
 הכוללשער
 ראשנןפרק

 הקשים עונשים משאר גיהנם עונשי מכאובי דעת יוסף לראש. תבואתה זהפרק
 בעודו הלילות לרבות הימים. כל תמיד לבו אל האדם שישים בכדי ליצלן רחמנאומרים
 לעולם נצחי עומד עולם דעתו ימיר ולא יחליף לבל והשמם השפל בעה"ז חיותובחיים
 ליראת כן אחר יגיע יעה"ב וראשו ארצה מוצב כסולם יהיה העונש ומיראתעובר.

 כתיב לא ע"ב קם"ט דף תרומה בפ' וז"ל בזוה"ק כמבואר פנימית יראה שהיאהרוממות
 דלא אסרח והכא המות מלאך דא טאוד מזב והנה כתיב והא תימא ואי טוב ביבשני
 ט"מ מאוד טוב איהו הסות מלאך ודאי דהא הכא דרזין רזא אלא טוב כי בניניהאחסר
 בתיובחא דמהדרין אינון וסגיאין לעפרא ויתהדרון דימותון ידעי עלמא בני כל להאבנין

 רצועה דתלייא מגו טלכ' מן רחלי מגירוין קמיה. למחטי ורחלי דא דחילו בגיןלטאריהון
 בארחייהו ומתקנין וקשיפין טבין לון דעבדת נשא בני לגבי רצועה ההיא טבא כמהלקמייהו
 שאעתיק מטאמרים ובודאי הזה"ק, עכ"ל ודאי מאוד מאוד טוב והנה וע"ר יאותכדקא
 בכדי ויתעלה ית"ש בוראנו במצות זריזות לידי המביאה הזהירות אל לבבו יעוררבעז"ה
 ועון חטא מגל ונקי צח עומד עולם העליון לעולם פטירתו אחר שלום ויבאשיעלה
 זכרונו יבא כאשר והעליון התחתון עדן בגן לו הצפון מוב ברב עננ סכללהתענג
 יוסי ר' תחטא כי נפש ע"א י"ג דף ויקרא פרשת לשונו וזה זה. שאחר בפרקלטובה
 מחובייהון לאזדהרא נשא לבני להו אית כמה וגו' הצללים ונסו היום שיפוח קרפתח
 עלטא בני אתערו וקארי נפיק כרפא ויומא יוטא ככל דהא מאייהון קמי למחטידלא

 דיהב קדישא נשמתא אתערו טחובייכו לאזדהרא אתערו קדישא מלכא קמילבייכו
 אמהיר נשא בבני לנחת' נשמת' אפיק דקב"ה בשעתא דתנינן עלא' קדישא מאתרבגווייכו

 בכמהבה
 יעודיי

 באלף לה דעבר אלא עור ולא פקודוי לנטרא בגין קסטורין בכסה
 וקייטא נפקא באורייתא דטשתדלי דאינון יקרא בהו ולמחסי לאשתעשעא עלמיןותמניא
 אסתכלא עיאה יקר בלבוש עלטא דהאי בדיוקנא הכי ולבתר יקר בלבוש מלכאקמי

 לקלמא לנחתא זמנ' דמטא בשעתא עטרין בכמה לה אעמר יומא כל דמלכאביקרא
 ומלקא דצדיקייא דמאריהון יקרא למחטי יומין תשתין דארעא רעדן כננתא מרורתאעבדת

 דאתת עד עטרין בשבע קדישא מלכא לה אעטר לעלמא נחתא דא ובתר לעילאלאתרהא
 בחשוכתא. ואשתדלת עלמא כהאי וחבת דב"נ בגופא איהי וכד נש דבר גופא כגוואעלת
 עלאה טלכ' לנפשתא אשלים אשלמותא וכל דא יקרא כל ומה ואמרת עלה תווהאאוריית'
 כ"ב דף לך לך פ' ובז"ח עכ"ל. דתתטא הוא דין מה תחטא כי נפש קמיה חבאתוהיא
 דלא בשעתא ולא סעלייתא חשוכה היא בכחו עוטד והגוף כגוף שהנשמה שכעוד ז"לע"ג
 לאכול ותאב רעב והיה שלחנו על הקומר לאדם למה"ד משל פנחס ר' כדאמריכיל
 אותו הלך פנים לו החזיר ולא להאכילו ממנו שאל הפתח על עני עמד אוכל שהיהובעוד
 שראה כיון סכל סלא כפנו והיה לאכול לפניו עוד הגישו שעה לאחר נפש בפחיקני
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 ליה אמר עליו עוטד אחד חכם היה העני לזה לו תנו אמר קוד לאכול יכולשאינו
 יעני נותן אתה יותר לאכול כה כך שאין עתה לו נתת לא לאכול יכולת אלושוטה
 היצר שהוא העני בא מטון ולהרויח לאכול רעב בהבליו הולך בעוה"ז האדם הואכך

 מפני פנים לו טחזיר ואינו בתורה ולעסוק בתשובה שיחזור בבקשה מטנו ושואלהטוב
 יכול שאינו כשרואה בקולר אותו תופסין זטן לאחר סמון להרויח יותר רעבשהוא
 אמר לו יתנו לא שמא או לכך שעה לו יתנו שמא בתשובה אחזור אומר יותרלהרויח
 דאלו בתשובה אחזור אופר יותר להרויח עוד יכול שאינך עכשיו שומה הקב"הליה
 משפטים ובפ' : עכ"ל טמנו נובטתו יצאת כך בעודו בחשוכה חוזר היית לא יכולהיית
 נשמתא איהי קלוכתא נכרי עם סאן לסכרה. יטשול לא נכרי לעם ז"ל ע"א צ*זדף
 קדישין משריין גו לעילא לסלקא כעאת היא בהדה ארחיה אמטי וב"נ מעלטא נפקתדכד
 אורחא בההוא קייטין נוכראין ומשריין דנ"ע ארחא בההוא קייטין קדישין רטשרייןבגין

 טשריין כטה עלה יקירא דלכושא ופירישו נפירו וההוא נשטתא זכתהדגיהנם,
 משריין כמה זכתה לא לנ"ע. לה ולטיעאל בהדה לאתחברא לה מתעתדן קאקדישין
 למעבד זמינין חבלה דמלאכי טשריין ואינון דגיהנם בארחא לה למיעל מתעתדןנוכראין

 בה בבגדו תכלה. טלאכי אלין למכרה יטשוי לא נכרי לעם ואוכח קרא אחא נוקמיןבה
 עלה דנפירו פרימו בההוא נכרי עם בה ישלופ דלא נמירא לה עביר דקב"ה נפיראאיהו
 בהאי,עלמא ארחוי ימטי דלא לאזדהרא. נש לבר ליה אית כמה ת.ח ייעדנה. לבנוואם
 דקב"ה נש בר איהו האי יאות כדקא לנשמתא לה ונפיר עלטא בהאי נש בר זכהדאי

 לי דאית קדישא ברא חמו ואמר דיליה בפמליי' יומא בכל ביה ואשתבח ביהאתרעי
 קלמא טהאי נפקת נשמתא האי וכד טתהקנן עובדוי וכך כך עביד וכך כך עלמאבההוא
 נשמתא היא דא עלה קארי יובא בכי נהורין בכמה לה אנהיר קב"ה ברירה נקייאזכייא
 כטשפפ ייערנה לבנו ואם הכתיב הוא ורא דשבק גופא לההוא לי' ליהוי נטירא ברירפלניא
 רקיעא ווקיפא טנרא בגו לחכימין רזא אית הכא הבנות כמשפט מאי לה. יעשההבנות
 דרחיטו נשיקין וכל טמירין גנזין אינון ותמן אהבה היכל דאקרי חרא היכלא איתטמירא
 בההוא פלכא דעאל כיון תמן. עאלין דסלכא רחימאין נשמתין ואינון תמן. אינוןדמלכא
 קדים קדישא נשטתא הההיא חטן אשכח וקב"ה לרחל יעקב וישק כתי' תמן דפלכאהיכלא
 יעשה הכנות כמשפט הוא ודא כה ואשתעשע בהדיה לה סליק לה וגפיף לה ונשיקסיד
 לה ויהיב לה וגפיף לה דנשיק לגביה חביב' דאיהי לברתיה עבר דאבא כדינאלה

 לה. יעשה הבנות כטשפט דכתיב כמה יוטא בכל זכאה לנשמתא עביר קב"ה כךמתנן
 קב"ה הכי אוף עלמא כהאי עשייה אשלימת ברתא כד לו למחכה יעשה דכתיבהיינו
 לו. למחכה יעשה זולתך אלהים ראתה לא עין דכתיב ראתי בעלמא אתרא עשייהאשלם
 עכ"ל. יה יעשה כתיבוהכא

 ארחוי דאולפי צדיקייא אינון זכאין אלעזר א"ר ז"ל ע"ב ע"ח דף יך לךובפ'
 רינא לסיהב נש כר רזמין דדינא יומא מההוא מניה ולרחלא בהו למהך בגיןרקב"ה

 ואמר פתח לקב"הוחושבנא

 ב--

 קרא האי מעשהו. אנשי כל לדעת יחתום אדם כל
 יוטא ההוא מעלטא לאפקא נש דבר יומוי דאשליסו יומן; בההוא ת"ת אבלאוקמוה.
 דלא מה למחמי נש לבר רשדי אתייהיב כדין מניה להתפרש' בעי' ונפשא אחברדגופא
 שליחן תלת עליה קיימי וכדין בוריה על וקאים שלטא דגופא בזמנא למחמי רשוי ליההוי

 הוא ולכתר בפומיה כלא קל אורי והוא עלמא כהאי רעבר טה וכל וחובוי יומויותשבי
 בההוא ליה לסירן חתיטין כלהו ובידיה יחתום אדם כל ביד הה"ד בידיה עליהחתום
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 לרעת הה"ד טנייהו חד אתנשי לא עתיקי ועל חדתי על בתראי ועל קרמאי עלעלמא
 יחיב נמי הכי ורוחא בגופא קלמא כהאי דעכד עובדין אינון וכל טעשהו אנשיכל

 עכ"ל. מעלמא יפוק לא עד ורוחא בגופאחושבנא
 וגו' אלהינו לה' הנסתרות ואמר פתח שמעון ר' ז"ל ע"ב רכ"ב דף ויחיובפ'
 דלא ולאמתכל' טחובוי לאזדהרא נש לבר ליה אית כמה חזי תא אלהינו לה'הנסתרות
 אינון כתיבו כספר' עלמא בהאי עביר נש דבר מה כל דתנינן דמאריה רעותא עליעבר
 איש יפתר אם ההיד קטי אתגלייא וכלא קרישא טלכא קמי בחושבנא ועאליןעובדין

 קטיה מלמיחב נש בר יסתטר לא האיך הכי אי ה' נאם אראנו לא ואניבמסתרים
 קטי אשתכח כלא ברעותיה ואסתלק נש בר דחשיב מה ההוא אפילו ותנינןדמאריה
 לשונו. כאן ער מיניה אתאביד ולאקב"ה

