתחיל הלימוד למקום ילך ותיכף כהוגן ויברך
 הבורה בני יבואו וכאשר תהלים או זוטא אדרא או הרמב״ם של המצות

: הפסק בלי הלימוד בסדר יתחילו
 האדרא ילמדו ז״ל האר׳י רבינו יסד כאשר תנ״ך פסוקי קריאת אחר ג

: השחר לעלות סמוך עד תהלים קצת ואה״ב רבא
 בה״ת יברך שלא עד פסוק שום יאמר שלא יזהר השחר עמוד אחר ד

:זצ״ל האר׳י רבינו כמ׳ש הברכות כל יברך נ׳י על מברכת וחוץ
 ■ : ה׳ לעבוד כארי יקום כלביא ועמידה בק״ש יתנמנם שלא יזהר ח
 ראשוג׳ ברב׳ לפטור ויכוין במים מזוג יין רביעית וישתה יקדש התפלה אחר ו

:הי¥ ועל המחיה על ויברך בכיסנין הבא פת שיעור ויאכל מהקאב״י
 כובד מתוך אפשר לא ואי התורה קבלת ביום ללמוד מאד ישתדל ז

 גדול כי היום כל לימודו על ויחזור ויקום מעט ינוח בשינה ראש
 : התורה על ודעתו י״ט סעודת ויעשה התורה קבלת יום היום וקדוש

 טוב סימן והוא בתורה חידוש איזה לחדש ישתדל הוא הכי בר אם ה
 ישתדל באלה ניסה לא ואי השנה לכל התורה מתן ביום לחדש להתחיל

: מקודם ידעו לא אשר בתורה חידוש לידע
 ממעשה ידוע וכבר לתורה עת לקבוע ישתדל השבזעות חג של שני אור ט

:שגי בליל גם לימוד שעשו ז׳ל הק׳ למרן שאירע
גם
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 נתנה בס-יון ז' ביום יוסי ר׳ דלדעת בתורה יתאמץ השני פיוס גס י

: ז״ל הרמ״ע מ׳ש ידוע וכבי* תורה
 והיה האמת בחכמת עוסק היה השבועות דביום פתב ז׳ל הרמ״ק יא

:במשנתו יפה סימן רואה
 : זצ׳ל האר״י רב** שתיקן רגלים ישלש ס׳ת להוצאה תשלה כג

לנו מכנו שאל,תנו ותן רצוננו והפק לטובה לבנו משאלות מלא רבש״ע
 מיצה׳ר וסלטנו שלט בלב רצונך לעשות ב׳ב וכל ולנשותינ׳ו^בנינו י

 הנמה רוה עלי^ והופע עלינו שכינתך שתשרה וזכנו בתורתך חלקנו נתן
 וללכת בעיניך טוביס מעשים לעשות •מתוכנו ארא ויהדמ׳י . ובינה

 וארוכים טובים לחיים ותזכנו בקדושתך וקדשנו לפניך ישרים בדרכי
 רעות ומשעות רעים ממעשים ותשמרנו העוה״ב לחיי המשיח לימות

: אמן יסובבנו הסד בה׳ והביטה בעולם לבא המתרגשות
: הפוגות להג אזהרות קצת כך

: פנים כל על הקדוש ברגל עצמו לטהר סוכות ערב יטבול א
 גוי ע״י עשויה תהיה שלא שיזהר מוטב ועכ׳פ בעצמו בסיכה ישתדל ב

: הסכך ובפרט
 י׳ח לצאת החג קודם ולפרוע משובה ואתרוג מינין ד׳ ל^ית ישתדל ג

: דאורייתא בקנק מיני; ד׳ יקנה ט ע דבי אליבא
 וישתדל ברעדה וגילו ית׳ מצותו לקיים כשימחה בסוכה לישב יזהר ד

 לעני מאכל לתת חובה י״ט, דבכל מלבד כי מסעודתו לעניים לתת
 :הקדוש בזהר כמ׳ש עונו גדול לאו ואם . האושפיזין לכבוד הוא גם נוסף

 ; כמשז׳ל המועדות מבזה ח״ו וא׳ל ושתיה באכילה לכבדו מצוה וחה׳ט ה
 בשהוק המועד חול הקדושיס^של הימים יוציא לא לב לו יש אם ך

 שהם לפניו תורה ושמחת רבא הושענא עדיין, כי גם ומה והבלים
: יותר מפורש הקדוש ובזהך כמשז׳ל דין ימי

 והכל הנהוג התיקון הלילה בל ללמוד כאד ישתדל רבא הושענא אור ץ
 הפתקין מסירת עצרת ובשמיני האדם דין גמר והוא החיתום אהר הולך

 בוראו את לעבוד איש יגבר בכה ל״ו והיום רבה הושענא ליל לזאת אי
 :בתמים להולכים טוב ימנע לא וה׳ לעשות מה כדת בתשובה ולשוב

 בקוגטרים הזכרנו ובקצרה ובלב בפה הזכירות חיוב נודע כבר כה
 בתפלת מתקיימים שהם המצות רוב הכוללת בתפלה שמיר צפורן

 באוסרו זכירות קצת לזכור הזהיר דל האר״י דרבינו ואע׳ג שחרית
 אני כבר בפה הזכירות לקיים דכוונתו אחד גדול וכתב מלכנו וקרבתנו

 דל האר״י הרב דכוונת כ״ד סי׳ אומץ יוסף בקונטרס ע״ז כתבתי עני
 דקי׳ל ממאי לזה ראיה ויש ע״ש בלב דהיינו תשכח אל ל״ת לקיים היינו

 הגם לערב עמי שתעמוד הנראה לחבירו לומר מותר ש״ז סימן בא׳ח
 דיבור ולא שמותר הרהור נקרא לערב מלאכה שיעשה הוא שבלבו
 בסוף שהיא אחריהם ותפלה הזכירות שאומרים ב׳א ראיתי ויען ואכמ׳ל

 מתוקנת יורצ• זכירה כל אחר ותפלה הזכירות לפדר ראיתי צדק פועל ספר
: בס׳ד אחר ובסגנק

 אלו מצות שרש לתקן בפה הזכירות מצות לקיים בא הריני ליקבה״ו
 עלינו אלהינו ,ה נועם ויהי ליוצרנו נה׳ר לעשות עליון במקום

:כוננהו ידינו ומעשה עלינו כוננה ידינו ומעשה
 יצאתם אשר הזה היום את זכור כמ׳ש מצרים יציאת זוכר הר״ני א

: כדה אתכם ה׳ הוציא יד בחוזק כי עבדים כבית ממצרים י
יהר׳ם



נה אחת כף
 על פניך והאר שכינתך לכבוד עלינו רחמים שתתמלא או״א זיהרט״י

 והגדולים המרובים שבהסדך וכשם אדני למען השמם מקדשך
 והעלית ממצרים אבותינו את וגאלת וגאלתנו עמנו חסדך את הגדלת
 בה נשאר ולא במצרים שמה נפוצו אשר הקדושה ניצוצות כל בכהך

 בשופר תקע זה מגלות תוציאנו הגדולים בחסדך כן קדושה ניצוץ שום
 כל לאור ותוציא הארץ כנפות מארבע נפוצותינו וקבץ להירותינו •גדול

 מבטנו ויקיאנו בלע חיל הקליפות בין נטמעו אשר הקדושה יד?י.ות1
 בית ותבנה גואל לציון ובא מהרה עלינו מלכותך כבוד גלה אל •יורישנו

 למען עשה ימינך למען עשה שמך למען עשה בימיני במהרה המקדש
 משה ויעקב יצחק אברהם בזכות עשה רתך ו" למען עשה קדושתך

 למלך ה׳ והיה נפלאות אנו דר ממצרים צאתנו וכימי ודוד יוסף ואהרן
;אהד ושמו אחד ה׳ יהיה ההוא ביום הארץ כל על

 רצון ויהי לקדשו השבת יום את זכור כט׳ש השבת את זוכר הריני ר
 לשמור ותזכנו ישראל כל ועל עלינו רחמים שתתמלא ארא ה׳ מלפניך

 להתענג ותזכנו ובמעשה ובדבור במחשבה היינו ימי כל קודש שבת יום
 לשם מעשינו כל ויהיו מכובד ה׳ לקדוש עונג לשבת וקראת כמ״ש בו

 דיבר בשבת נדבר שלא ולשוננו פינו ולשמור מלחטוא ותצילנו שטים
 ותזכנו כלל איסור מעשה בשום נהטא ולא איסור דבור ושום הול של

 קדושת שפע ותמשקי; יחדיו הדודים ולחבר לה׳ שב״ת ושמור זכור ליחד
 רצונך לעשות וטהרה■ קדושה שפע ההול בימי עלינו שתמשך השבת
 גאולה ותגאללו הסדים וגמילות .ובמצות לשמה בתורה ולעסוק כרצונך

: בב״א שמך למען שליטה
 נפשך׳מאוד ושמיר לך השטר רק כמ״ש סיני הר מעמד זוכר והריני ג

 חייך ימי כל מלבבך יסורו ופן עיניך ראו אשר הדברים את השכח פן
 באמור בהורב אלהיך ה׳ לפני עמדת אשר יום בניך ולבני לבניך והודעתם

 אותי ליראה ילמדון אשר דברי את ואשמיעם העם את לי הקהל אלי ה׳
:ילמדון בניהם ואת האדמה על חיים הם אשר הימים כל

 וריעות שלום ואהוה אהבה ותטע עלינו רחטים שתתמלא או״א ויהרמ׳י
 שלום היה סיני שבהר כשם לאחרים ונהיה ישראל כל ובין בינינו

 כן גטור באהדות אהד כאיש ההר נגד ישראל שם ויחן כדכתיב בינינו
 אוהבים ונהיה ותחרות וקנאה שנאה מטנו להעביר תזכנו הרבים ברחמיך

 ממני זוהטא פסקה סיני הר שבמעמד וכשם בינינו שלום ותשים לזה זה
 בקדושתך וקדשתנו וזוהמא ותלאה טומאה מכל וטהרתנו אותנו וזככת

 במצותיך ותקדשנו ומזוהמתנו מטומאתנו תטהרנו הרבים ברחמיך כן
 ותהיה בלבנו תורתך ותטע וליראתך לעבודתך ולבנו רעיונינו תטהר
 יום ובכל תורתך לאהבת לבנו ותעורר נחטא לבלתי פנינו על יראתך

 .והאר והפיצה והשיקה בדביקה תורתך מקבלים אנו כאלו בעינינו יהיה
 וליראה לאהבה לבבנו והיחד במצותיך לבנו ותדבק בתורתך עינינו

 לקבל ותזכנו רהטיך למען ותגאלנו והנורא הגבור הגדול שמך את
 אמן ב׳ב בניך שלום ורב ה׳ לטודי בניך וכל כמ״ש מפיך תורה ולשמוע

, , : י״ר כן
 לך הנותן הוא כי אלהיך ה׳ את חכרת שכתוב מקרא מקיים והריני ד

 שיש הטוב וכל יתברך מטנו שהכל מאמין והריני היל ??נשות כה
 חסדו הגדיל אשר ית׳ מאתו הבל הנפש טובת בין הגוף טובת בין לנו

:ויתעלה יתברך רחמיו וכרוב צדקותיו בכל עמנו
ויחרמ׳י 01 י
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 ורחמים ישועה שפע עלינו ותשפיע עלינו רחמים שתתמלא או״א ריהרמ׳י

 וליראתך לעבודתך גידנו ושפ״ה אברינו רמ״ח בכל בריאים ונהיה
 ונרפא ה׳ רפאנו רעות מדות ומכל ומיחוש כאב ומכל חולי מכל ותצילנו
 מזלין מתרין העליון טל ותשפיע אתה. תהלתנו כי ונושעה הושיענו

 קדישין תפוהין להקל ומז״א לז׳א ומאו׳א לאו׳א וגרץ חיך דרך ונקה נוצר
 ורוה העולמות בכל ורחמים ישועה שפע ויראה ויניע ישתלשל ומשם

 ומעושר מברכותיך ידינו ומלא מטובך כלו העולם את ושבע תבל פני
 המלאה מידך וכלכלה טובה פרנסה ב״ב ולכל לנו ותפרנסנו ידיך מתנת

 תצילנו רחמיך וברוב . הרע עין שום בלי ונחת והיתר בריוה והרחבה
 ולעסוק שלימה בתשובה להזור ותזכנו ורשע ואשמה והרהור חטא מכל

 בנו ימצא ולא ומצות מתורה היל ונעשה וג״ח ובמצות לשמה בתורה
 שכתוב מקרא בנו ותקיים פסול ושום פגם שום זרעינו ובזרע ובזרעינו

 עולם ועד מעתה ה׳ אמר זרעך זרע ומפי זרעך ומפי מפיך ימושו לא
: כיה׳ר אמן

 במדבר להקב״ה אבותינו הכעיסו אשר כל נפש במרירות זוכר והריני ה
 ה׳ את הקצפת אשר את תשבח אל זכור במש׳ה בעגל ובפרט .