 לצלאה יכיל ולא סרעי' בבי איניש דנפל זמנא כל ז"ל ע"א רכ"ז דף ויחיובפ'
 נש דבר דיניה דריינין עד לנפשא רוהא נהיר לא וכדין מניה וסיקא אתעברתנשמתא
 בזטנא הא לכלא ונהירא לאתרה אהדרת נשמתא כדין לסב נש לבר ליה דייניןואי

 לכלא נשמתא אקדיטח יומין תלחין בדינא מלה קיימא דלא ובזמנא בדינא מלהדקיימא
 לבי לנשמתיה מלקין לעילא לב"נ ליה דד"נין בזסנא תאנא מניה. אתעברוצולמא
 ובעובדין נש דבר רעיוני בכל ואסהידת בכלא אמהידת והיא מימרהא על ודייניןדינא
 דדיינין שעתא בההיא לב"נ ליה דיינין ובכלהו כתיבין בספרא כלהו דהא אסהירתלא
 לטב ליה דיינין אי זטניא. טשאר יתיר אשתכח דגופא דותקא כדין לעילא לב"נליה
 סליק ולא לכלא ונהרא לבתר אהדרת ונשמתא גופא על אתבקע וזיעא- מניה ארפיןכדין
 עכ"ל לעילא דיניה דדיינין עד לעלמין מרעיה מבי נשבר

 נש דבר נשטתא איהי דא לספינה דנחת יונה ז"ל ע"א קצ"ט דף ויקהלובפ'
 כספינה עלמא בהאי אזיל ב"נ וכדין כו' נש דבר בגופא למהוי עלסא להאירנחתא
 כד נש ובר להשבר חשכה והאניה אמר ראת כמה לאתברא דחשיבת רבא יטאבגו
 אטיל וכדין קלטא. בההוא אשגח ולא מאריה מקמי דערק ותשיב חטי עלמא בהאיאיהו
 דינא ובעאת קב"ה קמי תדיר דק"מא דינא נזירת היא דא תקיפא סערה רוחקב"ה
 כיון לי'. לאתפמא נש דבר חוכיה ואדכר לספינה מסער דקא איהו ודא מקמיה נשדבר

 דינא. בי אתקריבו שעתא בי כו' כתיב מה מרעי' בכי מערה דההיא ירא על ב"נדאתפם
 ההוא ואי דינא תבעת דינא וגזרת בחוכה דפתחי מנהון ואית בזכות דפתתי טנהוןאית
 טשתדלין יכלו ולא היבשה אל להשיב האנשים ויחתרו כתיב מה בדינא זכי לא נשבר
 קליהם וסער הולך הים כי מ"ט יכלו ולא עלמא להאי ליה לאתבא זכותיה דאורואינון
 שליחן תלת עליה נחתין כדין עלייהו ואתגבר נש דבר כחוכוי ומעיר אזיל דדינאגזרה
 יומוי חושבן דעבד ותר עלמא בהאי נש בר דעבד חובין וכל זכוון כ* דכתב חדמסנן
 ער שכיך לא דינא דגזרת אוקימנא והא אסיה. במעי הוה כד עטיה אזיל דהוהוחר
 כדין קברי לבי מביתיה ליה נפיי כד וישאו יונה. את וישאו דכתיב זמנאההוא
 שלום יבוא דטלכא לדיוקנא יקר הבו ואטרי עייה מכרזי זכאה איהו אי עלוי.טכריזין
 ויטלהו כתיב טה כדין יתברי דלא ליה פב לפלניא ליה ווי ואמרו עליה מכריזו איהוחייבא ואי יאמפך. ה' כבוד צדקך לפניך והלך דכתיב מנלן נכחו הלך משכבותם עלינוחו
 גזירת כדין דדינא אתר דאיהו קברי לבי ליה עאלין כד מזעפו. הים ויעמד היםאל
 יונה ויהי כתיב מה קברא. איהו דא ליה דבלק ונונ' מזעפיה שכיך מעיר דהוהרינא
 דנונא בסקי ואיחו שועתי שאול טכסן דכתיב טנלן שאול בטן דא דרג מעוי הדג.בטעי
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 בקבר' נש דבר יומין תלת אלין לילות ושישה יפים שלשה שאול בטן ליה וקרורוהוה
 טה מול לו ואומר אנפוי על אתהפיך מנופי ההוא יומין תלתא לבתר מעוי.ואתבקעו
 וכטועדין כחגין הוו יומך וכל למסכני יהבית ולא יומא כל ושתית אכלת ביריהבת
 פניכם על פרש וזריתי הח"ד כי. דיהבת מה טול בהדך אכלו דלא כשנין הוווממכני

 ומרנלוי מידוי מעינוי ב"נ אתרן כדין ולחלאה יומין מתלתא דא לבתר אוקימנא. והאוגו'
 עכ"ל. כו' כחרא וגופא נפשא אחדנו יוטין חיתין אינון כ? יומין תלחין עדואוקמוה

 דדיליה חשיב והוא עלמא בהאי אזיל ב"נ חזי תא ז"ל ע"א קכ"ו דף נשאובפ'
 דאיהו עד בקולר' ליה יהכין בעלמא אזיל דאיהו עד דרין ידרי בגויה וישתאר תדירהוא
 מן אשתזיב הא סניגורא ליה אשתכח אי דינא בני שאר עם בקונפון ליה רייניןיחיב
 וגו'. ויאמר ויחננו ישרו לאדם להגיד אלף מני אחד מליץ מלאך עליו יש אם הה"דדינא
 לא ואי לי'. דאיצטריך בשעתא דב"נ עליה דקיימי דכשרן עובדין אלין סניגור' הואמאן

 איהו כד שעתא בההיא עלמא. מן לאמתלקא דינא מן אתחייב הא מניגור' עליהאשתכח
 מה כל קמיה דכתבין תרין לגביה דאתיין חטא עינוי דזקיף עד דמלכא בקולר'שכיב
 הה"ד קמיה וכתכין כלא על דינא ויהיב פומא מן דאפיק מה וכל עלמא כהאידעבד
 בגין מ"ט עלייהו אודי והוא וגו' שיחו מה לאדם ומגיד רוח ובורא הרים יוצר הנהכי

 וכלהו עליה לאסהד' וקיימין ביה לאמהד' עליה וקיימא מיקא עביר דאיהו עובדאדההוא
 בהאי בהו דאחדן שעתא עד מניה מתעברן ולא קמיה וקיימו קמיה ואתרשימונחתין
 ביה לאמהדא וקיימי זמינין כלהו עלמא בהאי ב"נ דעביר טלין אנון כל ת"חעלמא.
 כרוזי ותלת קמיה ואזלי מתעתדן כלהו לקבר' ליה דמפקי ובשעתא מיניה אתאבידוולא

 מריר במאריה דמריד מלניי' דא ואמרי משמאליה וחד מימיניה וחד קמיה חדמכרזי
 דלא ליה סב מלוי חמו עובדוי חמו כפקודוי טריד באורייתא טריד לתתא מרידלעילא
 דדא ווי ווי ואפרי עליה טדוכתייהו אתרגזן מחין כלהו קכר' לגבי רטטי עדאכרי.
 גופא. דההוא עליה וקיימי לקבר' ועאלין אקדמן ומלוי עובדוי בגווןאתקבר
 דומה קברי בבי אתטמר נש דבר כיון גופ'. על ומתאבלא ושאט אזלאורוחי'
 שרבימי ותלת דקבר' דינא על ממנן די דינא כי תלתא יריה תחוח ונפיקקדים
 עובדוי. על ווי דינא ההוא על ווי כחדא. וגופא רוחא ודיינון בידייהודאשא
 סניגורא. עליה אשתכח דלא ואשתלים דיניה ואחדן דטלכא בקולרא תפים דאיהובשעתא
 עינוי נש בר זקיף בידיה שננה סיפא וחד לרגלוי קמיה וקאים נחית דמלכאוסנמירא
 עיינין מלי כוליה קמי' ליה חמי אדהכי מניה דזיוא באש' דמתלהטין ביתא כתליוחמי

 בשוקא מלאכא חמו נשא בני כמה דהא ודאי הוא הכי דב"נ. קמיה דלהיט אשאלפושה
 וגו' רוה' מלאכיו עושה כתיב הא תימא ואי ליה. הסאן לא נשא כני ושאר קמיהוקיימי
 אתלבש לארעא מלאכא דנחית רכיון אוקמוה הא דא מלה אלא בארעא לאתחזאה יכולהיך

 למסבל יכיל לא לאו ואי ביה דאתלבש לבושא בההוא דאתחזי למאן ואתחזיבגופא
 טפין תלת ליה. צריכין עלמא כני רכל האי שכן וכל שכן כל ולאתחזאה עלמאליה

 לא ולביה ורוחיה גופא כל אזדעזע ליה דחסי וכיון חברי' אוקמוה והא וכו'בחרבי'
 ואשתאיל גופה שייפ' בכל אזלא דיליה ורוחא גופא דכל מלכא דאיהו כגזןשכיך
 טה על ווי אוסר הוא כדין אחרא באתר למחך לטחכריה דאשתאיל נש ככרמינייהו
 שעתא. ההיא מטא לא עד דתשוכה אסוותא אקדים אי אלא ליה מהנייא ולאראכד
 עינוי פתח הוא יכיל דלא דחמי כיון יכיל ולא לאתטמרא ובעי נש בר ההואדחיל
 ונפשיה גרמיה מסיר הוא וכדין פקיחין בעיינין ביה ואסהכל כיה לאסתכלא ליהואית
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9 ל ל 1 כ ה ר עש

 אזלא רוחא וכדין עימא. כהאי ביה אתרן נש דבר רבא דדינא עידן הוא שעתאוההוא
 וכל מטרין לכל ואזדעזעא שייפין בכל ושאט טינייהו ואשתאיל גופא שייפיבכל

 זיעא נפל מניה ואשתאיך ושייפ' שייפ' לכל רוחא מס' כד טזדעזען. כלהו גופאשייפי
 דממי כיון בכלהו. וכן שייפ' ההוא מית ומיד מניה אמתליק ורוחא שייפ' ההואעל

 גופא מן פרת' ומיד עליה קייטא שכינתא כדין נופא מכל אשתאיל דהא לסיפקרוחא
 בה. טתדבקין ולא מנה דרחיקין חייביא לאינון ווי בה דאתדבק דמאן חולקיהזכאה
 דקאמרן עלאה דינא ההוא חד עלטא. טהאי נפיק כד נש בר אעב' דינא ביוכמה
 עלוי. טכרזי וכרוזי קמיה אזלין ומלוי עובדיי כד דינא וחד גופא. מן רוחא נפיקכד
 דגיהנם. דינא וחד דתולעתא. דינא וחד דקבר'. דינא וחד לקבר'. עייל כד דינאוחד
 ודאי עובדוי דישתלמו עד אתר אשכח ולא בעלמא ושאט דאזלא דרוחא דינאוחד
שבע'

 עדניי
 לדחל' עלסא בהאי אשתכח איהו כד נש כר כעי כך בגין עלוי יחלפון

 אסתכל כד מאריה. קמי מנייהו וייתוכ בעובדוי ויומא יומא בכל ולאמתכלא מאריהמן
 נפשי כרכי ואמר אקדים עלטא מהאי אסתלק כד נש דבר דינין כאינון טלכאדוד
 שם את קרבי וכל גופא. עם אשתכחת דאנת השתא מעלמא תפוק דלא עד ה'את

 שמא לברכא אקדיסו עטכון דאשתכחת השתא ברוהא דמשתת8י שייפי אתוןקדשו
 עכ"ל, עלייכו זיאזדאה ליה לברכא תיכיון דלא זסנא ימטי לא ערקדישא

 כור הם ואלו לגיהנם שטות שבעה וז"ל ע"א מ"ב דף רות במדרש חדשובזהר
 שבעה כנגד לגיהנם יש פתחים ושבעה תחתית. ארץ צלמות שאול היון טיט דומהשחת
 כו'. שם לירון לרשעים מזומנים מדורות וכולן זו על זו הן מרורות ושבעה לו. שיששמות

 כעין חבלה מלאכי של כיתות כמה ושם העליון מדור והוא בור הראשוןמדור
 כמה בור נקרא הזה הסרור כך בו יש ועקרבים נתשים אבל טים בו אין אשרהכור
 ממונים זשישה לחש להם אין אשר ושרפים נחשים כעין חביה מלאכי שלכיתות
 המטונים האחרים וכל וחימה אף משחית והם דומה ידי טתחת והם כגיהנםשולטים
 אותם וכל רשעים של נפשותם בם ודנין ושבים רצים הסמונים אותם וכלתחתם
 הרשעים וקול ברקיע קולם ונשמע גיהנם מרעישים כלם חבלה מלאכי שלכיתות
 עם הממונים השלשה אלו כל ועל עליהם מרחם ואין ווי ווי ואומרים צווחיןבגיהנם
 קול טעיר שאון קול עלייהו קרא אמר גיהנם שמרעישים חבלה טלאכי של כתותשאר

 לאותן דנין טרור בהאי כו' הללו טשחיתים ג' כנגד לאויביו גמול טשלם ה' קולמהיכל
 ואותם בטילה שיחה עיי בלוחות שנתנו דברים המפסיקים שיח עלי סלוחשקוטפין
 דנין כי חכם תלמיד למבזה הזה במקום דנין ואין חכמים בתלמידי כבוד נוהגיןשאינן
 שכיבדו אע"פ חכם או ת"ח המבזה ודנין טורידין הראשון ובמדור היון בטיטאותו
 מתפללים. שהצבור בשעה ב"ה אחורי והעופר בהם וכיוצא חרש והמקלל אחריםלפני

 נדונין בהם וכיוצא אלה וכל לרעה אותו ששונאים מי לפני תבירו שבחוהממפר
 הראשון.בסדור

 שם ואין חושך אם כי שם ואין ירוקה אש והוא שחת נקרא הוא השניהסדור
 ברבים חבירו פני והמלבין ת"ח של מיטתן אחר הממפרים כל דנים ושם כללרחמים
 חבירו של בקלון והמתכבד לש"ש שלא והמתגאה ממנו ללמוד שלא בהלכהואפילו
 שאינה מסעודה והאוכל אחת בעיר והן אחת בהלכה או בדברים שיכשל בחכירווהיודע
 לחבירו בשחוק שמקלל זמי הכהו שלא DWVN חבירו עי ידו והטגביה לבעליהמספקת
 בהם. כיוצא וכל זח בטדור שם נדונים אלו כל בושת לו שיגיעבענין
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 העבודה ושורשיסודא

 לבם הטתגאה הרוח גמי לשאלתן נץ ניד ושם נקרא'וומה השלישי-אואהסדור
 את והדן בהוראה לבו והשנים הרע לשון והמספרים שסים לשם שלא העם לפניבהלכה
 שאינו ומי כהלכה שלא בתורה פנים- והמגלה ברבית לחבירו והמלוה חובה לכףהכירו
 וחוזר בתפלתו המספר כנון פימקי פימקי תפלתו ' שעושה ומי המברך טפי אסןעונה
 הזקן ועל חברו על והמתלוצץ פימקי פיסקי נקרא והוא וטפסיק וחוזר אחר דברואומר
 שם נידונין אלה כל לבינו בינו מוריעו ואינו כהכירו ערוה דבר והרואה תלמודוששכה
 ' בהם. כיוצאוכל

 העוביין אותן וכל 'הרוח גסי אותן -כל נירונין ושם היון טיט נקרא הרביעיהמרור
 הנאתו ממנו שמבקש עד טלוהו ואינו בדוחק לעני והרואה ומרוכאין לענייםעזות

 ואינו לעני והטמשכן ונדה גויה על והכא לבטיה זרע והמוציא שכיר שכרוהעושק
 נידזנימ כולם שוחד והיוקח טשפט והסטה אחר דבר לו כשאין טשכנותיו לוטחזיר
 זה.במדור

 והאפיקורמים והמומרות המינים נידונים ושם שאול נקרא החמישיהטרור
 ויעל. שאול מוריד ומחיה ממית כתיב! החוטאים שאר ועל יעלהולא שאוי יורד כן וילך ענן כלה נאמר אלה על המתים בתחיית והכופרים בתורהוהכופרים

 ונדה. אמותן עם ששכבו אותן כל נידונין ושם צלמות נקרא הששיהסדור
 נאמר ועליהם עולה אינו שוב לשם היורד תחתית ונקרא תחתית השביעיהטרור

 רשעים של לנפשותם ויום לילה דולקות אוכלה אש המדורות אלו וכל וגו' רשעיםועמותם
 תקנה לו ואין תשובה לו שאין נמור רשע ויש חודש. י"ב בגיהנם ונירון רשע שנקרא מייש

 ואשר צדק בלא ביתו אשן-בנה האיש ומי עכ"ל כו' אמרי רבנן בגיהנם לעולםונידון
 אל והביט תעשינה לא אשר ה' ממצות אחת עי בהעכרת"ו והרם לטו חרוביןנטע
 נרדם לך פה לבו אל יאמר בודאי הם מרים כי עונשו בגיהנם ונמיב דרג'נחוית

 שרצינו טה וזהו האלהים יתעשת אולי אלהיך אל קרא קום בוגד הזטןבתרדימות
 בעז.ה. הפרק נשלם ובזהלבאר

 שניפרק
 הפרק על עמדנו וזולתם גיהנם עונשי חמירא כל בביאור מאמרינו שקדםמפני
 התענוג שפע יונק שעשוע מגודל הזה"ק טמאמרי קט"ב אבני על מוסד בקוללהכרי"ז
 אומר בגזרת בנ"ע הנעשים פלאות פלאי וגויל והעליון התחתון בנ"ע לצריקיםשיש
 הטה לעלות במאזנים והותו כעסו .שקל שקול ולו לבו אל הארם שישים בכדיועושה
 בזריזות טצות יקח לב חכם דברו יעושי השכר ועוצם ר"ל העונש גודל יחדמהבל
 הקודש עבודת בעבודתו האדם כוונת להיות הראוי מן שאין אף השכר עוצם ונשכרזריז

 אדוניהם אל התלוים עבדים כעין להיותו ההוא והתענוג השעשוע גודל שיזכהבשביל
 וזכרו ית"ש ובוראו ייוצרו רוח נחת בעבודתו לתת לש"ש יהיו מעשיו כל רק כו'ע"מ
 פנימית יראה לידי הדי"ן טן לבוא בזה פתוחה הכנו"ת מ"מ לבא הכבוד וסוףלעד

 ית"ש. לעבודתו הרצויה השלימהובאהבה
 ליה דנמע נטיען באינון נטיע בארעא איהו ערן גן ע"א ק"נ דף תרומה פיוז"ל

 עיאה כגזונא שלים כשטא ליה נטע איהו בעדן,מ~דם. גן אלהים ה' ויטע כד"אקב"ה
 אינון ותמן דלתתא עדן גן בהאי וסתציירן מרקמן כלהו עלאין דיוקנין וכללעילא
 נהורין כלהן אלא אתרא טמל' או מדהכא נשא דבני בגליפוי כלידין אינון לאוכרובים
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11 הכזללשער

 וכלהו דקב"ה שלים לשטא אומנא ידי עובדי מרקטא כציורא ומתציירין גליפיןדלעילא
 תמן ומתחקקן וגליפן חטן מתציירין כלהו קלמא דהאי וציורין דיוקנין כל' תמןמחקקן
 להאי דאחו אינון בין קרישין לרוחין מדורא איהו דא ואתר עלמא. דהאי כגוונאכלהו
 רוחין כלהו עלמא להאי לטיחי דזמינין ואינון עלמא. להאי אתו דלא אינון ביןעלטא

 יקרא בזיו תמן וממתכלן עלטא דהאי כגוונא ופרצופין וגופין בלבושיןטתלבשין
 מתפשטין עלמא להאי לטיתי סתמן רנפקי בשעתא עלמא. להאי ראתיין ערדמאריהון
 ועברין עלמא דהאי ובלכושא כגומא ומתלבשין רתטן ולבושא גופא מההוא רוחיןאינון

 לטיחך זמניה מטי וכד סרוחה מטפה דאיהו דא וגופא בלבושא עלמא כהאידיוריהון
 דא. דנופא לבושא ליה אפשיט המות מלאך דהאי עד נפיק לא עלמא מהאיולנפקא
 ומתלבשא אזלא הטות מלאך דההוא ידי על רוחא מההוא גופא האי דאתפשטכיון

 כר לרוהא הדו ולית עלמא להאי אתי כד דאתפשיט דעדן דבגנתא אהרא גופאבההוא
 אתרא בלבושא ואתלבש עלמא דהאי גופא מהאי ראתפשט על וחרי רתמן גופאבההוא
 דלא מה עלאין ברזין למנדע ואסתכל ואזיל יחיב וביה עלמא. דההוא כגוונאשלים
יכיל

 למנדני
 לבושא בההוא נשטתא אתלבשת וכר דא, בגופא עלמא בהאי ולאמתכלא

 ביה לאתלבשא דא לגופא גרים טה תטן. דילה כמופין כמה עדונין כמה עלמאדההוא
 דלא כריין עם טיבו עביר וקב"ה אלין לבושין ליה דאפשיט ההוא אימא הוירוחא.
 מאלין. וסכין יקירין אחרנין לבושין ליה דאתקין עד אלין לבושין נש לבר ליהאפשיט

 להאי אתו דערטילאין למאריהון שלימתא בתיובתא אהדרי דלא עלמא חייבי לאינוןבר
 לבושין לה דלית אחרנין לגבי ככמופא אזלא ונשטתא תמן. יתובון וערטילאיןעלמא
 ואית דלעילא אישא ההוא סגו דבארעא גיהנם כההוא ואתדנתכלל

 מנהוי
 דמצפצפי

 עכ"לומלקי
 מגנין, רב דמיכאל רתיכא דאיהי עלאה חרא רתיכא ז"ל ע"כ ריס דף ויקהיובפ'

 יקירא שמשא איהו ודא בוא"ל דאקרי טמנא רב מההוא רתיכא דאיהי תניינארתיכא
 יבא שלום יבא בואך שלום לה ואמרין נשמתא על וקייטין נחתין ואלין רפאלראקרי
 אהלות דאקרי דגנתא ממירא חדא היכלא לגו עאלין רתיכין תרין אלין כדין כו'שלום.
 זינין תריסר ואינון וגוי וקנמון קנה וכרכם נרד דכתיב גניזין בוממין זיני תריסרותמן