 המקום עד בואכם עד מצרים מארץ יצאת אשר היום למן במדבר אלהיך
: ה׳ עם הייתם ממרים הזה

 היעים מעשינו ועל אבותינו מעשה על מאד ונכלמים בושים אנו והרי
 כפה ועל מ״ע מרמ״ח כמה על ועברנו ופשענו עוינו חטאנו אשר

 דרך מסייית ובכל העליונות במדות ופנמנו בנר׳ן . פנמנו ל״ת משס׳ה
 מצח ולא להשיב פה לנו אין לנו ואבוי אוי לנר׳נ הנשפעה השפעה

 מודים אני כפוס ונוף נמוכה ונפש נשברה ברוח ועתה . ראש להרים
 שבים אנו והרי ואבותינו אנחנו פשענו עוינו חטאנו ואומרים לפניך

: שלימה בתשובה
 שלימה בתשובה אליך לחזור ותזכנו עלינו רחמים שתתמלא או״א ויהרמ״י

 פגטנו אשר כל את תטהר רחמיך ברוב ואתה מיצה״ר ותצילנו
 שפגמנו השמות כל את ותמלא פזרנו אשר ותלקט עוותנו אשר את ותתקן
 חטאתינו על וכפר והצילנו שמ׳ך כבו״ד דב״ר על ישענו אלהי עזרנו בהם

:וגואלי צורי ה' לפניך לבי והגיון פי אמרי לרצון יהיו שמ״ך למען
 שכתוב כמו במדבר אבותינו את הקב׳ה שהאכיל המן זכירת זוכר והריני
 במדבר שנה ארבעים זה אלהיך ה׳ הוליכך אשר הדרך כל את וזכרת
 לא־ אם מצותיו התשמור בלבבך אשר את לדעת לנסותך ענותך למען
 למען אבותיך ידעון ולא ידעת לא אשר דמן את ויאכילך וירעיבך ויענך

ה׳ פי מוצא כל על בי האדם יהיה לבדו הלחם על לא כי הודיעך
:האדם יהיה

 במדבר אבותינו על שרהמת וכשם עלינו רחמים שתתמלא או׳א יהרמ״י
 ברחמיך כן בתורה לעסוק פנויים והיו מפיהם מנעת .לא ומנך

 פנויים ונהיה חולי ומכל ואויב אורב כל ומכף טרדה מכל תצילנו הרבים
 ותתן עלינו ותחמול תחון רחמיך ברוב ואהה הקדושה בתורתך לעסוק

 לחם פס׳ת שנתת כשם ללבוש ובגד לאכול להם ביתינו בני ולכל לנו
 הטוב האל אתה כי ת׳ם איש הנקרא אבינו ליעקב ללבוש ובגד לאכול

 ומשביע ידך את פותה כרכתיב בריותיך לכל בחסדיך ומכלכל ומפרנס הזן
 ורחמיו לכל ה׳ טוב וכתיב בשר ?צל לתם ניתן וכתיב רצון חי ל3ל

בכלל ביתינו בני וכל אנחנו שנהיה ארא יהר״מי ובכן £עשיו על על
הרחמים



נו אחת כף
 יהיר אתה רחום כי ובריוח במילוי מזונותינו לנו שתתן והחסד הרחמים

:וגו׳ לרצון
 אשר את זכור כמ״ש הנביאה למרים הקב״ה שעשה מה זוכר והריני ץ

 ז׳ל )הרמב״ם . ממצרים בצאתכם בדרך למרים אלהיך ה׳ עשה
 באחיה שדיברה הנביאה למרים אירע מה התבוננו פירש ט״צ( ,ה סוף

 מן להצילו בעצמה ופיכנה ברכיה על וגדלתו ממנו בשנים גדולה שהיתה
 והוא נביאים לשאר שהשותו מעתה אלא בגנותו דיברה לא והיא הים

: בצרעת נענשה מיד ואעפ״כ הקפיד לא
 ודיברנו ופשענו עוינו חטאנו אשר כל על בנו יבוא ורעד יראה ובבן

 ישראל הכמי ועל ממנו וטובים הגדולים ועל חבירנו על הרע לשון
 והניפה וליצנות וכזב בשקר גם בלשון ופגמנו נפשנו על אהה לנו אוי

 לבנו דוה היה זה על השכינה פני מקבלות שאינן כתות ד׳ מכלל והיינו
 בתשובה ושבים גמורה חרטה מתחרטים אנו והרי עינינו חשכו אלה ועל

 עוינו חטאנו ואשר גואלנו אשר על וכפרה וסליחה מחילה ומבקשים
 ופשעינר הטאתינו כל את ותכפר ותסלח שהמחול או׳א קיהרמ׳י ופשענו
 בכל ולשוננו פינו לשמור ותזכנו שלמה בתשובה אליך לחזור ותזכנו

 :רצוק יהי כן אמן נידח ממנו ידח ולא הראשון לאיתנו וישוב כל מכל
 לך עשה אשר את זכור כמ׳ש עמלק זכירת מצות מקיים אני והרי דן

 הנחשלים כל בך ויזנב בדרך קרך אשר ממצרים בצאתכם בדרך עמלק
 מכל לך אלהיך ה׳ בהניח והיה אלהים ירא ולא ויגע עיף ואתה אחריך
 את תמחה לרשתה נחלה לך נותן אלהיך ה׳ אשר בארץ מסביב אויביך

:תשכח לא השמים מתחת עמלק זכר
 כסאו ואין שלם השם אין כביכול אשר ממקומו ויתר לבנו יחרד דבש׳ע

 כי לנו נא אוי שינים מאות כמה זה עמלק זכר שימחה עד שלם
 מחיית יעכב אלה הטו עונותינו כי לנו הוא הוילין חוללנו בעון והן חטאנו
 פניך להלות אתאנו ונדכה נשבר ובלב נצטדק ומה נדבר מה עמלק

 כל ותאבד עמלק זכר את ותמחה ותכניע הגדול ,שמך למען עשה ה׳ אנא
:אמן בימינו כסארבמהרה למשפט כונן ישב לעולם וה׳ למו זכר

 במ׳ש ובלעם מבדק אבותינו את ה׳ שהציל לזכור מצוה מקיים והריני □
 בעור בן בלעם אותו ענה ומה מואב מלך בלק יעץ מה זכר'נא עמי

:ה׳ צדקות דעת למען הגלגל עד השטים מן
 עמנו שעשית והנפלאות והנסים הטובות כל על לך אנחנו מורים דבש״ע

 במדבר לאבותינו לעשות שהפלאת מה רחמיך ובכל אבותינו ועם
 נתכעסת ולא מחשבתם וקלקלת עצתם והפרת ובלעם מבלק והצלתם

 ה׳ אהבך כי לברכה הקללה את לך אלהיך ה׳ ויהפוך וכתיב ההם בימים
 ועד לעולם מלכנו שמך תמיד ויתנשא ויתרומם יתברך כולם ועל אלהיך

: סלה יודוך החיים וכל
 לך יהלנו כאשר עלינו ה׳ חסדך יהי עלינו רחמים שתתמלא או״א יהרמ״י

 גמולם והשב מחשבוהה וקלקל עצתם הפר אויבינו עצות ותפר
 בך כי צרה מכל והצילנו ופצנו תושיה ידיהם תעשינה ולא בראשם

 כלו לא כי הטוב נעזרנו ובשמך נשעננו באמת הגדול ובחסדך בטחנו
 כי ורחם הוס לך ,קוינו מעולם כי חסדיך המו לא כי והמרחם רחמיך

 בארץ בהיותם זאת גם ואף שהבטחתנו מה לנו וקייס עלינו נקרא שמך
 דף אני כי אתם בריתי להפר לכלותם געלהים ולא מאסתים לא אויביהם

:וגו׳ פי אמרי לרצון יהיו אלהיהם

 הריני1
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 תדבק ימיני תשבה ירושלים אשכחך אם כמ״ש ירושלים את זוכר הריני

 שמחתת ראש על ירושלים את אעלה לא אם אפלא"אזברבי להבי לשוני
 מקדשך ועל בחרת אשר הקודש עיר ירושלים על שתרחם או׳א רהרט״י

 נדחי ה׳ ירושלים בונה שהבטחתנו כה לנו וקיים הרבןם ברחמיך
 שובה לנו הדרש ומטיב טוב עלינו רחם רחמן כלך או׳א יכנס ישראל

 מכונו על מקדשך בית בונן רצונך שעשו אבות בגלל רחמיך בהמון אלינו
 לעבודתם כהנים והשב לתוכו שכינתך והשב בתקונו שמחנו בבנינו הראנו

: אמן בימינו במהרה ולזכרם לשירם ולוים
 העמידה. שיסיים קודם שיאמר .כתוב מצאתי . בדרך להולך סגולה 1$

 קלף: על כתובה המנורה בצורת יחננו אלהים וגו׳ בנגינות למנצח מזמור
סוכות המקום שם עד וישלה פ׳ יום בבל וקורא ,להצלחה סגולה כז

 : ז׳ל מהר״י במנהגים הוא וכן קכ׳ה דף תלפיות במדרש כתב כן
לעולם עד לב בכל קראתי כא׳ב ק׳ אות יקרא .לשמירה סגולה כה

. יאמר ואח״ב יסדתם
 רות של הרע יצר ממנו ותרהק עלינו שכינתך שתשרה או׳א יהרט״י

 רוח שהוק של רוח רעים והרהורים רעות כחשבות רוח זנונים
 משחית רוח תועה רוח שקר רוח ואנחות יגונות רוח בטלים דברים

 טומאה רוח חזיזית רוח עצמות של אש רוח מרירי קטב רוח חבלה רוח
 אהישה וכו׳ לי סתר אתה ממני ויתבטלו יתבערו כולם רעות רוחות וכל

: וגו׳ עפנו צבאות ה׳ מסער פועה כרוח לי מפלט
 גדולת בכונה יאמר ומיד תיכף ברותחין בין באש בין כויה לכל כט

 פניו ה׳ ישא ג׳פ ויחונך אליך פניו ה׳ יאר פ׳ג וישמרך ה׳ יברכך
: ומנוסה בדוק נ״ם שלום לך וישם אליך

 ואדביה השמים האזינו . יאמר שחרית תפלת אחר . ולחסד להן ל
 כשעירים אמרתי כטל תזל לקחי כמטר יערוף פי אמרי הארץ ותשמע

:לאלהינו גודל הבו אקרא ה׳ שם כי עשב עלי וכרביבים דשא עלי
 והשמות אלו פסוקים קדושת ולמען רחמיך למען שתעשה ארא רהרמ״י

 כל בעיני ולרחמים לחסד לחן לאהבה ותתננו שבהם הקדושים
 ותצליחנו לש״ש מעשיט כל ויהיו לעבודתך נשמעים דברינו ויהיו רואינו

: אכי״ר ידינו כעשה ובכל בלימודנו
: זמנוסה בדוק הרע לעין לחש לא

 עינא צרוב׳ עינא אוכטא עינא בישא עינא כין כל עליכם אני משביע
 עינא רחבה עינא קצרה עינא ארוכה עינא ירוקא עינא רבלתא

 עינא בולטת עינא שוקעת עינא עגולא עינא עקימא עינא ישרה עינא צרה
 דנוקבא עינא דדכורא עינא שואבת עינא בוקעת עיגא מבט׳ עינא רוא׳
 עין דבהור עין וקרובת׳ דאשה עק ובתה ראשה עין ואשתו דאיש עינא
 עין דנשואה עין דאלמנה עין דבעולה עין דבתולה עין דזקנה עין דזקן

 בעה׳ר ודברה ■והביט!י שראתה בעולם שיש בישא נא עי מין כל דגרושה
 עינא קדישא עינא עילאה עינא בההוא לכק ואשבענא נזרנא פב״ם על

 עינא חיוור כל דכליל עינא חיוור גו חיוור דאיהי עינא חוורא עינא הדא
 רחבי דכלא עינא תדירא דאשגחותא עינא פקיחא עינא יטינא דכלא
 גבנוני עלה דלית עינא רחמי כל דכליל עינא רחמי ט רחמי דאיהי עינא
 ואתמטרן אתכפיין בישק עיינין דכל עינא נאים ולא אדמיך דלא עינא

 יישן ולא ינום לא הנה כדכתיב לישראל דנטיר עינא קדמוהי מן כיפין גו
עינא בההיא לחסדו למיחלים יראיו אל ה׳ עין הנה וכתיב ישראל שומר

עייאה
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 ותירחו ותערהו שתסורו בישא עינא טין בל עליכון ואשביע מרית עלאה

 "פ בי־י לשלוט כח לכם יהיה ולא ב׳ב כל ומעל פב׳פ מעל ותרהיקו
 אבר בשום ולא בחלום ולא בוקקיץ לא בלילה ולא ביום לא ב׳ב ובבל

לי סתר אתה אנס׳ו ולעולם מהיום גידיו משס״ה גיר בשום ולא אבריו פרמ׳ח
:בו׳ בסתר יושב בו׳ .