 והד חר כל בהו לאתלבשא דאתחזון דנשמתין לבושין אינון כל ותמן דלתתא.דבוסמין
 וכלהו עלטא בהאי דעכד סבין עובדין אינון כל אתרשימו לבושא בההוא חזי.כדקא
 ההוא ביה ואתלבשת לבושא לההוא ונטלין דפלניא לבושא איהו האי ומכריזי ביהרשימין
 ואילך יומין מתלתין מלי והני עלמא רה"י דריוקנא כגוונא רבגינתא דצדיקיאנשמתא
 דעדן. לגנתא תועיל לא ער עונשא תקבל דלא נשמתא לך לית יומין תלחין כלדהא
 כיון אתלבישת דאתלבנת לבתר דאוקמו' כטה דעדן לגנת' עאלת עונשא דקביל'כיון

 נהרין שעתא בכל כו' לה דאתחזי כמה אתר לה יהבין לבושא בהאידאתלבשת
 שכינתא אתגלייא ירחא ריש ובכל ושבתא שבתא בכל אבל עלא' זיוא מההואצדיקיא
 מאן חולקיה זכאה לגביה. ומגדין צדיקייא כלהו ואתיון רקיע בהאי זטני משאריתיר
 טבין טעובדין אלין דעדן. בגנתא צדיקייא בהו דמתלבשן דקאמרן לבושין להנידזכי
 לתתא דעדן בגנתא נשמתא קייטא ובהון אורייתא בפקודי עלמא בהאי נש בררעביד

 לה אזדמנן לעילוי דרקיע פתחא בההוא נשמתא מלקא כד יקירין יבושין כהניואתלבשת
 מלקא רכך ובצלותא באורייחא דלבא וכוונא מרעותא דאינון עלאין יקירין אחרניןלבדשין
 טניה ואתעבד נש בר לההוא חולקיה ואשתאר דמתעטרא מאן לעילה רעותא ההואמתעטר
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 העבודה 1ש1רשיסוד12

 לבושין דאינון דאוקטוה ואע"ג לעילא לסלקא נשמתא בהו לאתלבשא דנהוראלבושין
 משאכין גו לקיימא דאתמר כמה דרוחא ברעותא אלא תליין לא אלין תליין.בעובדין
 דלתתא לבושין מאליהו, הכי אוליף קדישא ובוצינא דטלה. ברירו איהו ודא קדישיןרוחין
 דסלקין כיון כו'. הלבא וכונה ורעותא ברוחא דלעילא לבושין בעובדין. דארעאבננתא
 תלת דגנתא סוחרני מחרא רקיעא ההוא כדין דרקיע פתחא ההוא עד נשטתיןאלין
 נעימו ההוא ושומעין נשטתין אינון כל נפקין רקיע דההוא דסחרא נעיטו וסקלזמנין
 כלחו. ומגדין דלהיט ונגה ותננא ועננא אשא דמלקא עטודא ההוא וחמ"ן רקיעדההוא
 כדין נקודה כההיא דמחרא עגולה לגו דמלקין עד פתחא בההוא מלקין נשמתיןכדין
 כוי ורחקין קרבין ונחתין סלקין דחמא. טההוא וחדוותא נהירו ומגו דחטאן. מהחמ"ן
 זכאין אור"תא נטרי צדיקיא אתון זכאין ואמרי שעתא בההיא פתחי דשמיא חילאכל
 דטאריכון עטרא דהא בכו הוי דמאריכון חדוותא דהא באורייתא דפשתרליןאינון

 ונהרין. כחרא מתחברין נהורין תרין בנהורא נהורא דנהרין כיון כרין בכון.מתעטרא
 לון ומתקני דצדיקיא נשסתין באינון לאשתעשעא ואמתכלן נחתין גוונין אינוןלבתר
 בגנתא כו' לו למחכה יעשה זולתך אלהים ראתה לא עין אתמר דא ועל לעילאלעטרא
 וקארי היכלא בההוא עאל משיח כדין מרעין רבני היכלא דאקרי חרא היכלא איתרעדן
 כאביי וכי מרעיןלכל

 ואיימיא עליה אחיין זכלהז עליה דייתזן דישראל ימוריהון כל
 ימוריהון לפסבל דיכיל נש בר הוי לא עליה ונפיל דישראך מעלייהו אקילדאיהו
 ישראל הוו וכד כו' וגו' נשא הוא חליינו אכן הה"ד דאורייתא עונשי עלדישראל
 ויסורין מרעין אינן כל ממלקין הוו עבדי דהוו וקרבנין פולחנין באינון קדישאבארעא
 ומקבל עלטא מהאי נש כר דנפיק עד עלמא מבני לון ממלק משיח השתאסעלסא.
 עכ"ל, קדישא אורייתא פקודי דנטרי אינון זכאין כו'קונשיה

 נשרין רכסה דאתי יעלמא צדיקיא אינזן זכאין ז"ל ע"ב ר"כ דף פקודיובפ'
 ליראך צפנת אשד טובך רב מה דכתיב לון ממירן עלמא כההוא עדונין כמה לוןגניזין
 צפנת אשר כו' דאתי לעלמא לצדיקייא דגניז אור הוא דא אוקטוה הא טובך רבמה
 וגניז בעלמא לפחסי דזמינין חייביא באינון ואסתכל נהורא בההוא קכ"ה דאמתכלבגין
 ע"כ רם"ו ובדף עכ"ל. דאתסר כמה דאתי לעלסא צדיקיא ביה לטזכי נהורא לההואליה
 דמלקין דצדיקיא דנשמתהון מיכושין אינון כל קיימין הכא כו' תניינא היכלאז"ל

 כדין היכלא להאי ומטי מלקא נשמתא וכד קטיה ולקיימא מאריהון קמילאתחזאה
 עביר נש דבר בזטנא דהא שטיה וצדקיאל לכושין אינון על דאתפקר ממנא תראזדמן
 בהאי ליה אתעביד הכי גרטיה אשתדל דאיהו כנוונא עיבא כהאי דאורייתאפקודין
 ממנא ההוא מלקא נשמתא וכד עלמא בההוא ביה לאתלבשא מלבושא לעילאהיכלא
 אצטריכא נשמתא די דינור לנהר מטא די עד עטה ואזיל דילה לבושא ההואנטיל

 צדקיאל ממנא האי ומלקת נשמתא האי זכאת ואי כו' תמן ולאתלבנאלאתסחייא
 ירא עי לקרכנא ומלקא כיה זאתקנת לבושא בההוא לה ואלביש נשמתא להאי להנטיל

 נשפתא דהאי חולקיה זכאה יוטין עתיק קמי יומין כל תדיר לקיימא כהנאדמיכאל
 עכ"ל. להאי וזכאתדקיימא

 הדין בעלמא צדיקייא אינון זכאין יצחק ר' אמר ז"ל ע"ב ע' דף אחריובפ'
 דלהון רוחא קדישא דלהון נפשא קרישא דלהון גופא קדישין כולהו דהא דאתיובעלמא
 חית קדשים. קדש רלהון נשטתאקדישא

 דרגיי
 תלת ת"ח כו' דיעילא כגוזנא אינזן

 בכלהו יוסי ר' דאמר נשטה מנייחו ועלא' ונשמה רוח נפש כחד ואתדבקו אינוןדרגין
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19 הכשלשער

 קטרא עליה מריקין נפש כהאי נש כר זכה טנפש עלאה נפש ואית נפש אית נשאבני
 אחרא באתערותא נש בר אתער כדין טמרום רוח עלינו יערה עד הח"ד רוח דאקריחד

 ליה טעטרין רוחא בההוא ביה נש בר זכה קדישא. מלכא בנימוסי לאמתכלאעלאה
 דרזין ברזא ותאנא אלוה. נשמת דאחקרי נשטה דאקרי כלא דכליל עלאה קרישאבכתרא
 מתו שכבר המתים את אני ושבח דכתיב קרא האי טלכא דשלמה רקהלח מפראבגו
 עלטא בהאי מתו שכבר אלא מתו שכבר אמאי המתים את אני ושבח דכתיבכיון

 צדיקייא אינון דזכו חד לצריקייא. קב"ה עבד מדורון ג' כתיב ותמן דמאריהון.בפולחנא
 אינון בצערא יתבין היין ואינון רחמין עלמא איצמריך וכד עלמא טהאי אשתציאודלא

 ואזלין עלייהו צלותאטצלון
 ומודעיי

 לגן ועאלין וטתערין דחברון דמיכין לאינון טלה
 גזירה וגזרין בהו ואתייעטו דנהורא בעטרין מתלבשין דצדיקייא רוחיהון רתמן דארעאעדן

 לאגנה עלסא בהאי טשתכחין דצדיקייא נפשן ואינון עלמא על וחם דלהון רעותא עבירוקב"ה
 ולטנדע לאמתכלא עלטא בהאי ושכיחא עלמא מהאי אשתצי לא ודא נפש אקרי והאי חייאעל

 דחייבין ועונשא דעלמא בצערא ידעי רטתי חברייא דאמרו הוא והאי דרא עלולאגנא
 ערן גן הוא תניינא ומדורא מעמיה. ההיא הנפש ונכרתה דכתיב הוא כהאי בארעאדי
 דעלטא וכגוונא עלמא דהאי כגוונא יקירין עלאין טדורין קב"ה עבד ביה בארעאדי

 יוטא בכל דסלקין וריחון ועשבין ואלנין חושבנא להון דלית גוונין בתרין והיכליןעלאה
 שארי. ביה רוחא דההוא ומדורא צדיקייא דאינון רוח דאקרי ההוא שארי אתרוכהאי
 עלאה. עלטא דההוא וכגוונא עלטא דהאי כגוונא יקירא בלבוש מתלבשא ורוח רוחוכל

 דרגא ההוא מתערנ' חטן דחיי צרורא דאקרי קדישא עלאה מהורא ההוא תליתאהטדורא
 הי על תתעננ אז כתיב עליה עלאה בעדונא לאתענגא אתדבק והאי נשמה. דאקרי קדישאעלאה

 נפש ההוא זכאין צריקייא ואינון רחמי עלמא דאיצפריך בשעתא ותאנא וגו'.והרככתיך
 ורוח לרוח וטודע בעלמא ושאט ואזיל סליק נפש עלמא. על לאגנה בעלמאדאשתכחא

 נחתא כדין עלטא, על קכ*ה חס וכדין לקב"ה ונשמה לנשמה, ומודע ואתעטרמליק
 ירחא וריש ושבתא שבתא ובכל לנפשא, אודע ורוח לרוח אודע נשטה לתתאמעילא
 תייבין ולבתר עלאה. לטלכא למגדא לטיחי דאזדווגו עד כהר ומתעטרן טתחברןכלחו

 ובשעתא וגו' בשר כל יבא בשנתו שבת ומדי כחדשו חודש מדי והיה הה"דלאתר"הו
 קברייהו על ובכאן דצדיקייא לנפשייהו להו ומודעי אזלי וחיי רחמי עלמאדאיצטריך