׳ , : יאמר דבר ולכל לרפואה לב
 כרי הנם בעל מאיר רבי של נשמתו לעילוי למאור שמן מתנדב הריני

 תלי מכל ולאשתי לי יצילני הנס בעל מאיר רבי בזכות שהקב״ה
 צרה מכל ויצילנו ושקטים ורעננים דשנים בריאים ונהיה כאב ומכל
 יתב׳ לעבודתו בנעימים ושנותינו בטוב ימינו ויאריך פורענות מיני ומכל

 עלי גומר לאל עליון לאלהים אקרא )נ״פ( : ענני מאיר דרבי אלהא
 שרך כבוד דבר על ישענו אלהי עורנו היום בל אקרא אליך כי ה׳ הנני

 למען עשה ימינך למען עשה שמך למען חטאתיגו על וכפר והצילנו
 ה׳ לפניך לבי והגיון פי אמרי לרצון יהיו קדושתך למק עשה תורתך

: וגואלי צורי
 צדקה וליתן ונפש מלב באמת עניו להיות הוא ענין לכל אמתית סגולה לג

 תקום היא ה׳ עצ׳ת וסימנך לשמה בתורה ולעסוק ידו מסת כפי
 מיעוט להכיר יזכנו ברחמיו ,ה .תקום היא תורה צדקה ענוה ר״ת עצ׳ת

: חיים תורת בתורתו ולעסוק מצבנו ושפל ערבנו

ב־ע שיל ת׳ו
:עולמים לחיי והתפארת התחלה

בסדר יוסף בס׳ד
:חיים החפץ האיש טי :גפור ליל קרי שראה למי ותקרן .א □ימן

 חנופת ליצנות שקר הרע לשון לדבר שלא יזהר מרע לשונך נצור א
לפגום יבא וודאי הלשון ברית ופוגם שכינה. פני רואה אינו כי

: הטעור ברית
 צריך רז״ל כ׳א סימן א׳ח בש׳ע ם׳ש2 הנשים מן להתרחק יזהר מרע סור

 ברגליו או בידיו לקרוץ ואסור מאד מאד מהנשים להתרחק האדם
 או כנגדה ראשו להקל עמה לשחוק ואסור מהעריות לא׳ בעיניו ולרמוז
 שהאריך וע׳ש שערה לראות או ערוה קול לשמוע ואסור . ביופיה להביט

 אהר לדבר רע הוא בנשים דהמסתכל יונה רבינו וכתב .הדין מן זה וכל
 חשון בתחילת רצופות תעניות ג׳ יתענה טוב ועשה .הדין מן וזהו

: סוכות( קודם יוה׳ב אחר שיתענה שכתב מי )ויש
:זו שנה בכל משמורה כל יתענה אח״כ 3

: תענית יום בכל צדקה יתן ג■
: התענית ביום בדמעה זו תפלה ויתפלל ד

 ופשעי עונותי חטאותי כל על ורועד ירא הריני הסליחות כל ארק 'רבש׳ע
 ברית באות פגמתי אשר ובפרט י^ניך ופשעתי עויתי שחטאתי

פגעים מיני בכמה הקדושים בשמות ופגמתי קדישא דמלכא חותמא קודש
 • אשיבנו מה יפקוד וכי אל יקים כי אעשה מה נפשי על אהה לי ,אוי■■

ראש להרים מצח ולא להשיב פה לי אין פגי ונפלו ונכלמתי מאד בושתי
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 פלט לא הגוף צער בקרבי תוקד ואש עיני ננד אלהים ופרוד אנכי וירא

 ח^ץ ואתה בריותיך ע? ומרחם אתה והנון רחום אל כי ידענו אמנם
 ונדכה נשבר בלב באתי הנה ובכן . במיתתן ולא השבים בתשובת
 עמי רחמים עלי התמלא וחנין רחום מלך אנא כבודך כסא לפני להתחנן

 חתירה ותחתור אני גדולה בצרה בי הזה התענית צום ביום ענני אבינו
 כל מעלי ובטל לפניך שלימה בתשובה להחזירני כבודך כסא מתחת
 מצרה תוציא ובצדקותיך ^טן( 5קר? בשם )יכוין ורעות קשות גזירות
 העוה׳ז מן תקחני ואל יחלנולך? כאשר עלינו ה׳ חסדך יהי נפשי

 חיים לי וחתן עמי אפך ותאריך שנה שבעים שנותי ימי מלאת עד
 חטא יראת בהם שיש חיים טובה ש״פ חיים ש״ש חיים ש״ב חיים ש׳ט
 לשמה תורה אהבת בנו שתהא חיים וכלימה בושה בהם שאין חיים

 כחלב היום בתעניתי המתמעט ודמי חלבי מיעוט ויהא . חטא ויראת
 ופשעי עונות? חטאותי כל ותכפר ותסלח ותמחול . מזבחך ע״ג מונה

 ויעלו עלי תרחם. י בטובך ואתה קודש ברית באות שפגמתי מה ובפרט
 בכח :קדוש למקום הקליפות בין ע׳־י התפזרו אשר הקדושה ניצוצות כל

 )בי׳ס שם ובכת ויקיאנ׳ו בל׳ע הי״ל מפסוק היוצא הבל( )יכוין שם
 הצמית ובחסדך ואפלטה׳ו חשק ב״י בי מפסוק היוצא אהיה( גיט׳

 להכניס יושר מליצי ויעמדו עבדך אני כי נפשי צוררי כל והאבדת אויבי
 אלך אשר ועשית תבזה לא אלהים ונרבה נשבר לב .לפניך תפלתי
 רעיוני וטהר .תעת ומחשבות הרהורים ומכל מיצה״ר ותצילני בחקיך

 חנני בקרבי חדש נכון ורוח אלהים לי ברא טהור לב לעבודתך ולבי
 ן תפלח שומע ברוך .פה כל תפלת שומע אתה כי תפלתינו ושמע וענני

הברית לפגם תיקון הוא כי יום בבל המשנה פרקי ח״י לקרות יזהר ה
: זו בשנה לפחות

 לטי תקון הוא כי כולה אחת לילה חודש בבל לפחות ללמוד יזהר ך
 השישי ליל יהיה ואם כלל בטלה שיחה ידבר ולא . ברת שנתחייב

: הברית לפגם יותר מסוגל הוא
; מפיו שמוציא מה להבין הנהנין וברכות בעמידה לכוין יזהר ז

 כולה אחת לילה ללמוד שרצו קדושה לחברה סדר .ב סימן

:ברת *תקרן

 : הלימוד יתחילו ערבית אחר ותיכף בהברה ערבית להתפלל יזהרו א
: ומים קאהב״י ישתו אמנם כלל יאכלו שלא יזהרו ב
: בו׳ נאמר מה בו׳ וידוי בהכנעה יאמר ג
: זו תפלה יאמרו לימודם קודם ד

 נשבר בלב הקדושה תורתך ללמוד הזו בלילה באים אנחנו הנה ליקבה׳ו
 ויטם טצותיך על ועברנו ופשענו עוינו חטאנו אשר ידענו בי

 בתשובת וחפץ אתה רחום אל כי ידענו אמנם .למים ויהי בקרבנו לבנו
 לעתיד קומה ונטיכת חיל ותלישות רוח בשפל לבא לנו היה זאת רשעים
 עלינו רחמים שתמלא או׳א ה׳ מלפניך ויה״ר כבודך כסא לפני ולרצות

 רחמיך וברוב צדקותך כגורל )פ׳( זו בעיר אשר עמך ישראל כל ועל
 שיהיה רצון ויהי ופשעינו ועונותינו חטאתינו כל את ותכפר ותסלח ותמועל
 בסדר לומדים שאנו מה ובפרט כבודך כסא לפני רוח נתת זה לימודנו

הקרבנו כאלו עלינו ותעלה רחמיך נא יהמו כריתות ובדיני הקרבנות
^זקרבגיח



נח בסדר יוסף
 תקון להשלים ותזכנו כרת מיני מכל ותצילנו בהם נתחייבנו אם תקרבנות

 חי צדיק היסוד בהוד נאמנה קריאה לומדים שאנו ומה זה בגלגול נר׳ן
 עשינו בעיניך והרע ביסוד שפגמנו מה ויתוקן לפניך רוח נחת לימודנו יהא

 ברית מרשיעי בהיותנו בהט שפגמנו השטות כל תמלא רחמיך וכרוב
 ישראל הקהל עם כל ועל שלימה בתשובה אליך לשוב ותזכנו קודש
 הרחמן אב ,ובמצור ומבזה משבי משמד ותצילנו תכפר הזו בעיר אשר

שקטים ונהיה במלכות שלום תן בארץ שלום ותן ענותנו תבזה אל
:הלימוד סדר זה .אנס״ו וליראתך לעבודתך

: ונעימה במתון המשניות וכל כריתות מס׳ א
 : מקואות ידים יומא חולין חיים שר״ת מסכתות ילמדו ב
 : הראשונים פרקים י״א כל שגגות ה׳ הרמב״ם ילמדו ג
בכרם נסדרו וכבר חצות עך היסוד תיקון זוהר ילמדו הששי ליל הוא אם ד

 אדרא ילמדו אחרת בלילה הוא ואם ע׳ש ברית הוד בחלק חמד
: וזוטא א רב

: לבקרים בחדשים כמ״ש חצות תקון ה
 צ״א יאמרו בעיר צרה איזה יש ה״ו )ואם חדשה התפלה עם תהלים ן

■ : ליאיר( בסנסן כמ״ש התפלות עם יענך פעמים וי׳ב נועם ויהי פעמים
 ילמדו ששי ליל אינו ואם לבקרים בחדשים היסוד בסוד קודש מקראי

יאמר ולא הקדושה שער הבמה וראשית מהרמב׳ם תשובה הלכות
: פיוט שום

:זו תפלה יאמרו השהר ובעלות ה
 ואם עלינו רהטים שתתמלא הסליחות אדון הרחמן אב או״א יהוד. יהרמ״ו

 להברת הצדק דינך בבית ביתינו מבני או ממנו אחד שום על נגזר
 נחש סט גם אל כרתי דקליפה מבתר הנמשך בברת רשעים כהכרת
 יכבשו אנא הבולל( עם כרת )גיממריא כוללים וג׳ האותיות עם שטן
 ויהא זו בעיר אשר ישראל כל ועל עלינו רחמיך ויגולו כעסך את רחמיך

 מעינינו שינה וקמטנו אכילה במיעוט הזו הלילה שנצטערנו צעדינו תשוב
 אשבעה פניך אחזה בצדק אני יסודנו יוצק ונהר דינינו גזר רוע לקרוע
 תכרת ולא דשני כרת ולא דיוטי כרת לא תכריתנו ואל תמונתך בהקיץ
 בבת מלהזדווג נפשנו תכרת ולא למעלה נוקבין מיין מלהעלות נפשנו

 ישראל כל ועל עלינו ותשפיע , .ח״ו רשעים כהכרת הנשמות בעולם זוגה
 ותברית נפשנו ממות להציל עליון מכתר ורחמים ישועה אוד זו בעיר אשר

 על יקדמו לא מהשבותם ותקלקל עצתם ותפר עלינו הקמים אויבינו כל
 ונחיה ונזכה הארץ ותשקוט סוללה עליה ישפכו ולא מגן הזו העיר
 נחצבות שהרוחות ,למקום ונזכה לעבודתך ורעננים דשנים ארוכים חיים

 הקדוש שמך ולמען הבא העולם לחיי והזוכים מהעולים להיות ותזכנו משם■
 גבולה וכל הזו בעיר אשי ישראל בל ומעל מעלינו הבטל )אאהלידה(

 בו שנאמד הטלתך בעין לטובה עלינו והשגיח ורעות קשות גזירות כל
 מעינינו שינה שנדרנו הצער ויהיה ישראל שוטר יישן ולא ינום לא הגה

 ונפטר עשינו בעיניך והרע עילאין בעיינין שפגמנו מה לתקן הזו בלילה
 והצילנו ופצנו הראות פגם בעון רא״ה הנקרא בעוף נפשנו מההגלגל

 . בקבר הרשעים עיני המשבר אכזרי מהמלאך הקבר חיבוט מעונש
 במשכנות נפשנו ותניח הצער מאותו נפטר מעינינו שינה התנודד ובצער

 הזד בלילה קריט אשר מכל היוצאים הקדושים שמותיך ובל מבטחים
לקבלע בעדנו טוב יליזו המה הזו הלילה שלמדנו הקדושה והתורה

בתשובה
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 הזו בעיר אשר ישראל דין וגזר דינינו גזר .רוע ותקרע שלימה בתשובה

 המקטריגיש ובל שט״ן( קר׳ע בשם )יכוין צרה מכל ותושיענו גבולה וכל
 אנא . הקדושה הורתך לימוד קדושת על ימהו בעונותינו נבראו אשר
 חיים מים ויצאו שועתינו לפניך ותבא במעלינו תביט ואל בעמלנו הבט

 אלהים עיר ישמחו פלגיו נהר האמצעי לקו הנהר רחובות דרך העליון מלובן
 רחמיך תעורר בטובך ואתה ופשעינו עונותינו הטאתינו מבל לטהרנו

 בעינא דא״א ועינא דזע״א במצח רעוין דכל רעוא אנפין דאריך מצחא ויפן
 ומלך בתשובה הפץ אהה כי .היו כלא והיו הדינין יתבטלו ובבן דז׳א

 פוד׳ה יש״ר מצי׳ל תומ״ך שומ׳ר הנו״ן רחו״ם . ועננו הננו אתה רחום
 שטך למען עשה הפלהינו ושמע ערינו ורהט חוס תמי״ף( רה״ש )יבוין
 אמרי לרצון יהיו קדושתך למען עשה הורתך למען עשה ימינך למען עשה

: תפלה קודם צדקה יתנו יוד :נפש ידיד פיוט ויאמרו ט .וכו׳ פי

:לשובבים .ג סימן

 כי יבול לא בי וירא שובבים להתענות רוצה שהיה א׳ איש שאל שאול
 לתקון יעשה מה ציער בעצמו לכן בו זרקה שיבה גם חלאים לו יש

 תקנה לו יש הלאים ובפובלי זקנה לעת. זה דבמציאות לו ואמרתי נפשו
 נ׳ש ובשרת חס״ל מז׳ה דמדברי ואע״ג .בממון תענית יום כל לפדות
 על שיתן בעיני נר׳ מ׳מ כסף בשצף לפדותו יבול תענית דהפודה מבואר

 וסדרתי קצה חשוב דבר שהוא טופקאנה מהמטבע גראפיים ד׳ תענית כל
: זו תפלה יום בבל שיתפלל לו

 ובפרט ופשעי עונותי חטאותי כל על וכלימה בחרפה מאד בושתי רבש׳ע
 הן אשר עד רעים בהרהורים קודש ברית באות פגמתי אשר על

 אוי פעמים כמה נקראת״י נקר׳א הפט׳א יהמתני ובחטא חוללתי בעון
 פה צו׳ם על נפשנו לתקן עבדיך ע׳י הודעתני רחמיך וברוב עלי אהה לי

 בזטן יום מ׳ להתענות בהם פגמנו אשר הקדושים שמות ומפקד במספר
 הייתי הפץ כי לפניך וידוע וגלוי ע׳ב דשם יודין ארבעה במספר חוה

 ט׳ תעניות להתענות כחי ובשל כה בי אץ אך לב בכל זה תיקון לעשות
 כן כי לצדקה כסף פרוטות ארבעה היום מפריש אני ולכן רצופים יום

 באלו עלי שתעלה או׳א יהרמ״י ובבן תענית בל בכסף לפדות עבדיך יפדו
 | כאילו התענית בעבור נותן שאני הצדקה חשובה ותהיה היום התעניתי
 כל תמלא בטובך ואתה חלבי מיעוט במקום יהיה ממוני ומיעוט התעניתי
 הקדושות ניצוצות כל לאור ותוציא בקרי או בדל בהם שפגמתי השמות