 כדין כנדשא נפשא לאתדבקא דלהון רעותא דשווין מ"ט יחו. לאודעא דאתחזואינון
 צער להו וטודיעי חברון לדסיכי ושאמין ואזלין ומתכנפי דצדיקייא נפשייהואתערין
 בנ"ע דטתעטרן רוחין ואינון לרוח. ומודיעי דג"ע פתחא כההוא עאלין וכלהודעלמא
 בעאן וכלהו לקב"ח אודעא ונשמה לנשמה מודיעין וכלהו בינייהו אזלי עלאיןמלאכי
 הסתים את אני ושבח שלמה אטר דא ועל בגיניהון עלמא על קכ*ה וחם חיין, עלרחטי
 עכ"ל. וגו' סתושכבר

 מפלשת )ר"ל דא טפרשתא שטעון ר' אטר ז"ל ע"ב קנ"ט דף שלחובפרשת
 משבח קב"ה ת"ח ויקירין עלאין רזין מנה ואשתמעו דחכמתא רזא אוליפנאמרגלים(
 מבין יעלמין לכון מעייל אנא והא בפולחני אשתדלו כאורתי אוילו ואמרבאורייתא
 ההוא אלילו אזילו אמר קב"ה ממתכלי ולא מהימני לא ידעי דלא נשא בני קלאיןלעלטין
 טה האי, כל ולטנד' ליה לאללא ניכול איך אמרי אינון רכמופא. עלמא ההוא טכאעלסא
 תנדקון וסנה קמייכו קייטא היא דהא ותחמון באורייתא אשתדלו בנגב זה עלוכתיב
 דאחסנא ירותא דהיא עלטא ההוא מנה תחמון וגו' היא טה הארץ את וראיתםליה
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 שורין דקייטא רעדן דכגנתא צדיקייא אינון עליה היושב העם ואת בה. לכון עיילדאנא
 כד האי לכל זכו אי תחמו בה הרפה. הוא החזק עלאין. בדרגין קלאה ביקראשורין
 וליליא יסמא בה לסלעי באורייתא אתקפו כד או לא. אי ליה ותברו יצרהון עלאתקפו

 דאשתדלו אינון מגיאין אי רב או הוא המעט האי. לכל וזכו מנה. ידייהו ארפו איאו

 אם היא השמנה הארץ ומה לא. אי האי לכל דזכו בגין באורייתא ואתקיפובפולחני
 או ליתבהא עיאה טיבו אמני אי עלמא ההוא מה הארץ טה תנדעזן טדאזרייתארזה.

 עלמין ולקלמי לעלם דחיי אילנא בה האית אין אם עץ בה היש כלום. סנה אזעיראי
 עכ"ל. לא אם בגווה אשתכח דחיי צרירא איאו

 להכנם הצדיקים לנפשות יש פתחים שבע תאנא ע"ג י"ס דף נח 8' בז"חוז"ל
 במערת הנשמה נכנסת הראשון הפתח שומרים. ופתח פתח כל ועל מעלתה מקוםעד

 פנו ואוטר מכריז הוא זכתה עליו שומר הראשון ואדם עדן לגן ממוכה שהיאהמכפלה
 את . ומוצאה עדן גן בשערי השני הפתח הראשון. מפחח ויוצאה בואיך שלוםמקום

 עונשה תקבל שם לאו ואי בשלום נכנמת זכתה הטתהפכת החרב להט ואתהכרובים
 הכפורים ביום נכנס שהכהן בשעה במקדש הכרוכים היו וכנגדם הכרובים בלהבותשפט
 והיו ומת מבפנים ונשרף להב יוצא הכרובים שני מבין זכה לא בשלום נכנםזכה

 הנשמה זכתה הנשמות ליצרף עדן גן כשערי אשר אלו כנגדמכוונים
 נותניי

 פינקס לה
 ועשן בזה זה מעורב ונוגה ענן של אחד ועמוד בארץ אשר בנ"ע ונכנסת ליכנםמימן
 ונונה ועשן יוטם ענן מקראיה ועל ציון הר מכון על ה' וברא שנאסר מביביוונוגה
 זכתה לא עמוד באותו עולה למעלה לעלות זכתה שמים לשערי למעלה מלסמה נעוץוהוא
 מכוון והוא עדן גן ראיתי יוסי ר' דאמר למעלה אשר טהטוב ומתעדנת שם נשארתיותר
 ממנה. נזונת אינה אבל השכינה מזיו נחנת והיא לפעלה אשר הנורא קרח פרכתכנגד
 הנקרא הרקיע נגד והוא השלישי לפתח שמגעת עד עמוד באותו עולה לעלות יותרזכתה
 זכתה שוטרים ושם שם אשר ירושלים עד ומגעתזבול

 פותחיי
 לא ונכנמת. הפתחים לה

 אוסרת והנשטה ממנה פנקסה ונוטלים לחוץ אותה ודוחים השערים נועליםזכתה

 וירושלים הטקדש בית השוטרים השרת מלאכי אלו כעיר המובכים השומריםמצאוני
 על כד"א החומות שומרי מימנה שיה פינקס זהו טעלי רדידי את נשאו למעלהאשר

 ומשבחת השערים באותן שם נכנמת יעלות זכתה שוטרים. הפקדתי ירושליםהומותיך
 יצחק א"ר לקרבן אותה מקריב הגדול השר ומיכאל למעלה אשר המקדש בכיתלהקכ"ה

 כאדם היא זו הקרבה חייא א"ר הקרבן כשאר לומר יכול זה הוא קרבן מה חייאלר'
 ואומר והששי והחמישי הרביעי הפתח קד עמה הולך ומיכאל המלך לפני דורוןהמקריב

 הצדיקים אשריהם ויעקב יצחק אברהם אהוביך בני בניך אשרי רבש"ע הקב"הלפני
 חיים וגנזי ערבות שהוא השביעי הפתח השביעי לשער שטניעים עד לזה. הזוכיםהטובים
 וטקלמין השרת מלאכי ונעשים שם כלם צדיקים של נשמתם וכל שם מצוייןטובים
 חיי זנוח והנחלה המנוחה ושם המאירה אמפקיריא השכינה מזיו ונזונין הקב"הלפני
 עכ"ל. כו' זולתך אלהים ראתה לא עין אשר הבאהעולם

 ולפי כבודו לפי סדור יו יש וצדיק צדיק כל ע"ג כ"ג דף תולדות בפ'וז"ל
 ושבט שבט כל וכן ראובן מן הצדיקים עם מדורו שם מראובן דאתי מאן לוהראוי
 יעדים עומדים והשבטים גרים של במדור מדורו ונתגייר העולם מאומות גר דהואומאן
 ה' לשם יהודות לישראל ערות יה שכסי שבטים עלו ששם הח"ר וצדיק צדיקלכל

 ומשרת טלאך ומכיר יודע שאינו מה לעוה"ב ומכרת יודעת צדיק של נשמתו יהודהא"ר
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 לב ולישרי לצדיק זרוע אור וכתיב השרת מטלאכי מונ כי טוב כי צדיק אמרוהה"ד
 עכ"ל.שמחה

 בין כלהו עלמא מהאי נפיק נש בר וכד ע"א מ"ג דף בלק פ' בז"ח ג"כוז"ל
 לאדם ליה למהמי באורחא עברין כלהו ורשעים והייבין ותמיטין חסידים ביןצדיקים
 דאורחייהו אינון כל לגיהנם או עדן לגן או אורחא נמלי וחטן עלמא. בני לכלקדטאה
 ויתער מטנא הד נפיק כדין דתטן חומזת תלת סאינון דלבר הזמה נגד מתקרבין עדןלגן

 שטיה יקזריאל ממנא וההוא כלהו בעלםין צדיקיא אתון זכאין ואטר וקאריקטייהו
 צנון בחילא קרא טטנא והאי דגיהנ' חרא תרעא עד קמיה ואזלין אורחא לוןאזליף
 ועברין. וטבלין כלהו ועאלין טה מצננן בכהילו שעתא בההיא יקידת'. צנוןתננא
 בידוי אתטסרן לא זכאין אינון וכל בגיהנם ועאלין דדום' ביד' אתמסרן חייביאוכלהו
 לפזם דסטין ער קמייהו אזיל ממנא ההוא ועברין דטבלין כיון ממנא. דהאי בידיאלא
 שוטר צדיק גוי ויבא שערים פתחו ואטר לפתחא קארי טטנא וההוא דעדן דגנתאחומה
 לאתר לגאו דעלו כיון ופתח' פתחא לכל וכן לגאו ליה ואעיל פתח' פתחין כדיןאמוני'

 בני וכל צדיק"א על חידו על תידו וכמה חדוה על חדוה כמה קיימין. אחרניןדצריקיי'
 וטצמיירי' נשכין ואוירן נפקין ידיעאן כהיכלין דאתממרן יומין תלת לסוף חדאן.מתיבתא
 חיזוא וחת חד לכל חזי כדקא ירותא אחסנת ירחי ולהלאה ומכאן בדיוקנייהוכולהו

 לא קדישא דמלכא גוונין דכל וגוון דיוקנין רכל דיוקנא יקרא מחיזו בנ"עדאתחזיא

 מטרין לד' גנתא גבי על מרקמא רקיעא אתפתח אלא חד באתר ולא בהיכלאאתגלי
 הדווה חאמי סאן צדיק"א כלהו ואתנהרין תפן ואתחזו קדישא יקירא מזיואואתמליא

 שבעה ע"א ל"ת דף בראשך דפ' בהיכלות וז"ל עכ"ל. כו' ה' נעם דההוא דא וכסופהדא
 לון אתקין דעדן טגנתא דאתתרך ולבתר דאדם דיוריה הוה ובהו כו' מדוריןהיכלין
 וחד חד וכל עלאה דיקרא טזיו' חזי כדקא בהו לאשתעש' דצדיקייא לנשמתיהוןקב"ה
 דאוקיטנא. כמה דלהתא וכגוונא דלעיל' כגוונ'אתתקן

 אתערו והא דלעילא כגוונ' למהוי לתתא מתתקן דאיהו אתר קדמאההיכלא
 טמירא גו לגו מתקן דאיהו עלאה ברזא דאיהו כטה דעדן דגנתא נמומאחברייא
 למהוי דצדיקייא נשטתהון בר עינא ביה שלטא ולא מכלא ומתים גניז דלתתאדרזא
 צדיקייא אינון ואלין דלעיל' ובענוגא דפאריהון ברזא מתמן ולאמתכלא ותתא לעיל'גליפן
 עיאה דרזא בדיוקנא קאים דא היכל' כו' אחרא דחל' בגין דטאריהון יקרא אחלפודלא
 דעדן בגנת' די היכלין אלין גו עאיין עלמא מהאי נפקי דצדיקיי' נשמחין דכדבנין

 ובכל תמן. למיתב נשמתא דאצפריכ' זמנא ההוא כל וחד חד כל יתבין ותמןדלתחא
 אתלבשת ותמן דלתתא כגוונא ודיוקנין דלעיל' כגוונא דיוקנין אית והיכלאהיכלא
 דממי עד דאצטריכת זמנ' ההוא כל תמן ואתעדנת עלמא דהאי כגוונא בלבושיןנשמתא
 דיוקנין חמאת ביה דאתלבשת מאנא ההוא וסגו דאצמריך. כמה עלאה לאתר למלק'ז0גא
 ונש0תהון לאמתכל' עלאין נהורין אית היכיא כהאי דמאריהון. ביקרא לאמתכל'עלאין
 תטי ועאלין תמן קיימין דאתגיירו גיוריןדאינון