 יירשנו מבטנו )הב״ו( ויקיאנו בלע חיל הקליפות בין ידי על נתפזרו אשר
 למען עשה רחמיך למען קדוש למקום הקדושה ניצוצות בל ותחזיר אל

יהיו קדושתך למען עשה תורתך למען עשה ימינך למען עשה שמך
: וגואלי צורי ה׳ לפניך לבי והגיון פי אמרי לרצון ׳

 לפחות וילטוד טהרה במשמרת ככתוב הקרבנות פרשיות ילמוד יום ובכל
 וילמוד . טהרות בסדר משניות וילמוד יום בבל מתהלים א׳ ס׳

לעיל: ככתוב היסוד בתיקון זהר

:נם על הודאה נוסח . ד סימן

 והנפלאות 'הנסים כל על אבותינו ואלהי אלהיט ה׳ לך אנחנו מודים
 רחמיך ובכלל חדה חיים עד מעודנו עמנו שעשית והתשועות

ברוב ואחה למינהו( הנס )יפרט לאורה מאפילה והוצאתני עלינו רחטת
רחמיך



נט בסדר יוסף
 ומה אנו מד• ומלטתנו והצלחנו עצתם את ותפרח ׳□דיך■ י הפלאת רחמיך

 ובעד בעדי אומר אני ולכן כאלה גדולים חסדים עמנו שעשית חיינו
 : טוב כל שגמלנו טובות לחייבים הגומל ברוך זו בעיר אשר הקהל כל

 שמחת ולא דליתני כי ה׳ ארוממך .בעודי לאלהי אזמרה בחיי לה׳ אשירה
 עזי .גאה גאו! כי לה' אשירה .עלי גמל כי לה׳ אשירה . לי אויבי

 מי . וארוממנהו אבי אלהי ואנוהו אלי זה .לישועה לי ויהי יה וזמרת
 ה׳ . פלא עושה תהלות נורא בקדש נאדר כמוכה מי ה׳ באלים כמוכה
 צורי אלי ומפלטי ומצודתי סלעי ה׳ חזקי ה׳ ארחטך . ועד לעולם ימלוך
 הפכת .אושע ומאויבי ה׳ אקרא מהולל .משגבי ישעי וקרן מגני בו אחסה
 אגילה אעלוזה בה׳ ואני . שטחה ותאזרני שקי פתחת לי למחול מספדי
 ידריכני במותי ועל כאילות רגלי וישם חילי ה' אלהים . ישעי באלהי
 פלא עשית כי שמך אודה ארוממך אתה אלהי ה׳ . בנגינותי לטנצח

 יהיו . חסדו לעולם כי טוב כי לה׳ הודו . אומן אמונה מרחוק עצות
:וגואלי צורי ה׳ לפניך לבי והגיק פי אמרי לרצון

 כמרחבי שבה ושפתותינו גליו כהמון רנה ולשוננו כים שירה מלא פינו ואלו
 ורגלינו שמים כנשרי פרושות וידינו וכירח כשמש מאירות ועינינו רקיע

 שמך את ולברך וא׳א אלהינו ה׳ לך מספיקיסלהודות אנו אין כאילות קלות
 נסים הטובות פעמים רבבות רבי ורוב אלפים אלפי מאלף אחת על □לכנו

 אלהינו ה׳ גאלתנו ממצרים מלפנים אבותינו ועם עמנו שעשית ונפלאות
 ומדבר הצלתנו מחרב כלכלתנו ובשבע זנתנו ברעב פדיתנו עבדים מבית

 ומצור ומלחמה ואורב אויב כל ומכף דליתנו ורבים רעים ומחלים מלטתנו
 שפלגת אברים כן על חסדיך עזבונו* ולא רחמיך עזרונו הנה עד הושעתנו

 ויברכו יודו הם הן בפינו שמת אשר ולימון באפנו שנפחת ונשמה ורוח בנו
 וירוממו יתברך כולם ועל .תמיד מלכנו שמך מאת וישוררו ויפארו וישבחו
 ויברכו ויהללו סלה יורוך החיים וכל ועד לעולם מלכנו שמך תמיד ויתנשא

 האל סלה ועזרתני ישועתנו האל טוב כי לעולם באמת הגדול שמך את
 שהיה ה׳ לולי המעלות שיר . להודות נאה ולך שמך הטוב ברוך . הטוב

:וכו' לנו
 עשרה והיה בצרה ישראל אחת בעיר שהיה מעשה היה זה ה סימן
 בטבח עשרה שיתענו יחידים _ עשרה ביררו והציבור בטבת י

הצעיר ואני . העיר להצלת ויתפללו וביום בלילה וילמדו יום מבעוד
 : הזה הסדר סדרתי

: התענית קבלת נוסח
 בטבת י׳ יום לטהר מתענים שאנו לפניך וידוע גלוי העולמים כל בון

 מבעוד התענית מקבלים אנחנו והנה רז״ל תמנו כאשר השנים ככל
 י/בטבח של הפשוט להתענית ולצרפה הלילה כל ולהתענות זה יום

 ■אשר ישראל על לפניך להתפלל כ״ה עד נלכה שעות כ׳ה הכל שיהיה
 ברצון שתקבל או׳א ויהרמ״י .ולהושיענו טצרתינו להצילנו זו בעיר

 ותענה ענוינו ותרצה המשטר על לעמוד ובריאות כח בגו ותתן תעניתנו
 תפלה שומע ברוך פה כל תפלת שומע ואתה אתה רחום אל כי עתירתנו

:וגואלי צורי ה׳ לפניך לבי והגיון פי אמרי לרצק יהיו
: הלימוד קודם זו תשלה יאמר ערבית אחר

 וענוי נשבר בלב הזו בלילה בתורה ללמוד באים אנחנו הנה ליקבה״ו
 בצרה כי זו בעיר אשר ישראל כל ועל עלינו רחמים בקש נפש

 תורתך זכות ולמען רחמיך למען שתעשה או׳א ויהרמ״י אנחנו גדולה
- הקדושה
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 לא עצתם ותפר שונאינו מחשבת ותבטל מצרתיט ותצילנו הקדושה
 .וכצור ומלחמה ומביזה ומשבי משמר וטלטנו תושיה ידיהם תעשינה

 התורה רבות לצרותינו די יאמר שדי אל במלכיות שלום תן בארץ שלום הן
 בכל כווננו באלו עלינו ותעלה הזו בעיר אשר ישראל כל ועל ו עלינ יגן

 וההן כבודך _ כסא לפני רוח נחת ויהיה בלימודינו לכוין הראויות הבונות
 כבוד דבר על ישענו אלהי עזרנו המשמר על לעמוד ובריאות כח לנו

: כיר׳א שמך
: *,ן״רכק י״דיסש״בועות יש״ע שסי׳ מסב׳ במשניות ילמדו א
: וזוטא רבה ואדרא קדשים סדר משניות אח״ז ר
: חצות תקון יאמרו ובחצות ג
: שמיר בצפורן ככתוב נועם ויהי פעמים צ׳א ואח״ב ך
 בתהלים שנדפסה החדשה התפלה עם במרה מלה בנחת והתהלים !*ק

• מהדש *בנדפס
 : נא עורה היכלי על אם כי חצות בתקון יאמרו ולא דצניעותא וספרא ו
יאמרו ולא טהרות מסדר משניות ילמדו שהות יש אם הלילה ובסוף ז

:נפש ידיד אם כי בקשות
ס׳וז לפני ובמנחה הטהרה משמרת סדר ילמדו התפלה אחר ביום ה

:שמיר בצפורן ככתוב הבונות עם יענך פעמים י״ב יאמרו
 על לכתיב ז״ל הס׳ל בעל וקדיש עיר הרב זקנינו מר מכ״י מ״כ . ו סימן

 היולדת לשמירת מאד וטוב היולדת אצל וליתן זה נוסח קלף 1
:ישראל אלוהי ה׳ בשם והבן

 אנה טמאה לה ואמר בלילית ופגע בדק־ מהלך היה לטוב זכור אליהו
 שינת לה לתת פב״פ היולדת לבית הולכת אני לו אמדה תלכי

 אבן ־הש״י כאת עצורה בחרם תהיי לוה אמר לאבדו בנה את ולקהת המות
 לעזוב ה׳ בשם נשבעתי ואני התירני אדני לו ואכרה תה עג תהיי דוכם
 ועתה אברח כיד שכותי את שומעת או רואה שאני זכן וכל זאת דרכי

 או להרע כח לי יהיה לא שמותי את שיזכירו זמן ובל שמותי לך אודיע
 אורם ולתלות לכותבם ותנם לך שכרתי את ׳ לגלות אני ונשבעתי להזיק

: שמותי הם ואלו בורחת אני וכיד היזד או היולדת בבית
 "אייל "פודו "אק "אודם "׳קקש "אמיזרפו "אמיזו "אביטו "לילית "שטרינא
 שיודע כי וכל .״פרטשה "תלתו ״בטנה ״קלי ״קטא ״אבכו . ״פטרוטא

 זה הילד או היולדת בבית ותלה התינוק מן בורחת אני כיד אלו שמותי
: סס״ם אא״א לעולם ממני ינזוקו לא אמו וגם והילד הקמיע

 לשם האדם יתפלל אם ב״י .המקובלים בגנך כתוב מצאתי ז׳ ־סימן
 ,לחכמה .לבנים . לחולה . שבעולם דבר בכל אהיה אשר אהיה י

שיהי׳ רק דבר ולכל .דרכים ומסכנת היום מסער להנצל . לפרנסה .לזכירה
ויאט־בבונה: טהור

 אותיות ד׳ בו יש כי קבלתו )יבוק אהיה אשר אהיה הגדול השם ר״ט יהי
 אהיה כי פודו דבר לכל וכרבב פשוט גדול כהו . ה״א יו״ד ה״א אל״ף

 אני ר״ל אהיה אשר אהיה התו ויהיה הוד. שהיה האלהות סוד על מורה
 כ״ז דבל סוף׳ עד ואהיה לשעבר והייתי עתה הוא אני ואהיה והייתי הוא
 וכן ברור כלשון בקשתו וישאל . ותעשה עלי ש,תרחם במחשבה( יבוק

: מאד בזה המקובלים והאריכו ג״ם יאמר
 שסימנם פסוקים ג׳ האומר שכל ז״ל החסיד יהודה מרביגו קבלה ח סימן
: צרה מכל נצול יום בכל ולמפת ביושר אב״י *

אתה
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 רני פלט תסובבני פלה . סלה תסובבני פלט רני תצרני מצר לי פתר אתה

 צור ה" ביה כי עד עדי בה׳ בטחו . אתה סתר לי טצר תצרני
 יתן לעמו עוז ה׳ .בטחו בה׳ עדי עד כי ביה ה׳ צור עולמים . עולמים

 :ה׳ עוז לעמו יתן ה׳ יברך את עמו בשלום . בשלום עמו אך; יברך ה׳
 : צרה מכל ינצל אלו פ׳ שאומר מי ומקובל רב בכתב מ׳כ .ט סימן

 מעתה מבורך ה' שם יהי .במעשיו ה׳ ישמח לעולם ה׳ כבוד1 יהי
 על רומה ויעשנו. בהרים יגע ותרעד לארץ המביט . עולם ועד

: כבודך הארץ כל על אלהים השמים
 הקדושים ושמות אלו פסוקים ובזכות רחמיך למען שתעשה ארא יהרמ״י

 עלינו בהקי^רחם והמצורפים הרמוזים הקדושים ושמות בהם אשר
: אנס״ו הרבים ברחמיך ותרצנו צרה מכל ותצילנו

 אלו פסוקים יום בכל לומר טוב כ׳י קדמון בס׳ כתוב מצאתי .י □ימן
: הלב לפתיחת ויועיל חכמה אותיות שתחילתם י
 יחלתי. לדברך נפשי לישועתך כלתה .דבריך לשמור אמרתי ה' חלקי

 ואצרנה הקיך דרך ה׳ הורני .שיחתי היא היום כל תורתך אהבתי מה
׳ . יאמר ואח״ב . עקב
 מיין דודיך טובים כי פיהו מנשיקות ישקני לשלמה אשר השירים שיר

: אהבוך עלמות כן על שמך .תורק שמן טובים שמניך לריח
 אלו פסוקים תפלה אחר יאמר לשמירה כתוב מצאתי . יא סימן

 הזה: באופן הקודש בשמות יכוין לישועתך לוי״ה שסימנם
 קויתי .ה׳ לישועתך קויתי .קויתי ה׳ לישועתך . יהוה יתי כקו לישועת

 לישועתך ה׳ .לישועתך קויתי ה׳ .לישועתך ה׳
 משה ויאמר הארון בנסוע ויהי הנזכר( השמות יכוין פעם )ובכל .קויתי
 ה׳ שובה יאמר ובנחה .מפניך משנאיך וינוסו אויביך ויפוצו ה׳ קומה

 . ויחונך אליך פניו ה׳ יאר .וישמרך ה׳ יברכך . ישראל אלפי •רבבות
 מהם היוצאים הקודש בשמות )יכוין .שלום לך וישם אליך פניו ה' ישא

 אל .הנה פספסיםדיונסים פסתם אנקתם א׳ב( בחילופי
: לישועה לי ויהי ה׳ יה וזמרת עזי כי אפחד ולא אבטח ישועתי

 למצלח דבעי מאן האי יד כתיבת בספר כתוב מצאתי עוד + יב סימן
 זמני תלת בצפרא לימא אזיל הוא דוכתא בכל בעסקיה 1
 מזמור בנגינות למנצח ויאמר ויתחיל השמש צאת קודם זה מזמור

: תושיבני לבטח עד וגו׳ צדקי אלהי עגני בקראי לדוד
: יאמר הכי ובתר

 אליך שהתפללתי הזה מהמזמור היוצא הגדול שמך למען או׳א יהרמ״י
 שהתפלל מי לקול ששמעת כשם ולתפלתי שועי לקול תשמע

: רצון יהי כן אותם

:ב״ע ש״ל ודו
----------------- ־׳

ליאיר סנסן בס״ד
עש״ו עמ״י בינ״ו

 ע^תענו עשרה בי כל שלימה עדה תבא שלא צרה כל על להפריש ראוי
 ר׳ח(: 4ד ריש הפר״ח )כמ״ש תנ׳ך ילמדו המתענים סגולה יחידי ואלו

קרבניהם את להקריב עד צו ופ׳ כולה משה אל ויקרא פרשת תורה.
במדבר
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 נסכים ,פ ואה״ב בה עונה עד תשגו ׳ ובי שלח ופ׳ סיני במדבר
 בתוספת באצבע בטורה אשר התפלה ואה׳ב שלה פ׳ שם הקודמת

: היא וזו נופך
 ומקובל חשוב הקרבנות מעשה בתורת שפתותינו שיה שיהא או׳א יחרמ׳י

 ואם ונסכים ומנחות ותודה ושלמים עולה הקרבנו כאלו' ומרוצה
 תהא ויורד עולה קרבן או תלוי אשם או ודאי אשם או חמאת נתחייבנו

 לאו ואם שנתהייבנו הקרבנות או הקרבן הקרבנו כאלו קריאתנו השובה
 ותכפר ותסלח תמהול רחמיך וברוב לבד בתורתך קרינו כאלו חשוב יהא
 הקהל כל ופשעו עוו שחטאו מה וכל ופשעינו עונותינו חטאתינו כל .את
 נשבר בלב באנו כן ועל עליהם רחמיה לבקש שלוחים אותנו מינו כי

 ותצילנו הקהל בל בעד •סליחה תהינה לבקש מצום כשלו וברבינו ונדכה
 לפניך ויעלה עגותינו תבזה אל אנא לנו יעמוד והצלה וריוח מצרותייו

 לפניך נעשה ושם בימינו בטוהרה בהמ׳ק ותבנה עלינו להמליץ יושר מליצי
: כיר״א .כהלכתן ומוספין בסדרן תמידין חובותינו קרבנות את
 סימן .מלחמה עוד ילמדו ולא עד יהיה נבין מן ב׳ סימן ישעיה נביאים

 ל׳א סימן ירמיה ישראל. קדוש בקרבך גדול בי עד חוטר ויצא י׳א
 בעשרים מ׳ פ־מן יחזקאל לעולם. עוד יהרם ולא עד במדבר הן מצא מן

רוחי את אשפוך כן אחרי והיה מן ג׳ סימן יואל סופו, עד שנה וחמש
: סופו עד

: סופו עד היל אשת משלי . כתובים
: אמת ר׳ת תמיד מדות אבות .משנה
 ותקרא .התוספת זה .יאמר שאחריהם ובתפלה ספרים המשה כל .תהלים

: קוח פקח ולאסורים דרור לשבוים
 רחמיך ויגולו כעסך את רחמיך שיכבשו אבותינו ואלהי אלהינו יהוה ויהר״ט

 היושבים ישראל כל ומעל מעלינו ותבטל הדינין ויתמתקו מדותיך על
 בשם )יבוין דיננו גזר רוע ותקרע ורעות קשות גזירות כל )פ׳( זו בעיר

 אויבינו בל את ותשפיל ותכניע טובות גזירות עלינו ותגזור שטן( מרע
תעאו( בשם )יבוין ופחד אימתה עליהם תפול רעתיט1 '"ומבקשי

 לישוב נכונה עצה והשרים המלך בלב ותתן כאבן ידמו זרועך בגדול
 ומכל ומביזה ומשבי וממצור ממלחמה ותצילנו הארץ ותשקוט הזו העיר

 הנם מתנת ומאוצר זו בעיר ושבר שוד ישמע ולא פחד ומכל הפסד
 עלינו הרחם וסודותיהם לפניך שקרינו תהלים מזמורי ובזכות עלינו תחון

 למען עשה רחמים מלא אל הפסד ומכל פחד וטבל רע מכל ותצילנו
 טבל ותצילנו לפני־ אלו מזמורים שאמר ע״ה המלך דוד ובזכות .רחמיך

 :בו׳ דרכים תלכי ולבל לעבודתך ושאננים שקטים מיושבים ונהיה צרה
יענך מזמור יאמר ההיכל לפני תורה ספר בהוצאת . המנחה בהעלות

 א׳ אות פעם בכל ויכוונו פעמים י״ב צרה ביום ,ה
 :אלו כוונות ;יכו ובמזמור ההי ?נ ההד איא אלו הק׳ משמות
 צרה ביום אחי( מיד נא הצילני )ניקוד יד״ה יענך לדוד מזמור למנצח

 ישלה אלהייעקב. שם )גיכטריאהשמותהנז׳(ישגבך יבק( )ר״ת
 יתן כלה. ידשנה ועולתך מנהותיך כל הכור יסעדך ומציון מקודש עזרך

 ימלא . נדגול אלהינו ובשם בישועתך נרננה ימלא עצתך וכל בלבבך לך
 הרשיע בי ידעתי עתה משאלותיך כל ירא( בי עשו מיד )ניקור יהרה
 בגבוחת קדשו משמי יענהו משיחו יבא( פן אותי אנכי )ניקוד יהלה

יחלה בשם ואנחנו בסוסים ואלה ברכב אלה ימינו יבק( )ר׳ת ישע
ניט׳ י



סא ליאיר פנסן
 ואנחנו ונפלי ברעו המה נזכיר אלהינו ופחד( אימתה עליהם תפול )גי׳

 הושיעה כאבן( ידמו זרועך בגדול )ניקוד יחלה ירק( ונתעודד)גי׳ קמנו
 לשמרם כדי השמל בסוד .)ימין קראנו׳)ר״תיבק( ביום יעגנו חמלך

 מל אותיות ח׳ש יש וכן חשמל ניט׳ אורפניאל בסוד רע כבל
: ןאמר בכונה פעמים י׳ב ואחר במזמור תיבות

 המזמור קריאת שבסגולת ישראל קדוש יעקב אביר או׳א יהוה יהר״ט
 ותשמרנו )פ׳( הזו העיר יושבי ישראל כל על רחמים תתמלא הזה

 ומכל ומביזה ומשבי ומרעב מרעה ותצילנו עלינו הקמים אויבינו מיד
 אימתה ^ליהם תפול אויביט כל את ותשפיל ותכניע צער ומכל פחד

 המלך בלב ותתן כאבן ידמו זרועך בגדול ת^אל( בשם )יכוין ופחד
 בלבם ותתן ובטח תשקט בארץ שלום לשום ונכונה טובה עצה •השרים
 שם ואעשה כשאמר אל בבית ליעקב שענית ובשם אלינו להטיב רחמנות

 כשהיה מתפלל היה ע״ה המלך דוד וכן צרתי ביום אותי העונה ,לאל,מזבח
 השם הוא יעקב אלהי שם ישגבך צרה ביום ה׳ יענך במלחמה יואב

 אליך אקרא הזה בשם צרתי ביום אותי העונה לאל אע״ה יעקב שאמר
 מחמזמיר היוצאים השמות וזכות קראנו ביום יעננו אדני יחלה אהיה

 )פ׳( הזו העיר יושבי ישראל כל ועל עלינו יגן וטעמיו ונקודותיו הזה
: העליונה השושנה את הסובבים והקוצים החוךזים כל להכרית

 הקמים כל ,עצת והפר מתמה יעקב בני את פדה וחנון דחום מלך אנא
 הגוים כל וידעו יבנו וריבהר בענינו וראה צרותינו פניך נגד יהיו עלינו

 כל לישועתך מצפים ואביונים עניים בניך נא זכר ישראל קדוש אתה כי
 מדותיך■ על רחמיך ויגולו כעס־ את רחמיך יכבשו מלבנו אבינו הימים

 אויביך בו לנצח צבאות אדני בשם ונפלאות נסים לנו עשה וקיים חי
 ישראל כל לשמור עולם יסוד צדיק שדי אל ובשם צבאות אלהים ובשם

 ובשם ת״ת הויה ובשם כתר אהיה בשם )פ׳( הזו העיר יושבי ובפרט
 תפלתינו להכניס יושר מליצי ויעמדו ותושיענו תשגבנו קדשך היכל אדני

 ירפך לא אלהיך ה׳ רחום אל בי ברכתיב המרובים רחמיך למען לפניך
 למען עשה להם נשבע אשר אבותיך ברית את ישכח ולא ישחיתך ולא

 למק קדושתך למען עשה תורתך למען עשה ימינך למען עשה שמך
 ה׳ לפניך לבי והגיון פי אמדי י״ל וענני ימינך הושיעה ידידיך יחלצון

: וטאלי צורי
עמ׳ז עמ׳י ביג׳ו

 העבו״ר פרשת תבוא שלא צרה כל על המועילים דברים מזכרת זכרוץ
 כי מעולם ה׳ וחסד דבור דבר שפי׳ר ונפך וספרים סופרים מפי
: הצבור כה וגדול עמו את ,ה יטוש לא

 וכי טעם ויהי פעמים צ״א בעשרה יאמרו תבא שלא צרה כל על א
 לשם ויכוונו אשביעהו ימים אורך פסוק ויכפול כולו בסתר יושב

: צ״א גיט' יאהדוגהי
 ויאמרו כולו רצון שערי עת פיוט ויאמרו בדמעה העקדה פ׳ יקראו ב

היהו( לצירוף )ויכוין וזרקו ה׳ לפני צפונה המזבח ירך על אותו ושחט
 עקידתו הזו בעיר אשר ישראל ולבל לנו שתזכור או״א יהרמ״י •יאמרו

 המזבח גבי על ומונח צבור אפרו כאלו אביט אברהם בן אביט יצחק של
 גזירות כל זו בעיר אשר ישראל כל ומעל מעליט לבטל באפרו ותביט
 :אמן כיה׳ר תסתירם־ כנפיך ובצל הזו מהצרה ותושיענו ורעות קשות

: ביתא מאלפא אותיות העיר אותיות סדר על יאמרו ג
יתמנו 11 יא
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 לצדקה לבו ידבנו אשר איש איש מהיחידים לגבות גבאים שני יתמנו ד

: עניים ולומדים לצנועים תיכף המעות ויחלקו
 :ימים לבמת מכאן אפי' פלוני ליום שיתענו ציבור תענית יקבלו אפשר אם ה
 הקדושים שמות כמנין בסף מטבעות מק׳ם העיר לשם פדיון יעשו *

 כך ואהר לחולה שעושץ כסדר אל אדני יהיה אהיה אהוה
:זו תפלה יאמרו

 עיי פה ונעשים הנזכרים הקדושים שמותיך ולמען רחמיך למען שתעשה אי׳א יהדמ׳י
 חסדיך ותגביר חסד ה׳ לך בי למעשה הטובה מחשבותינו ותצרף זה פדיון

 ורחמים גדולים הסדים הוא אשר העליון פלא ידי על הקשים הדינים ויומתקו דיניך יעל
 ומעל מעלינו כעסך אה רחמיך ויכבשו כלי ,דין תערובות בהם שאין ופשוטים גמורים

 ישראל נפש כל בעד זח פדיון לרצון לפניך ויעלה )ם׳■( זו בעיר אשר ישראל קהל
 אשר מישראל נפש כל יפרט ביל בעד לרצון יעלה חזו הצדעה ,ומעשה זו בעיר אשר
 המבדילים המסכים כל ותקרע ממות חציי וצדקה כייכתיב נפשינו ממות ותציל זו בעיר
 לרעה עלינו הקמים כל עצת •יתבטל ותפר שטן( קרע )בשם ישראל עמך ובין בינך

ולא און פועלי כל יתפרדו יאבדו אויביך הנה בי ח' אויביך הנה כי מחשבותם יקלקל
: חושיה ידיהם ני■ העש

 ויעשו נעשו אשר הצדקות וכל עלינו רהמים תתמלא וחנון רחום מלך אנא
 עלינו ולרחם ולהצילנו להושיענו לפניך ניחוח ולריח לרצון יהיה

 אע׳ה יעקב בימי הכנעני ערי ושבי בלב ומירא פחד שנתת וכשם
 רדפו ולא סביבותיהם אשר הערים כל על אלהים התת ויהי כדכתיב

 היוצא אספי! הקדוש לשם ויבוק פעמים י׳ג )יאמרנו יעקב בני אחרי
 עוצו כתיב כר עצתם ותבטל עלינו הקמים׳ בלב ומורא פחד תכניס כן ממנו(
 עשו> הקב״ה ממ״ה אנא אל עמנו כי יקום ולא דבר דברו ותופר עצה
 ולמען חטאו שלא רבן י בית של תינוקות ולמען הק׳ תורתך זכות למען
 עמנו צבאות ה׳ צרח ומכל זו מצרה ותצילנו ברית כירתי שבעה זכות

 הושיעה ה׳ בך בוטה אדם אשרי צבאות ה׳ סלה אלהי"יעקב לנו משגב
 נ וגואלי צורי ה׳ לפניך לבי והגיון פי אמרי לרצון יהיו קראנו ביום יעננו המלך

גדול בקיצור .דבר באיזה הנכשלים הצבור חטאות לתקן הבל עיקר ז
: ענינים כמה נזכיר

 כשרים דברים אפילו גוים ובישולי אפורות ממאכלות עצמו לשמור >א(
 וטגבינות קי׳ג סי׳ ירד בש״ע כמ׳ש גמור איסור שהוא חדשים וכלים

: סקט״ו בירד כמ״ש בעשבים העמידום אפילו עכרם
 קפ׳א סימן ירד בש״ע כמ״ש כלל זקנו כל על תער להעביר שלא )ב(

 ת״ק עובר בשבוע פעמים ב׳ עושה ואם לאוין ה׳ עובר פעם ובבל
: לשנה לאוין

 ג כ׳א סימן א״ה בש״ע כמ״ש מאד מאד הרבה מהעריות להתרחק )ג(
ונפרעים העבירות מכל חמור שהוא לשקר או לשוא לישבע שלא )ד(