 תמן וטתלבשן עיאה ביקרא לאמתכלא
 ותטן ודהבא מבא סאבן טקפא היכלא וההוא נהיר. ולא דנהיר דנהורא חדאבלבושא
 דשאר חייבי אינון בכל ממתכלן מתמן דגיהנם פתחא לקבל דנחית חדא פתחאאיחו
 בנורא לון דטרדי חבלה מלאכי באינון ואתתרכו קדישא קיימא ככרית עאלו דיאעמין
 עלאה נהירו מגו נהרין ביומא זטנין ותלת דאתגיירו. על וחדרון חטאן ואינוןדדליק

 : כו' דאתגיירו גיורין ושאר גיורא ואונקלוס קובריה מנהק ועילא תמןוטשתעשען
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 שכלא והאי קדטאה הי~' מהאי לגו ק"סא דא היכלא תניינא.היכלא
 דטקפן יקרץ אבנץ כי אית הכא מקדמאה נהיר היכלא והאי דאבהה לטערתאממיך
 לתתא: מעילא נהיר ואיהו גתנץ מכל כליל חד נהורא אית היכלא דהאי בגוליה,

 סודן והוו לאתתקנא בגץ עלמא כהאי ומרעין ימורץ דמבלו אינון קיימין היכלאבתאי
 קיימץ היכלא טהאי לגו לעלסיה צלותייהו מבטלין הוו ולא יומא כל למאריהוןומטבחן

 לוף נהיר גוונין כל דכליל נהורא וההוא היכל' האי בגו לגו קיימין אינון ואליןהילא. בכי מברך רבא n~DW יהא אמן ואתיבו דמאריהץ NDW חיטא בכי דמקדסץן אימןכל
 טנהון ועילא בגוייהו אתאחדן ולא דאתאהדן אחרנין נהורין וחטאן קיימין נחירופההוא
 ועאל: היכל' מהאי נמיל איחו לון ונחים בינ"הו וקאים עאל דאיהוטסית

 דרדקי אעץ וכל קיר וכאבץ מרעין בס אעיון כל ותמן תליתאהבהיכלא
 דמעץ אושדץ והת מקדשא בי חרוב על דעצבץ אינון וכל טטץ טלימו א דלא רבןהבי
 ועאל: היכלא פהאי ונפיל לון מנחם ואיהו היכלא בההוא קיימיןכלחו

 דשאר קטולי אינון וכל וירושלים ציון אכלי אינון כל ותמן ה א ע י ב ר א ל כ י הב
 ומנחמין ביה אחידן כלהו רדוד דזרעא נשיאין אינון כל וכדין ובכי שרי ואיהו עע"זעסין
 עד תפן ואשחהי לעילא וסליק קלא בההוא ומתאחד נפיק דקלא עד ובכי תניינות שאריליה.
 ואמווחא היכלין אינון לכל מנהרין וזיוין נהורין כמה עמיה נחתין נחית וכד ירחאריש

 לביש פורפירא וכדין דמשיח עמי' דמבילו ומכאובין מרעין ובני קטולין אינון לכלונהורא
 ההוא וסליק פורפירא, בההוא עע"ז עמין דשאר קטולי אינון כל ורשימין חקיקיןותמן

 ההוא לאלבשא זמין וקב"ה דטלכא. עלאה פורפירא גו תמן ואתחקק לעילאפורפירא
 עמיה ונחתין לון ונחים אחא די עד גויות מלא בגוים ידין דכתיב עמין ולמידןפורפיר'
 וכמה לאתעדנא ועדוניןנהורינ

 מלאכיי
 לאתלבשא במלבושא וחד חד כל עפיה ורתיכין

 לגו ונחית. מליק דאיהו זמנא ההוא כל מתעדנין ותמן דקטויין נשמתין אינון כלבהו

 וכלהו וחכרוי עקיבא ר' מסנן רברבין עשרה אינון עלאה דרגא גו קיימי היכלאמהאי

 ראתה לא עין כתיב עלייהו עלאה יקרא בזיו ונהרין דלעילא אספקלריא גו בסליקוסלקי
 : לו למחכה יעשה זולתךאלהים

 דתבו שיימתא דתיובת' מאריהון אינון כל קיימין חמישאהבהיכלא
 דמאריהון שמא דקדישין אינון וכל ברכיו נשמתייהו ונפקת בהו ואתנחמומחטאיהון
 קב"ה ליה דקביל יהודה מלך מנשה קאים היכל' דהאי ובתרעא מוחא עלייהווקכילו

 אינון כל קיימין היכלא מהאי ולגו לי'. לקבלא חתירא ליה וחתר שלימתאבתיובתא
 מתעדנין ואלין עובדיהון על דאתמרמרו בשעתא נפקא דנשמתהון תקיפא רתיוכתאמאריהון
 ותלת ויומא. יומא בכל עלאהכעדונא

 זמניי
 דמתעדנין היכלא כההוא עאי נהירו ביום'

 בין לתתא בין דחכריה רחופה מנהירו נכוה חד וכל ליה חזי כדקא וחד חד כלביה
 לאעלה יכלין לא גמורים צדיקים ואפי' תתאי היכלי אינון על קיימא היכלא האילעילא:
 דאיהו דחמידי דרגא בר כלא על עלאה דרגא איהו והאי ביה ולמיקם היכלא האיבגו
 : כלא על עלאהדרגא

 כיא על עלא' היכל' דא היכלא דחמידי היכל' דא היכלא יתאה שתהיכלא
 חסידים אינץ אלא ביה. ריקום מאן לית דימינא היכל' כלא על רקיימא היכל' הואוהאי
 כל קיימא היכל' דהאי ולפחחא : מגי ברחימו למאריהון דמרהםי אינון וכלקדיע~ן
 למלקא וזמינץ היכלא בהאי עאלין ואלין יומא בכל דמאריהון יתודא דסיחדיאינץ

 יצחק ק"מא אחרא ויפתחא דקב"ה ימינא אברהם פתחא מהאי ועילאבקדמיתא.
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 יקקב קיים' לגו אתרא ולפתח' קב"ה. קמי שלים קרבנ' והוה טדבחא נבי עלדאהעקר
 תלת אתערו בעקו ישראל וכד רישייהו קל ושכינת' סחרניה שבמין ותריפרשליטא
 ואגנא לעילא ואתעמרא מלקא איהי וכדין עלייהו לאגנא לשכינתא לה ומתעריאבהן
 היכלין אית לעילא נמי הכי רעדן בגנתא לתתא היכלין דאית וכמה דישראלעלייהו
 : דאיהו היכלא בחד וטתעמרן מתקשרן כלהו היכלין הני וכל דמהימנותא רזא דאינוןמתקנן

 באמצקיתא היכווין שאר מכל ומתים גניז איהו היכלא והאי ה א ע י ב ש א ל כ יה
 נשטתין וכד אוכם מומק חוור ירוק סגיאין בגונין דאיהו עסודא חד קאים היכל'דהאי
 להאי דאתחזי וסאן ביה סליק גוון להאי דאתחזי מאן היכלא. האי גו עאלין אינוןמלקין
 כדאמרן לסדורא אינון היכלין שית ואלין ליה. חזי כדקא וחד חד כל ביה סליקגוון

 : לשונו כאן עד כו'ושביעאה
 מגודל הטדבר לך שלח טפ' המאטרים מן אחד ורעי אחי אתך נא אציגהעוד

 קודש ברית דנטר סאן טעלת מגודל מדבר זה ועור התחתון עדן כגן הנעשיםפלאות
 : האפשרי בכל נמרץ בקיצור אעתיק הקיצור לאהבת אך שם בארוכה בא זה וטאמרדילי'

 רב ופריש ונשגב צדיק ירוץ בו ה' שם עוז מגדל קרא האי ע"א קם"ד דףוז"ל
 נהירו קייטא בנ"ע( )פי' טגדלין אינון בין דסיקא מגדל בההוא כו' דא קראמתיבתא

 אמצעי' גו וקאים מאתריה מגדל ההוא נמלא ציפדא ההוא אתי כד דם"ת בדיוקנאחד
 סאה תלת כו' שטיא לרום רומיה הוה דכרובים. גדפי נו שבנ"ע( העזרה )פי'דעזרה
 לסקרי ישראי מלך 'זטין ביה דם"ת. דיוקנ' דא נהירו קיימא דאמצעיתא בפתחא תמןפתחין
 אי נהירו. דההוא ס"ת וכההוא אחרא ולא טשיחא טלכא להוי ודא הקהלבפרשת
 דפרש סתיטין סיין מאינון דטלוי. נעימו קל ישמעו המפומיה איהו זכאה קדישאחמידא

 לסלקא מתיבתי בני כל בעאן כד וזמנייא. ומועדייא ושבתי ירחי ריש בכלבאורייתא
 ומנו מלין פריש ואיהו משיהא מלכא יגבי טתכנשי כלהז דרקיעא מתיבתא לגולעילא

 ופתחא דעזרה באמצעו טגדל ההוא קיימא כד כו' כלהו סלקין בתיאובתא דמלוימתיקי
 ההוא על עלאה נהירו ונהיר גדפייהו ופרשי פומייהו כרובים אינון פתחין פתחדא

 ליראיך צפנת אשר מובך רב מה ואמרי פתחי כרובים ואינון פתיח ס"ת וההואפתהא
 דישרי בשקתא כו' ס"ת דההוא דנהורא נהירו חטא מאן אתגליל וס"ת פתחין מגירווגו'

 דכתיב טופנא ביטי נח דשדר יונה ההיא תפוק וסתמן אחרא פתחא יתפתחלטקרי
 היא טה ידעו ולא קדטאי בה מלייו ולא דאשתמורעא ההיא היונה היונה אתוישלח
 ידע לא עוד אליו שוב יספה ולא דכתיב ובשעתא שליחותא ועבדת נפקת מהכ'אלא
 בפוטהא עטרה תטול ואיהי דא בפתחא ואתגניזת לאתרה תבת והיא אזלת לאן נשבר

 כו' פז עטר' לראשו תשית כתיב וכדין סטי ולא ממי משיחא רטלכא רישיה עלותשוי
 ואיהי אבתרוי ליה שוי כרית דנטר מאן קדיש' חמידא ואי טחכאן דא רכל_ עמאזכאה
 טבלא ועלאה רב נטירו הא : לאחורא נפר מאן חיטא ואי לקמא הקדוש'( השכינ')פי'
 נסיר ואשתכח וצדיק צדיק נין עאל סגי כרתיסו עלאה צדיק איהו וסאן ליהדנפיר
 דאיהו לברא לנזקא דיכיל איהו טאן כו' דא ברית דנמיר סאן זכאה סטריןסכל

 כההיא חדוה דלית בחדוה הד תמן קיימא ממרין בתרין לגו דאיהו מאן כו'באטצעו
 דחילו כההוא דחילו דלית ביראה וחד בשטחה ה' את עבדו לקיימא בעלטאחדוה