: כ' דין פ״ז סימן בש״ע כמ׳ש כר וממשפחתו ממנו
 לרמוז או לגוי לומר ואסור ומעשה דבור במחשבה שבת לשמור )ה(

 א״ה בש״ע כמ׳ש ליהנות אפור מעצמו עושה ואפילו מלאכה לעשות
 בש״ע כמ״ש וכיוצא בפצוליט״ו מהעיר לצאת ואפור ש׳ז וסימן רע״ו סימן

ב״ג דין ש׳א סימן
 בש״ע כמ״ש מנשוא עונו וגדול התפלה חוזר שש״ק בעוד לשיה אפור (1)

 ברוך משיתחיל בדבור להפסיק שלא ליזהר וצריך ז׳ דין קכ״ד סימן
 ,אפי התורה קריאת ובשעת .ד׳ דין נ׳א סימן כמ״ש י׳ח סוף עד שאמר

ג קמ״ו סיפק כס״ש העולים בק
 עד אמות ארבע ברחוק קצת עמו הרגיל חבירו משיראה שהרית ק״ש זמן )|(

רביע



סב 1י<גי7 סגסן
: ואחרונים נ׳ה סימן כמ׳ש השחר מעמוד היום רביע

 כמ׳ש המקילים לסברת הצות אחר שעה חצי עד מנחה הפלת זמן )ח(
* רל״ג סימן א״ה ע״בש

 שאין דבר מי״ה והוא קכ״ג סימן בי״ד במ״ש יינם סתם לשתות שלא )ט(
 וארדל לו שומעים ז״לאין הנביא אליהו יבא אם אפילו ביטול 'להם
 צרפת ורבני הש״ע בעל מרן גדולים שרבנים עוד ונופף .ג״ע שמאבד
 הזברונות ובספר יינם סתם לשותה החרימו ואשכנז וקושטאנדינא ושלונקי
 :המשומר יין ובספר ע״ש השותים רוח ורעות הבל טענות כל לבטל האריך

 בעל אפילו עני אפילו ישראל איש כל על תורה תלמוד חיוב )י(
 רמ״ו סימן בי״ד כמ״ש ובלילה ביום תורה ללמוד זמן לקבוע חייב יסורין

 בעון הוא הכל ויחיד לצבור הבאות הצרות כל דל הנביא אליהו ואמך
 מתרדמתו יתעורר נפש ובעל זאת כל יעקב בפשע שנאמר תורה ביטול
 לקיים יזכנו ברחמיו ה׳ .ית׳ לשמו ובמצות בתורה לעסוק ך אל וישוב

: תורת לשמה בתורה ולעסוק לפניו נ״ר ולעשות מצותיו
: מועטות ועולות סדרתים ה׳ יראי לדרישת פשוטות תפלות נוסחי

: ברכות ושבעה החופה לפני תפלה א
בשם שלים ביהודא בו״ה י״ה שם ליהדא ור״וד ורהימו בדחילו ליקבה״ו

 בוראנו מצות לקיים בקדושין אשה לישא מוב הריני ישראל סל .
 וכל ורבו פרו מצות לקיים הבנה וזו וקדושין בכתובה אשה ליקה יתברך

 עשיתי והנה אשה מלקיחת ונמשכות הנלוות תעשה ולא עשה מצות
 בינינו וריעות שלום ואחוה אהבה תטע רחמיך ברוב ואתה מירי הבא

 הנמשכות המצות וכל ורביה פי־יה מצות לקיים ותזכנו שמך כבור דבר על
 רעה אליך תאונה לא שכתוב מקרא בנו ותקיים מברכותיך ותברכנו

 וישראל משה כרת זה בטבעת לקדשה מוכן והריני באהליך יקרב לא ונגע
 וידענו אירוסין ברכת להם וקודם ברכות שבע בזמן חופה תחת ולהיותינו

 לנו אדם בינת ולא אנחנו ובשר ורמזיו סודותיו רבו ופרט פרט כל כי
 הכונו' בכל כיוננו כאילו האלו והברכות המצות מעשי שתקבל או׳א ויהרמ׳י

 אלו מצות שרש את לתקן בבל מכוונים אנו כלל ודרך לכוין הראויות
 מעשינו כל ויהיו חטא מכל תשמרנו רחמיך וברוב ליקבה״ו עליון במקום
 מקרה ושום תקלה שום לנו יארע ולא המשתה ימי בד ובפרט לש״ש

 ויהי וסוחרה צנה פתרה עלינו יהיו מעולם ה׳ והסד מיצה׳ר ותצילנו רע
: וגו' נועם

: לעיבורה ג׳ בחודש האשה כשנכנסה ב
 לך ובארץ בשמים כ׳ל כי וההוד והנצח והת״ת והגבורה הגדולה ה׳ לך

ג לראש לכל והמתנשא הממלכה ה׳
 שידעתי והגם רחמיך כסא לפני מתפלל אני ונדכה נשבר בלב רבש״ע

 ובכן אתה רחום כי עיני לנגד רחמיך שמתי כלל כדאי שאיני
 על ובפרט ישראל עמך עוברות כל על רחמים שתתמלא או׳א יהרמ״י
 שיתקיים רחמיך למען ועשה העכור צער מעליה ותקל )פב״פ( אשתי

 ולא מתוקן והבל וגידיו איבריו בכל לטובה ויגמור בבריאות העבור
 וימלאו חד אל הקדוש בשמך המרובים רחמיך למען אשתי תפיל
זרועיה ובננה צמחה תוציא בארץ בי משבלה תהיה ולא ללדת מיה

: כי״ר תצמיח
: יאמר לעיבורה ט׳ לחדש כשנכנסה 3

)פכ׳ם( אשת* על וכפרט ישראל כעמך והיולדות עוברות כל על שתרחם אז׳א יהרמ׳י
וכעת
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 יבא בטרם צער שזק בלי י בנקל ותלד הלידה צער מעליה תקל לידתה ובעת
 ולולד לנו טוב ומזל טובה בשעה ולשלוש טובים לחיים עוברה והמליטה לה וזבל
 יהמו רחמים מלא אל ח/י רע מקרה ושום נזק ושום צער שום לולד ולא לה יארע ולא
 בזמנה השליא ותצא ום־זלה וטירוף כאב מכל ותצילה הנזכרה אשתי על רחמיך נא

 אראריהה ובשם תבזה לא אלהים ונדכה נשבר לב לעבודתך וטובה בריאה ותהיה
 אמרי לרצון יהיו פה כל תפלת ושומע אתה רחום כי עתירתינו ותענה תפילתנו משמע

: וגןאלי צורי ה' לפניך לכי והגיון פי

 לעיל ככתוב יענך מזמור פעמים י׳ב יאמר המשבר על כשיושבת ד
 ישנה ולא הוית ובנקוד מהשמות אות פעם בכל רכוק זה בקונטרס
:יאמר ואח״ב שם בכתוב יאמתו אלא נקבה ללשון המזמור

 אהיה והנורא הגבור הגדול האל יעקב ואלהי יצחק אלהי אברהם אלהי או״א יהרמ״י
 המזמור קדושת ולמען הרבים רחמיך למען שתעשה צבאות שדי אהיה אשר

 שהוא בצירופים כיוונתי אשר הקודש ושמות בו והמצורפים בו הכתובים ושמותיך הזה
 רהמים מלא אל . בחבליה צועקת המשבר על היושבת פב׳ם על ותרחם י״ב בן שם

 עלית תרהם ולאה רחל רבקה שרה הקדושות אמותינו ובזכות לאורה מאפילה תוציאה
 גברתה יד אל שפהה כעיני תלויות לך עיניה כי לברכה ותפקדנה לטובה ותזכריה

 הולד ויצא צער מכל ותצילה שטן קרע בשם ורעות קשות גזירות כל מעליה ותבטל
 וכשם בנקל השליא תצא ואח׳ב ולולד לנו ומבורכת טובה ובשעה ולשלום לחיי״ט

 עשה שמך למען עשה תפלתינו תשמע כן הזה המזמור לפניך שהתפלל מי ששמעת
 יתך יענה הוא לאמך דעני מאן קדושתך למען עשה תורתך למען עשה ימינך למען

♦ וגואלי צורי ה׳ לפניך לבי והגיון פי אמרי יל״ר

: תפלהלסנדק ה
על לעשות ומזבח כסא ואהיה סנדק להיות בא אנכי הנה וכו׳ ליקבה״ו

 כפרה מזבח שיהיה או׳א יהוה מלפניך רצון ויהי המילה ירכי
 ובאות בירכי שפגמתי מה ובפרט ופשעי עונותי חטאותי בל על שהכפר

 ותמלא לכוק הראויות הכוונות בכל כיוננו באלו עלינו ותעלה קודש ברית
 כדכתיב סמים כקטורת חשובה המילה ותהא בהם שפגמתי השמות כל

 ישיש שכתוב מקרא בנו ותקיים הלבונה גבעת וכתיב הערלות גבעת
 ן וכו׳ נוע׳ ויהי הרצה ידיו׳ ופועל חילו יי ברך מזבחך על ■וכליל באפך קטור׳

 עשה מצות לקיים בא אנכי הנה וכו׳ ליקבה״ו .המילה קודם תפלה ן
 שרשה את לתקן ערלתו בשר ימול השמיני, וביום

 שימול גמור שליה אותו ממנה ואני למוהל בני מוסר והריני עליון במקום
 קימתי באלו עלי שתעלה או״א יהוה ויהר׳ט לעשות מה כדת בני את

 ומציצה ופריעה מילה במצות לכוין הראויות הכוונות כל עם זו פצוה
 כריח לפניך חשובה זו מצוה ותהא האורים במשפט החסדים ויתגלו
 הילד יברך ז׳ל הנביא ואליהו . לילד קדושה נשמה ותשפיע ניחוח

 ולמצות לתורה לגדלו ולאמי לי ותזכני כלל יחטא ושלא בריתו לשמור
 ובתורתו בו ונשמח מזליה ובריא טובות מרות ובעל וחסיד חכם ויהיה

 נתת אשר האדמה פרי ראשית את הבאתי הנה ועתה לחופה ונגיעהו
 רצונך לעשות היום באתי רבה ושמחה ואהבה וביראה מצותיך לקיים לי

 מכל ותצילנו בעבודתיך ותשמהנו מברכותיך תברכנו רחמיך ברוב ואתה
 כלי אקרא אליך כי ה׳ חנני שבתורה המצות כל לקיים ותזכנו חטא
 חטאתיע על ובפר והצילנו שמך כבוד דבר על ישענו אלהי עזרנו היום
עלינו כוננה ידינו ומעשה עלינו אלהינו ה׳ נועם ויהי שמך למען

♦ כוננהו ידינו ומעשה
 ליהדא ודחילו ורחימו ורחימו בדחילו ושכינתיה ליקב״ה .הבן לפדיון ז

 אנכי הנה ישראל כל בשם שלים ביחז־א בו׳ה י״ה שם
 בבניך- אדם בכור וכל הקב״ה שציוני התורה סן עשה מצות לקיים כא

תפדה



פג ליאיר סגפן
 או״א יהוה ויהר׳ט החסד סוד לכהן סלעים ה׳ נותן והריני תפדה

 התלויות מצות ותרי״ג ודקדוקיה פרטיה בכל קימתיה כאלו עלי שתעלה
 יתמתקו רחם פט׳ר לפדות זו מצוה מקיים שאני בכת רחמיך וברוב בה

 זו מצוה לקיים זכו שלא הנשמות וכל פט״ר בכללותם העולים הדינים
 כי בפועל זו מצוה קיימו כאלו עליהם ותעלה רוח ונחת מנוח להם *היה
 פודה שאני הבכור לבני ותנצור תשמור רחמיך ברוב ואתה אתה •חום
 ותגרלהו רע ומכל אחרא מהסטרא ומשוחרר פדיי ויהיה רע מכל אותו

 :רצון יהי כן רצונך ולעשות לעבודתך להדריכו כח בי וחתן ולמצות לתורה
:אביו פדאו ולא בכור ספק שהוא למי ח

 אמת ואנשי מה עד יודע אתנו ולא אנחנו ודם בשר בי יידע אתה י*בש׳ע
 המפרה לקול והנה בחטאינו מנו נאספו להר אנס לא רז דכל

 ולק בפדין וחייב בכור שאני שאפשר בספק נכנסתי ד^רים יספירת
 .פדיוני בעבור לכהן סלעים ה׳ שווי נותן הריני ור׳וד בד״ור ליקבה״ו
 עושת אמי אשר הזה מעשה ותקבל עלי רחמים שתתמלא ארא ייהרמ׳י

 רחמיך וברב לכוין הראויות הכוונות בכל כיוונתי כאלו עלי ותעלה לרצק
 חיים טובה של חיים שלים של חיים ארוכים חיים לי ותק עלי תרחם

 שתמלא חיים עצמות חילוץ של חיים טובה פרנסה של חיים ברכה של
ותקיים ומחלה ונגע חולי ומכל צרה מכל ותצילני ותפדני לטובה תשאלותי

:וכו׳ ל״ש עשה ו^׳ חולי כל ממך ה׳ והסיר שכתוב מקרא בי
:קצרה בדרך צומות בג׳ ענגו נוסח ט

 כל על אנחנו גדולה בצרה כי הזה התענית צום ביום עננו אבינו עננו
 עירנו חרבה זה ידי ועל ואבותינו אנחנו פשענו עוינו חטאנו אשר

 קיצגו האריכו ופשעינו אלה הטו עופותינו כי לנו ואבוי אוי מקדשנו ושמם
 חרק על בנפשנו צער כן ובמו ראש להרים מצה ולא להשיב פה לנו אין

 השטים צע״ר וזה שנים מאות כמה זה ועבודה חורה וביטול המקדש בית
 ובדמע וכלימה וחרפה פנים בבושת אליך שבנו עתה לכן עלינו אהה

 אבותינו ואלהי אלהיט ה׳ ר׳ט יהי ה׳ אנא מרחם מאלהינו נבקשה לב
 גבי על מונה כחלב היום בתעניתנו המתמעט ירמנו חלבנו מיעוט שיהא

מקדשך על פניך והאר ופשעינו עונותינו חטאתיגו כל בי שתכפר המזבח
: כו׳ לרשעט תפן אל גואל לציון וכא אדני למען השמם

: קודש בהררי יסודתה שסדרתי חולה'פשוטה על תפלה י
 ם>״ב מעל ותבטל כעסך את רחמיך ויכבשו פב׳ם על רהטים שתתמלא או׳א יהרמ״י

: ורעות קשות גזירות כל
 ידי ערש על המוטל םב׳פ על י־חטים שתתמלא והנון רחום מלך אנא

ישרא׳ל עמ׳ך חול׳י רופ׳א ברחמיך אתה כי שלימה רפואה ותרפאהו
 שכתוב מקרא בט ותקיים גיצוצין( רפ״ה ולהעלות למתק רפ׳ה )ר״ת

 יהפך ערש כי )יכוין בחליי הפכת משכבו כל דוי ערש על יסעדנו ה׳
 בגבורת נאזר יצחק בחסד אחוז אברהם זכות ולמען יוד( דוי . עשר
 שליטת רפואה תרפאהו בהוד אהרן בנצח משה בתפארת אחוז יעקב

 שקבלנו הקדישה תורתך אותיות ועשרים שנים ובכה נפשו ממות ותציל
 גילת שערי בריאות שערי ומרפא ארוכה שערי לפב׳פ תפתח סיד בהר

 טובת שערי חמלה שערי אבות זכות שערי והדר הוד שערי דרור שערי
 נעימת שערי מחילה שער טהור לב שערי כפרה שערי ישועה שערי
 שערי קוממיות שערי צדקה שערי פדות שיערי עזרה שערי סמיכה שערי

הוא עשה אשר צדקהתי וכל תשועה שערי שטחה שעף שלימה רפואה
וכני



ליאיר סנסן 63
 כנפש תתנהו ואל בעדו טוב להמליץ רחמיך כסא לפני יזכרו ביתו ובני

ושלום: חיים ושנות ימים לאורך ויחייהו ישמרהו ה׳ אויביו
 4הכי ושרש הכל ועיקר הכל יסוד הוא אשר אהיה אשר אהיה הקדוש השם יהר׳ט
 גדול וכהו הא יוד הא אלף אותיות ד׳ כו יש כי )יכוין ויהיה הוה היה

 לחולה שלימה רפואה שתשלח היחוד( סוד שהוא יסורו דבר לכל מורכב או פשוט
 , לפניך להתפלל כדאים אנו אין כי רידעט .מעליו ויורי עמדו על ותעמידהו פב״ם הזה
 ואתה אתה רחום כי עינינו נגד רחמיך שמנו אמנם אחרים על שכן וכל עצטינו על

 פב״פ על ותחנונים רחמים לבקש אתאנו פנים ־כמיסת לכן פה כל תפלת שוסע
 משאלות ותמלא ותאמצתו ותחזקהו ותחלימהו ותכריאחו לו נא רפא נא אל הזה החולה

קדושתי למען עשה תורתך למען עשח ימינך למען עשה שמך למען עשה לטובה לבו.
:ובו׳ פי אמרי לרצון יהיו

: פס״ד לרפואה המועילים דברים
:לרפואתו בנעימות תהלים ויקראו שיתענו אנשים עשרה וייחד א
:תהלים ליקוטי מס' שמו מאותיות התהלים פסוקי ילמדו ב
: וחכם שמים ירא יד על נפש פריק ב
:בעיוה׳ב שעושים כדרך עליו כפרה תרנגול יעשה ד
:לרפואתו ההיכל לפני נר וידליק ה
:שאת יוכלון כאשר יבערו צדקה לעו ן
 חדשה נפש לו להמשיך גדולה בבונה ויר״ש חכם ידי על השם שינוי ז

: הרחמים לעורר מדות וי״ג ויעבור בכונת מאר ויתאמץ וקדושה
 ויאמר זה קונטרס תחלה לעיל ככתוב פעמים י׳ב יענך מזמור ילמדו ח

: לרפ-אתו אח׳כתפלה
: לסבעא ורחמי! נפש פדיון לעשות אח׳ז יוסיף עוד ט

 יה׳נהלא של ווידוי חטאינו ומפני ש׳ץ אמירת בעת ויה״ב ר״ה במוסף לומר חפלה
: אחת כף בספר בסדרן מתוקנים חס

: .ולשמירה להצלחה
 מר׳ח מהשמ׳ע תפלה כל אחר כלו וישעי אורי ה' לדוד מזמור יאמר

 בעה״ק המנהג הוא וכן רבא בהושענא וכן יה׳כ מוצאי עד אלול
 טוב ומה רם בקול וכר לשבח עלינו אחר אותו אומר שהש׳ץ חברון

 תפלת אתר בבונה האומרו יום פל ולפחות שמ׳ע אחר השנה פל לאופיו
: חיים ימצא שחרית

עולם בורא לאל שבח ונשלם תם ־

ישראל שומר
 ישר נועם וימי יום בכל לומר והצלחה לשמירה מסוגל גדול דבר א

: פעמים ז׳ שיאמתו מי ויש והפוך
 ידינו ומעשה עלינו כוננה ידינו ומעשה עלינו אלהינו אדני נועם ויהי

 ומצודתי מחסי לה׳ אומר יתלונן שדי בצל עליון בסתר יושב .כוננהו
 יסך באבדתו הוות ומדבר יקדש מפח יצילך היא כי .בו אבטח אלתי

 מחץ לילה מפחד תירא לא אמתו וסוחרה ציה תחשה כנפיו ותחת לך
 אלף מצדך יפול צהרים ישוד מקטב יהלוך באופל מדבר יומם יעוף

 תראה רשעים ושלומת תביט בעיניך רק יגש לא אליך מימינך ורבבה
 לא ונגע רעה אליך תאונה לא מעונך שמת עליון מחסי ה׳ אתה כי

 ספימישאונך על דרכיך בכל לשמרך לך יצוה .מלאכיו כי באהלך יקיש
 חשק בי כי ותנין כפיר תרמוס תדרוך ופתן שחל על רגליך■י באפן תגוף פן

ואפלטהו



סד ישראל שומר
 אחלצהו בצרה אנכי עמו ואענהו יקראני שמי ידע כי אשנבהו ואפלטהו

: בישועתי ואראהו אשביעהו ימים אורך יאכבדהו
 אנכי בצרה אחלצהו ואכבדהו .אורך ימים אשביעהו ואראהו בישועתי

 בי חשק ואפלטהו אשגבהו כי ידע שטי .יקראני ואענהו עמו
 פן תגוף באבן לרגלך ..על ושחל יפת• תדרוך תרמוס כפיר ותנין .כי

 באהלך .כי מלאכיו יצוד לך . לשמרך בכל ת־כיך .על כפים ישאונך
 אתה ,ה מחסי עליון שמת במעונך לא תאונה אליך רעה ינגען לא יקרב

ורבבה מימינך אליך לא •גש .רק בעיניך ישלומת/תביט רשעים תראה כי.
 יעוף יומם . מדבר באופל •הלוך■ י מקטב ישוד צהרים . יפיל מצדך אלף /

לך ותחת כנפיו תחסה צגה וסוחרה אמתו . לא תירא מפחד מהין/לילה
 אלהי אבטח נו .כי הוא יצילך מפח/ יקוש מדבר הוות /יסףבאבדתו.

כוננהו . יושב בסתר עליך כצל שדי' יתלונן . אומר לה׳ מחסי ומצודתי
 : ויהי נועם אדני אלהינו ,עלינו ומעשה כוננה/ידיפי (עלינו ומעשה ידינו י

 : שיתבאר זה בסדר ד'פ הטסת עלינו יאמר בדין ולזכות לשמירה ב
כגויי עשנו שלא בראשית ליוצר גדולה לתת הכל לאדון לשבח עלינו

 חלקנו שם שלא האדמה כמשפחות שמנו ולא הקדטמים הארצות
 מלכי מלך לפני ומשתחוים כורעים ואנחנו המונם ככל וגורלנו כהם

 ממעל בשמים יקרו ומושב ארץ ייוסד שמים מטה שהוא הקב׳ה המלכים
: אחר עוד ואין אלחינו הוא מרומים בגבהי עזו ושכינת

 בשמים ממעל ושכינה עוזו בנבהי (מרוטים הוא ואין|אלהינו עוד אהר
 הקדוש ברוך, שהוא/הוא נוטה שמים ויוסד ארץ ומושב! יקרו

 כהם וגורלנו ככל ,הממם •אנחנו■ משתחויס לפני מלך מלכי, המלכים
 עשנו כגויי הארצות . ולא שמג• כמשפחות האדמה י. שלא שם חלקנו

־ : עלינו לשבח לאדון הכל לתת גדולה ליוצר ובראשית
 :נורא טה־נו שסמי עמך דנת קבל צרורה תתיר ימינך גדולת בכח אנא

: ויאמר .כאמור והפוך ישר ב׳ פעם ויחזור
 * עדתך נהל טובך ברוב קדוש חסין גמלם צדקתך רהמם טהרם ברכם
: ויאמר . כאמור והפוך ישר ג׳ פעם ויחזור
 יודע צעקתינו ושמע קבל שועתנו קדישתך זוכרי פנה לעמך גאה יחיד

 אפס מלכנו אמת , ועד לעולם מלכותו כבוד■ שם ברוך תעלומות
 האלהים הוא ה׳ כי לבבך אל והשבות היום יידעת בתורתו ככתוב זולתו

 וילמשדארף דפוס הקנה ם׳ כ׳ . עוד אין •מתחת הארץ ועל ממעל בשמים
 בו ישלוט לא פנאי( )בעת יום בכל זו תפלה המתפלל כי־ בהגהה י״ז דף

 טעות(: וקצת חסרון שם ויש ציון בשערי ע׳■ באורך ע׳ש כו׳ דע פגע שום
)סי׳ט( טהר ידידך סגולת )יל״י( יתמו לא •היד גוה״י׳ ושנותיך הוא ואתה

 לכרך לך )מה׳ש( שמך הוא מעולם ;על׳מ( מלכותך למען ענני ,
 )הר״י( ישראל רועה האזינה )אכ׳א( אלהים כמוך אין .)לל״ח( הגדולה

 יחלתי ירבדך כי )לא״ו( והושיעני אני לך )הק״ט( ממעמקים קולי הקשיבה
 לישועתך נפשי )פה״ל( לעברך האר פניך )לדי( ולהושיע ולחזק לגדל )כל״י(
 ומל׳ה( התיאשתי לא מרהמיך ויי״י( ידעתי יוצרי ידעתי )נל״כ( כלתה

 אמרתי השולח )נת״ה( חנני תאותי נגדך )חה״י( ודאגתי הגדתי חטאתי
 " )שא׳ה( הסליחות אלהי שובנו ףר׳ת( תפארתך רהטי ידוע )הא׳א( ארץ

 בשרי במה לאלהים ;ארם( משענתי ויהיו אידי )רי״י( יום יקדמוני רחמיך
 חסד הטה לי )יח״ו( וענני הנני ה׳ )וש׳ר( דנתי שמע ועתה )לכ׳ב(
אליך )מנ׳ר( דלפה נפשי מתוגה >כו״ק( קימני ואמתך כדברך )לה׳ח(

 נשאתי
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 )רה׳ע( ענוי הצור ראה )חע״ט( מחלתי על חמול )אנ״י( ידי נשאתי
 ידך מתגרת )הה״ה( הדימוני הממוני הליצוני )יי״ז( זדים יבהלו יבושו

 ה<מ )כה״ת( תהלתך היום כל )ודל( >בלות וצורם ואינמו )מי״כ( כלם
 )לא״ו( ואמונתך אמתך לדעת ^ל״ד( דתך למדני אנא )הז״י( יברך זכרני
 הפנים בושת מרוב )יז״ל( למשפטיך זע ירא )הה״ע( עומר היום הנני

 ריבח עורה )סא״ל( לי אתה סתר )יל״ה( הקיצה למשפטיך ה׳ )מב׳ה(
 )מי״ה( הושיעה ידיך מעשה )עש׳ל( לישועתך שברתי עליון )ער״י( יריבי
 שמח חסדיך הפלא )דנ״י( ישר נועם דרכי )וה״ו( ואשובה השיבני ואליך

 ימינך נוראות )ננ״א( אליך נפשי נכספה )עמ״ט( מעונך משכן עליון )הח׳ש(
 )פרי( יחידתי והצילה פדה )מב״ה( חרריכני באמתך מרום )ני׳ת( תענני
 חוקיך רחום הוריני )יי׳ל( לעזרני ידיך יהיו )נמ״ט( מים ממעמקי נחני

 יושב )וט״ב( באלהים מחסי ושמתי )מצ״ר( רבות צררוני מנעורי )הר״ח(
 )טח׳י( יה חסין מלטני )ענ״ו( ואגיר נורא עזרני )יה״ה( הופיעה הכרובים

 עזרגי ישעי אלוהי )מנ׳ק( קדוש נאמן מלך )דט״ב( בלבי מצותיך דבק
 ישמחו )רא״ה( הצילני אדני רצה )חב״ו( ואחיה ברחמיך חייני )אי׳ע(

 :)מרט( מושיעי ומנוסי משגבי )הי״י( ה׳ יגדל האומרים לב״ט( מבקשיך -בך
 והנורא חגבור הגדול האל יעקב ואלהי יצחק אלהי אברהם אלהי או׳א יהוה יהר״ט

 והנורא והקדוש הגדול השם ולמען רחמיך למען שתעש׳ אהיה אשד אהיה עליון אל
 ותצילטמכל בעזרנו ותהיה ותרחמנו ויט ויבא ויסע מפסוק היוצאים שמות בע׳ב המפורש