 הוא דא טזרה ממטר דנביע דטייא טעיינא חד ביראה ה' את עבדו לקיימאבעלמא
 נאטצעו כו' קלסא בני כל שבחא למיימא יכמן לא מעיינא מהאי נביאה יחזקאלדאטר
 קייטא נטורי אינון כל כו' קדישא טלכא קמי ויתחזון ישראל. כלהו יקוטון.דעזרה
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 העבודה 1ש1רשיסגד18

 אינון זכורך כל יראה וע"ד כו' פלכא קפי לאתחזאה בעיין הקודש( ברית )פי'קדישא
 מאי זכור ולא כתיב זכר דהא זכרך ולא זכורך מתיבת' רב ד"ק קדישא קיימאבני

 דבכל מלכא בני הוו אינון ביה חבאן ולא קדישא קיימא דנטרין אינון כל אלאזכורך
 רדכיר קדישא קיימא ביה דאית ההוא זכורך וע"ד תריר לון ודכיר כהוא משתבחיוטא
 כל כו' דא קייטא דנטיר כסאן עלאה מלכא קמי שבתא דלית יומא בכל מלכאלון
 עם תהיה תמים וכב"כ עליה ושריאת שכינתא ביה אזדווגא קדישא ברית דנטירמאן
 ה' עם דא ברית דנטיר דכיון חד' בזווגא אלהיך ה' עם ולבתר תהיה תמים אלהיךה'

 סעיינ' בההוא חדוה על חדוה כמה קדישא חמידא אי כו' מניה אתפרש ולאלהוי
 טרפין לאמוותא קיימי וכלהו בנ"ע קב"ה דנציב אילנין זיני כל סגדלא סעיינאבההוא
 אמר לון. גניז דא וכל מחכאן דא רכל עמא זכאה כו' חדיר לבא ולחיו וענפיןואיבין

 כו' חזלקך זכאה רב אי ר' אי א"ל פליאן מאיין אית מקדשא דהאי בקרקע שטעוןר'
 באהבת' עת בכל ירווך דדי' חן ויעלת אהבים אילת ואמר פתח וגעא. שמעון ר'בכה
 טינך מתפשמי ומבועין ומקורין ונחלין ימין כם' עלמין דכל נהירו אורייתא תמידתשגה
 גבי חן ויעלת אנת אהבים אילת כו' ותתאין עלאין קיימי עלך כלא מינך מטרין.לכל
 שעשועים אורייתא אורייתא יאות. כדקא מינך לינקא דיזכי סאן דילך רחימין ותתאעילא

 ונשק ברכוי בין רישיה ואעיל בכה דילך וגניזין מתרין וימים' לנלאה יכיל מאןדסארך
 דיוחאי בריה תדחל לא ליה אמרו מחרניה דחברייא דיוקנין כמה חמא אדהכילעפרא
 שמעון ר' אמר כו' ברכוי בין רישיה אשכחוהו אחיין שליחן תרין אינון הא אדהכיכו'
 למלקא זכאן אי עלמא בההוא נשין לי. לאודעא תיכול אי למינד' בעינא חראטלה
 לגלאה דלא בגין יתירא רזא לן אית ברא ר' אי ר' אי א"ל חסן אינון היך אולעילא
 דפרוכתא כאתר ועדונין ענוגין בכסה לי אחזיו היכלין שית ר' אי כו' דחסןמתרין
 כלל. דכורין עאלין יא ולהלא' פרוכתא טההוא דהא בגנתאפרישא

 חדא וכל בהרה זכיין נשין ואלפי רבוא וכמה פרעה בת בתיה אית חראבהיכלא
 דנהורין דוכתין מינייהווחרא

 ועדוניי
 יומא בכל זימנין תלת לה. אית כלל דחק' בלא

 חדא רפרגורא לאתר נפקת ובתיה אתי מהימנא נביאה רמשה דיוקנא הא אכריזוכרוזי
 דא נהורי דרביתי חולקי זכאה ואסרה לגביה ומגידת דטשה דיוקנ' וחטאת להדאית
 כלהו אוריית' בפקודי ואשתדלן נשין לגבי אהדרת מכלהו יתיר דילה ענוגין איהוודא

 הכי. נהרי דלא בר דדכורין בלבושא דנהור' בלבושא עלמא כהאי דהוו ריוקניןבאינון
 בההוא ובטעמייהו בהו משתדלי עלמא בהאי לון לקיים' זכו דלא דאורייתאפקודין
 אצטערו דלא שאננות נשים אקרון פרעה בת בתיה בהדי דיתבין נשין הני וכלעלטא.
 כלל. דגיהנםבצערא

 זמנין תלת בהדה ואלפין רבוא נשין וכמה אשר בת מרח אית אתראבהיכלא
 פרגוד' לגבי ונפקת חדאת ואיהי אחא צדיקא דיופף דיוקנא הא קמה מכריזיןביומא
 האי זכאה ואמרת יגביה וסגידת וחדאת דיומף דדיוקנא נהירו וחמאת יה דאיתחדא
 ומשתדלן נשין שאר לגבי אהדרת לכתר סבאי לגבי דייך כשורה ראתעריתיומא

 ולבתר וחדא חדא לכל אית ותידו דוכתין וכמה שמיה ולאודאה עלמא דמאריבתושבחן
 ובטעמייהו. אורייתא בפיקודא לאשתדלאאהדרן

 בהדה ורבכן איפין וכמה טהימנא נביאה דמשה אסיה יוכבד אית אתראבהיכלא
 לסארי ומשבחת אורת ויומא יומא בכל זמנין ג' אלא כלל מכרזי לא דאבהיכלא
 בלחודהא ואיהי יומא בכל מזמרן דימא ושירתא בהדה. די נשין אינון וכל איהיעלמא
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19 הכשלשער

 בנן די צדיקייא אינון וכל וגו' בידה התוף את וגוי הנביאה מרים ותקח טהכאאטרת
 קרישא. לשמא עסה ומשכחן אודאן קדישין מלאפין וכמה דילה נעימו לקל צייתיןערן

 בההיא ומזמרן אורן בהר' נשין שאר וכל הכי אוף דבורה אית אחראבהיכלא
 זכיין ודנשיין דצדיקייא חדוה חמי מאן ר' אי ר' אי עלמא. בהאי אטרת דאיהישירתא
 קדישין דאמהן טסירין היכלין ארבע אית היכלין דאינון לגו לגו קב"ה. לגבידעברין
 כטה בלתודיהון אינון יומא בכוליה לון. רתמי מאן ולית לאתנלאה אתססריןדלא

 רזווגא דשעתא בגין כחרא כלהו אתכלילן ליליא ובכל הכי. אוף וגוברין לךדאמינא
 בנהורא נהורא בנשמתא דנשטתא אתדכקותא עלמא דההוא זווגא כו' לילא בפיגותאיהו
 דאזלי ונוקבי נוברין דצדיקייא חולקיהון זכאה כוי בגופא גופא עלמא דהאיזווגא
 אלמלא ר' אי ר' אי כו' עלמא דההוא ענוגין לכלהו וזכאן עלמא בהאי מישרבארח
 ערטירא דאנא ידעתא חדת סלה אי ליה אטר כו'. לגלאה אתמסר לא אנת יוחאיבר
 באתר או בחקלא קלא יחיב נש בר למנדע. בעינא דהדרא קלא אמר אימא א"לבה

 כטה דא מיה על קדישא חסידא אי א"ל יריע זלא אחרא קלא והדראאחרא
 אוקמוה הכי אטר מתיבתא רב נחית וכד מתיבתא רב קמי הוו דקדוקין וכמהאתערו קליי

 נש בר יהיב וכד כו' אינון קלין תלת חזי תא איהי. יקירא ורזא דרקיעא במתיבתאמלה
 יתער האיך דכ"נ. קלא לגבי אתער לא דנחש קיא קלא. ההוא לגביה מתערין אינוןקלא

 קלא ולאו קלא ההוא לגביה דאתטטר דנחש קלא אתער מחאה נש בר מחי כדכמחאה
 שופר ההוא קול דר"ח ביומא דא ועל זיניה בתר זינ' קלא בתר אתער קלאאחרא.
 ולמחאה לקמלא איהו לביש דנחש ארחיה אזלא. זיניה בתר זינא אחרא שופר קולאתער
 נש בר כד איהו ורא זיניה בתר אלא נחש דהאי קלא אתער לא ממש קלאבההוא
 ורזא לזיניה לאתבא דנחש קלא ההוא אתער כדין לזיניה ליה וקרי בארעא בחוטראמחי
 לי די דא סלה אלא למשמע זכינא לא אלמיי ואסר ריש חדי כו' טמירו איהודא

 אלמלי קדישא חסידא אי א"ל עלסא דההוא דקשוט מיין למשסע רזכינא חדילמהוי
 שטימה בכל ת"מ כו' יתיר הרי תהא מתיבתא רב קמי עלטא בההוא דמלין תדוהידעת

 כלהו כדין וסליקו סהיסנותא בני אינון וכל ונשין גוברין אתכנישו נפיק כרוזאושסיטה
 וחדאן דרקיעא מתיבהא לגו עאלין פחלב ינוקי אינון וכל ומלקן ונשין דכוריןסתפשטין

 לון ואמר קם בידיה רמאריה דמפתחן נער וההוא חדו על חדו ותמן דלהון ועלויאתרוה
 כלהו עאלין לבתר חרוה כההוא חדוה דלית חדוה חמאן וכלהו ועתיקין חדתין מליןכמה
 דאהבה היכלא בגו ה' בנעם נהרין דאינון תמן גניזין היכלין וכטה פרוכתין כמהלגו

 סובא הכל עמא זכאה כוי בהיכלו ולבקר ה' בנועם לחזות דכתיב הוא וראדקב"ה
 אשר האיש ומי העיון טשא להקל בכדי נמרץ כקיצור עכ"ל כו' סחכאן עלטאדההוא
 מלאכת המלאכה אל לקרבה בקרבו תוקד ההתלהבות ואש למשרים ישפוט בצדקיקרא
 למה עולה ביאור די והן בנועמו ולהזות ה' משכן אל הקרב הקרב כל הקודשעבודת
 בעז"ה. הפרק נשלם ובזה לבארשרצינו

 שלישיפרק
 והשעשו' שממות רב גורל הקודם הפרק על והעמדנו ככתבים באו המה הלאהיות

 המבארים מאמרים התורה טן תמוכין לעשות ראינו ראה כן על והעליון התחתון עדןשבגן
 האדם לב על יעלה לו ואשר עושה. שהאדם ומצוה מצוה מכל העולמות בכל תיקוןגודל

 יאסר האדם יעשה אשר וכל הקדושה השכינה עליו ססשיך תיכף טצוה איזהלעשות
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 העבודה ושורשיסוד%

 קמצנות סדת ימצא ובל יראה וכל כו' ושכינתיה. קב"ה יחוד לשם זה הוא כיעל"
 הקרושים. מטאמרים הזאת התר"ה אלינו באה ע"כ הסלולה.בדרכו