 לתקן ותעזרנו ובנעימים בטוב ושנותינו ימינו ותאריך רעים חולאים ומכל ופורעפיות י־עית
 בכבוד בריוח ותפרנסנו עתה ועד מנעורנו לפניך ופשענו עוינו חטאנו ואשר פגמנו אשר
 אלהינם ישראל אלהי ה׳ בשם אנא ידיך מתנות ומעושר מברכותיך ידינו ומלא גביזוי ילא

 הוד. היה ומיוחד יחיד ברוך וער לעולם מלכותו כבוד שם ברוך ישראל מערכות אלהי חייע
 ולנצח ועד לעולם ותחלה ברכה כל על מרומם ומלכותך שמך ומבורך שמך ברוך ויהיה

 וכל לאחור הים ינום ומשמך ראו לא ושמך שמך ומפארים אש גדודי ירעדו ומשמך נצחים
באתי השדה כציץ עובר ותגלעהצל רמה ואפר עפר ואני שמך מהדרים וגליך יזשבריר

 כל ובעיני מגיניך ולחסד לחן ותתנני עתירתי ותענה עלי שתרחם ־בקשתי תחפחי ־יל
:תפלה שומע ברוך קוראיך לכל וקרוב אתה רחום אל כי רואני

 תקרא אם ז׳ל קדמונים ממקובלים ת־ כתיבת ישן בקובץ כ׳ תי1"..
 ולא נזק ולא חולי ולא רע ושום יצה״ר בך ישלוט לא כהוגן זה דר1,
 הסרת וזרז דעהו דרכיך בכל וזהו בעולם נזק ויטוס משחית ולא ומקטרג שטן
.דרך תמימי אשרי קאפיטול מן ראשונות אותיות הג׳ יאמר א׳ יום

 .המעלות שיר וג׳ .ח״פ ג׳ אות .ח׳פ ב־ אות . ח׳ם א׳ אות
: ה׳ לולי .עיני אשא . לי בעדתה

 . ח״פ ו׳ אות . ח״פ ה' אות . ה׳פ ד׳ אות . אותיות ג׳ יאמר ב׳ יום
 :ה׳ לולי .נשאתי אליך .כאומדים שמחתי . המעלות שיר וג׳

. ח׳פ ט׳ אות . ה׳ם ,ח אות .ח״פ ז׳ אות .אותיות ג׳ יאמר ג׳ ם1י
: ה׳ אם .ה׳ בשוב .בה׳ הבוטחים .המעלות שיר גג׳

 • ח״פ ל׳ אות .ה׳פ כ״ אות .ח'פ י׳ אות . אותיות ג׳ יאמר ד״ יום
 : ממעמקים .צררוני רבת . אשרי .המעלות שיר וג׳

 , ח״פ ס׳ אות .ח״ם נ׳ אות . ח״ם ם׳ אות . אותיות ג׳ יאמר ה׳ יום
:ה׳ לולי .ממעמקים .צררוני רבת .המעלות שיר וג׳

 • ח״ם צ׳ אות . ח׳פ פ׳ אות .ח״פ ע׳ אות . אותיות ג׳ יאמר ו׳ יום
:ה׳ זכור .לבי גבה לא .המעלות שיר וב־

 . ח״פ ש׳ אות . ח״פ ר׳ אות . ח׳פ ק׳ אות .אותי׳ת ד׳ יאמר ץ׳ יום
:ברכו הנה טוב. מה .המעלות שיד וב׳ ח״פ ת' אות

לכותבם וגם אלי פסוקים עשרה אמירות בתועלת חפליג ז״ל חרמב׳ן ה
בקסיעא
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 כתיבת וכונת וסדר באופן מהרמב״ן בכ׳י גדול קונטרס ויש בקמיעא
 ולהצלחה הן ולמצוא לשמירה לו יועיל יום בכל שהאומרם וכתב .הקמיעא

 אותיות שס״ה בהם ויש )יאהדונהי( כמנין תיבות צ״א בהם שיש ויכוין
 והתחלתם ספירות עשר כנגד והם הקטורת סימני ושס׳ה החמה ימות •מוין

: בסופם הויה ושם מ״ה שם
 תפלתי ואני .חיי לאל תפלה עמי שירה ובלילה חסדו ה׳ יצוה יומם

 דרשתי . ישעך .באמת ענני הסרך ברב אלהים רצון עת ה׳ לך
 הצילני מהרה אזנך אלהי הטה הצילני. מגורותי ומכל וענגי ה׳ את
 לעזרתי ה׳ להצילני אלהים :להושיעני מצודות לבית מעוז לצור לי היה

 .הצילני חסדך טוב כי שמך למען אתי עשה אדני אלהים ואתה .חושה
 להודיע שמו למען ויושיעם .עוזך בעמים הודעת פלא עושה מאל אתה

 יה וזמרת עזי כי אפחד ולא אבטח ישועתי אל חנה : גברותו את
 : חושה לעזרתי אלהי ממני תרחק אל אלהים לישועה. לי ויהי ,ה

 ובו׳ קראתי בית׳ מאלפ׳ ק׳ אות יאמר ז׳ל המקובלים כתבי בגנזי כ׳ ?מצאתי
י זו הפלה יתפלל ואח׳ב

 עדותיך. ואשמרה הושיעני קראתיך .אצורה חקיך ה׳ ענני לב בכל קראתי
 אשמורות עיני קדמו . יחלתי לדברך ואשועה בנשף קדמתי

 רודפי קרבו הייני. ה/כמשפטיך כחסדך שמעה קולי . באמרתך לשיח
 ידעתי קודם .אמת מצותיך וכל ה׳ י אתה קרוב . רחקו מתורתך זמה

: יסדתם לעולם כי טעדותיך
 מחשבות רוח זנונים רוח של הרע יצר ממני שתרחיק או״א ה׳ יהר״ם

 יגונות רוח בטלים דברים דוה שחוק רוח . רעים והרהורים רעות
 קטב רוח חבלה רוח משחית רוח תועה רוח שקר רוח .אנחות רוח

 רות .עועים רוח טומאה רוח .חזזית רוח . עצמות של אש רוח מרירי
 . ותחרות קנאה רוח .וכעם חימה רוה . הנפילים מן בא רוח .הציצית

 ויתכערו יתרחקו כלם שמדות רוח . הרוה גסות רוח .מינות רוח
: אנס׳ו ממני

 מצא לנה פסוק יאמר לחן . ממש דל מהרח״ו מכ״י כתוב מצאתי |
ה׳הצדיק(. מיני הנה נצב יאע ׳בצירוף )ויכון ה׳ בעיני חן
" :יתברך לעזריו ויועיל ״
 הערים על אלהים רותת ויהי ויסעו• פסוק האומר כל כתוב מצאתי ח

 כל3 ניצול' פעמים #נקב"י״ג :בטץ£הךי רד&ו. ולא סביבותיהם אשר
, , :א&פי״ן בשם ר£וין רע : •י ״ ״ז

: צרה מכל ניצול ,יום בכל ג״פ זה האומר כל כתוב מצאתי ט
:סלה יעקב אלהי לנו משגב עמנו צבאות שדי אהיה אשר אהיה ,ה יה
: בך בוטח אדם אשרי צבאות שדי אהיה אשר אהיה ה׳ יה
:קראנו ביום יעננו המלך הושיעה צבאות שדי אהיה אשר אהיה ה׳ יה
להנצל מפוגלים והם בנדן ומסיימים בט״ן המתחילים פסוקים י״א יאמר י

 יהודא רבינו משום ישי קלף על כ״י בס׳ ומצאתי .ומכישוף הרע מעין
 וראיתי . ם׳ בתוכן אין ולכן ממנו שטן מבריח אותם שהקורא חסיד
 אסדדנה בעניי ואני אחת תפלה להתפלל ל״ב פ׳ סוף הישר קב בס'

, : בס׳ד טובה ובתוספת מתוקנת
 לפני חלוצים נעבור נחנו .הכהן אל והובא באדם תהיה כי צרעת נגע

 מקרבך נביא .לירדן מעבר נחלתינו אחוזת ואתנו כנען ארץ ה׳
 עיד ישמחו פלגיו נהר .תשמעק 'אליו אלהיך ה׳ לך יקים כמוני סאחיך

אלהים



ישראל שומר 65
 שדה מצרים בארץ פלא עשה אבותם נגד .עליון משכני קדוש אלהים

 .וקנטון אהלים מור משכבי נפתי .ואהרן משה ביד עמך כצאן נחית .צוען
 כלה שפתותיך תטופנה נופת .בטן חדרי כל חופש אדם נשמת ה' נר

 בבל מתוך נדו .לבנון כריח שלמותיך וריח לשונך תחת וחלב דבש
 ומשמאלים מימינים קשת נושקי .צאן לפני כעתודים והיו צאו כשדים ומארץ

: מבנימין שאול מאחי ובקשת בחצים באבנים
 ולכל ביתנו בני ולבל לנו ותצילנו עלינו רחמים שתתמלא או׳א יהרמ׳י

 ממנו והשטן היצה׳ר ותבריח כישוף מיני ומכל הרע מעין ישראל
 דבלעס בישא מעינא והצלתם במדבר אבותינו על כנפיך שפרשת וכשם

במכסה מכוסים ונהיה הרבים ברחמיך עלינו כנפיך תפרוש כן הרשע
:אנס״ו הקדושים בשמותיך והנהגה

: זה פסוק ז״פ יאמר תפלה אחר יא
 ועפר לך ישתחוו ארץ י אפים מניקותיך ושרותיהם אומניך מלכים והיו

 קווי יבושו לא אשר ישחק( )ניקור ידוה אני כי וידעת ילחכו רגליך

 בנקוד הויה ובשם ממנו היוצא מפרשי( נ״א )מפריע בשם ויכוין
 כשיבקש לאומרו וטוב נשמעים דבריו יהיו וגם מרוצה תפלתו ותהיה ישחק
 : כ״י( ז״ל להרמ״ז השמות שרשי .מספר בקשה איזה וכיוצא משר
בסדר וטכויץ יום בכל וגו׳ הארון בנסוע ויהי פסוק האומר שכל קבלתי יב

:סכנה במקום שיהיה אף היום כל יוזק לא הזה
באי אוה כיג ינש יוו ורק ובה

בלש מבו מכח כסנ היא ו מ י נא י
ופר הה ר פוה ווא וכי אשט הסר

תיאל שיר נבי ימי הצב הה מ יעז
: אלו פסוקים יום בכל לומר טוב ימים לאריכת י

 וכל נועם דרכי דרכיה . מאושר ותומכיה בה למחזיקים היא חיים עץ
 :ונשגב צדיק ירוץ בו ה׳ שם עוז מגדל .שלום נתיבותיה

: זצ׳ל חיד׳א כמו״ה הגדול הרב מאדט״ו זו תפלה יאמר ואח׳ב
 אברהס הקדושים אבותינו למען ועשה עלינו רתמים שתתמלא ארא יהרמ״י

 מעלינו ותבטל תפארת כליל יעקב בגבורה נאזר יצחק החסד איש
 אברינו בכל בריאים ונהיה תסתירנו כנפיך ובצל ורעות קשות גזירות כל

 כישוף מיני מכל ותצילנו חולי ומכל פחד ומכל צרה מכל ותשמרנו ופידינו
 בדעתינו מיושבים ונהיה עינינו יחשכו ואל לבנו ידוה ואל הדעת ומבלבול

 ושנותינו בטוב ימינו ותאריך וליראתך לעבודתך ובריאות כח בנו ותן
 : אכיה׳ר נצליח נעשה אשר ובכל נשכיל נפנה אשר ובכל בנעימים

.לנו תתן וישעך חסדך ה׳ הראנו לך יהלנו כאשר עלינו ה׳ חסדך יהי
 .עלי גמל כי לה׳ אשירה בישועתך לבי יגל בטחתי בחסדך ואפי

 :לישועה לי ויהי ה׳ יה וזמרת עזי כי אפחד ולא אבטח ישועתי אל הנה
 מצלה. ואת בתדירא וצלותא יום בכל לומר וטובה קצרה אחרת תפלה יד

 האדונים ואדוני המלכים מלכי מלך ישראל אלהי ה׳ ותענני ספרתי בשפתי
 כי תחרש אל דמעתי אל האזינה ושועתי ה׳ תפלתי ושמע חנני

 מעולם הוא אתה תפלה קול ושומע אדבר בפי שיחות לקול מקשיב אתה
: תפלה שומע ברוך

 לומר ז״ל שרעבי טהר׳ש המופלא המקובל החסיד מהרב קבלתי טו
: ס״ת הוצאת בשעת ויה״ב בר״ה זו תפלה

 נקרא ואינו הנכתב הגדול שמך ולמען רחמיך למען שתעשה או״א יוזרמ״י
שנתכוונתי



סו ישראל שומר
 ולכל ולבנותינו ולבנינו ולנשותינו לנו שתצילנו בו שנתכוונתי

 .ואנחה ויגון וצוקה צרה ומלל . ומניפה וממשחית רע מכל אלינו הנלוים
 המרכבה ממאור המתפשט הקדוש השם ולמען . ומחלה חולי ומכל

 שתבטל אאהלידה אהיה מקורו עם כלול וכשהוא אלד ותחתונה
 כל ביתנו בני כל ומעל מעלינו הפשוטים ובחסדיך המרובים ברחמיך

: מעלינו והמסטינים המקטריגים כל וימכרו ורעות קשות נזירית
 וכשהוא קרע העליונה המרכבה ממאור המתפשט הקדוש השם בכח אנא

 ובחסדך הרבים ברחמיך שתבטל יקהלו^ה יהוה במקורה כלול
 גזירות וכל והממטינים המקטריגים כל ביתנו בגי כל ומעל מעלינו הפשוטים

 ותפרנסנו ומבורכת טובה שנה עלינו והדש .חנם ושנאת ורעות קשות
ובכל בלימודנו ותצליחנו הרע עין בנו ישלוט ולא ובהיתר נדול בשפע

;אנס״ו ידינו מעשה

לם1ןן בורא לאל שבח ונשלם תם * .