 נש בר אתי לעילא אינון עלאין אוריתא פקודי ת"ח ע"א קי"ח דף בטדבר פ'וז"ל
 עביד פלנייא ואמר קמיה ומתעטרא קבעה קמי קייטא פקודא ההוא הדא פקודאועבי'
 ה"נ לתתא ליה אתער דאיהו כגוונא לעילא ליה אתער דאיהו בגין אנא פלנייא וטןלי

 לי שלום יעשה במעוזי יחזק או דאתמר כמה ותת' לעילא שלטא ועביר לעילאאתער
 דההוא חולקיה זכאה לתתא. לי יעשה שלום לעילא. לי שלום יעשה לי. יעשהשלום
 לשונו. כאן עד אורייתא פקודי דעביד נשבר

 אורייתא פקודי ועביר בקב"ה ביה דאתדבק מאן כל ע"א קכ"ב דף נשא פ'וז"ל
 אותם ועשיתם אוקמוה והא דלתתא ועלמא דלעילא עלסא עלמין קיים הואכביכול
 עב"ל.כתיב

 כיון אותם ועשיתם כו' תלכו בחקותי אם ע"א קי"ג דף בחקתי פ' נ*כוז"ל
 באורחוי ואזיל אורייתא פקודי דעביד מאן אלא אותם ועשיתם אסאי השמרודאמר
 מצוה איזה לעשותו אפודתו והשב נטרץ. בקיצור עכ"ל לעילא ליה עביד כאלוכביכול

 מאתכם קחו וז"ל ע"ב קצ"ח ויקהל פ' מבואר הקדושה השכינה עליו ממשיך הטצותטן
 יגבי רעותיה שוי נש דבר בשעתא חזי תא וגו' יביאה לבו נדיב כל לה'חרוטה
 נופא. רכל וימודא קיומא דאיהו לבא על בקדמיתא מליק רעותא ההוא דמאריהפולחנא
 ורעותא גופא שייפי דכל ורעותא גופא שייפי כל על סבא רעותא ההוא סליקלבתר
 בר וההוא עטהון לדיירא דשכינתא זיהרא עלייהו משכין ואינון כחרא מתחברןדלבא
 לקבלא אמשכותא הוה טאתכם תרומה. מאתכם קחו הה"ד הוי דקכ"ה חולקא איהונש

 עכ"ל. לה' חולקא למהוי תרומה ההיאעלייכו
 עליו יאסר האדם יעשה אשר לכל או מצוה איזה הן האדם יעשה אשר יכלאך

 הקב"ה של שטו זה האדם לו יקרא אשר וכל ושכינתיה קב"ה יחוד לשם זה הואכי
 ר"ל הטומאה רוה זה דבר על שורה הכנה בלתי כי בו שורה קדושה רוח המעשהעל

 לכעי נש דבר עובדוי בכל אלעזר ר' אמר וז"י ע"ב. נ"א דף תזריע פ' בזה"קכמבואר
 על קדישא שמא בפומיה לארכרא קרישא לשמא מאי קדישא לשטא כלהו דלהויןליה
 דאיהו בגין אחרא סטרא עלוי ישרי ולא לפולחני' הוא דכלא עביד דאיהו מהכל
 עכ"ל. עבידתא ההוא על לאשראה ויכיל נשא בני לגבי תדיראזטין

 קדושה רוח להשרות מלתא הזמנא אחרים מיד קנה או חדש בית תבנה כיוביחוד
 וז"ל ע"א נ' דף הנ"ל פ' בזה"ק כמבואר כנ"ל עליו ויתעלה ית"ש נקרא אשר זהבבית
 בגין בני הוא דקב"ה לפולחנ' דהא לאדכרא כעי למבני שארי כד בניין דבניסאן

 זמין וקב"ה עלוי שארי דשמייא סייעתא וכדין וגו' צדק בלא ביתו בונה הוידכתיב
 הא נוך ופקדת מהו וגו' אהלך שלום כי וידעת הה"ד שלם עליה וקארי קדושתאעליה

 ואי כתיב תחטא ולא וכדין בני איהו כד בפומא מלה לאפקדא ופקדת אבלאוקמוה
 דאתענש עד מעלמא נש בר ההוא נפיק ויא כו' אחרא סטרא לכיתיה זטין הואלאו

 ביה שריא ממאבא רוח דירא ההוא דהא לאתזקא יכול ביה דדייר ומאן ביתאבההוא
 לה רבני ההוא ביתא בההוא דאתזק כנון ידוע במה תימא ואי ביה דאשתכח פאןואזיק
 ודאי הא אבתריה אחרנין ותרין הוא טטונא בנזקי או דגופא בנזקי או ביחיה אנשיאו

 ובדף עכ"ל. ביה ידור ולא דעפרא בטיחלא ידור ביה ידור ולא לטורא נש בריערוק
 מאתריה מסאכא ירוח ואפיק אתרא מדכי הוה צרעת ננע נחית הוה כד ז"ל ע"בנ"א
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21 הכגילשער

 דדכיר בצדק קדישא בסמר כמלקדסין לה ובני וכלא ואעין אבני ביתא טנתציולבתר
 מאתריה ביתא וירחיק אתרא בעפרא דא כל ועם קדושה עליה ולשרי קדישא לשטאליה

 בההוא ביה דמקטרג מאן נחית ולא אתחזי דלא השתא טפחים תרי קדמאהמימודא
 ואי שפיר ביתא מהאי לנפקא יכיל אי תקנתיה מאי מאתריה ליה לאפקא ממאבארוח
 קדטאי כאתר ליה וירחיק ויפיק וחלא ואעין אחרנין באבנין כמלקדמין ליה יבנהלאו
 בית תקנה שלא יזהר לך וטוב אשריך לכן עכ"ל כו' קדישא שמא על ליהויבני

 ישראל. שבנה עטיתך סיד תקנה מבונה בית חקנה אם תשתדל רק בה לדורטעכו"ם
 בית הכונים הערלים שעושים כישוף סכנת משום חדש בית מלבנות להתרתקוראוי

 לפרש צריך מבונה כית יקנה או תבנה אשר בית איזה שהו כל הבונה ועכ"זחדש
 להתפרנס שאוכל כדי ושכינתי' קב"ה יהוד לשם זה בית בונה או קונה אני מלאבפה
 אוכל ועייז מנוחה מקום לי שיהיה גם ית"ש עבודתו לעבוד אוכל ועי"ז זהבבית
 אני בשפתים ולבמא ית"ש לעבודתו חדר איזה ליחד שצריך וכפרט הכבוד. למלךלעכור
 כלילה. הן ביום הן קביעות שיעור בתוכו ללמוד זה חדרמיחד

 הכמא בית לו להיות שישתדל השפל בעוה"ז שליטות לקנות שרוצה לאדםוראוי
 בהכיש לו שיש כל עשיר איזהו הגמרא חכמי בזה שהפליגו כמו לשולחנו פטוךבחצר
 זומרא סר טצוא לעת אליך תמיד כל יתפלל זאת על פ' על דרשו נם לשולחנומסוך
 אסרי ענינים כטה על זה פסוק שדרשו והגם לשולחנו ממוך בהכ"ם לו להיותאטר

 בית לו שאין מי ובודאי ח' דף דברכות בגמרא והוא מכלהו עדיף זוטרא רירבמערבא
 אף עת בכל צרכיו לעשות שיוכי בכדי היטיב ממזכך דהיינו צרכה כל טבונההכסא
 וגם טנקנים משוקץ בגוף להתפלל היינו מכשולים לכמה לבוא יכול גשמים ירידתבעת

 ההיא בעת הכסא בית למצוא הטרחא גודל בשביל ר"ל משוקץ בגוף ולאכולללמוד
 להיות רבים צרכי כשביל להשתדל וגם מאוד בזה להשתדל וחרר ירא לכל ראוילכן
 ודי בו, תיוי הרבים וזכות כנ"ל צרכה כל מבונה הכנמת בית בחצר הכסאבית

 זו.בהערה
 פתח אבא רבי ז"ל ע"א ס"ה דף בשלח בפי מבואר קטצנות של רעה מדהוגורל

 סרדיני כמה נפקי דשסאלא מסטרא דתנינן השמש תחת ראיתי חולה רעה ישואמר
 כד"א רעה אקרי חד וכל נשא דבי לגבייהו וטתקרבין כו' כאוירא וטתכקעןנימוסין

 כר חולה. היא אמאי חולה נשא בני על בתמקיפא דאתיא בגין רעה אליך תאונהלא
 היא גביה צרקה גבאי אחיין מממוניה' קמצנין לון עביד נשא בני על האישריא
 למיכל הוא אתי בידיה מחאת היא מסכני אתיין טדידך. תפיק לא א"ל ביריהמחאת

 רביעאה תיקון בתיקונים ופכואר קכ"ל לאתרא ליה לנטרא בנין כידיה מחאתמטמוניה
 ואם אגרא עלייהו יהיב דלא פקודין במל ואזיל רצלי נש בר אית וז"ל ע"א קם"בדף
 עת~רין דאינון נשא מבני אינון שניאון דודאי לון עביר הוה לא עלייהו אגרא יהיבהוא

 איהו רנפשא דעותרא רלהון. מנשטתא יתיר דלהון עותרא חביבון ואינון מגיאבעותרא
 דמחבבין ואינון ריו. בקלמא ועדונא ממונא דגופא ועותרא דאתא בעלמא סביןפקודין
 בגינה לחו יהבין הו' יא זוזי במאה אזרייתא כי ייה יהבין הוי אם מנפשאטמזנא
 אלא איהו לאו לקב"ה( )פי' ליה ורחים דדחיל ומה מנפשא עלייהו חביב דממונאבגין
 ודחילו רחימו האי טפל קב"ה דרחים ואורייתא עיקרא ממונא רשוי האי ממונא.בגין
 סמוניה רחים דאיהו דאע"ג דקכ"ה ורחילו דרחימו עיקרא אלא קכ"ה ליה תשיבלא

 בכל נאסר לכך ריליה בטפל ולא עליה תשיב דאיהו כמה כמטוניה ליה דרחיםמנפשיה

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



 העבודה ושורשיסוד22

 נזיק הוה ולא דעלסא ממונא כל יהיב הוה טמטוניה נפשיה דחשיב מאן וכןטאדך
 האיש וסי עכ"ל. ליה דרחים במאי נפשך בכל נאסר לכך ביה דאית זעיראבאברא
 לבאר שרצינו טה וזהו נכונה. ידיו יהיו ובזריזות הפנונה קמצנות סדת ירחיקהחכם
 ~fn'tp הפרק נשלםובזה

 רביעיפרק
 הבל גרים הבלא ומאי עבירה. עשיית ע"י העולמות בכל הפגם גודל יבוארבו
 שם והטכגה בפניו. שלא אפילו תבירו יקלל שלא כזה ונפרטו מפיו היוצאדיבור
 בעשותו הנה הכעם. פגם וגורל ושקר. שוא ושבועת שקר. ודבר הבירו. סודוהמגלה
 קכ"ב דף נשא בפרק מבואר העולמות בכל פוגם תעשינה לא אשר ה' טטצותאחת
 פנים לתתא פגים לעילא פגים כביכול אורייתא פקודי על דעבר מאן כל וז"לע"א

 שמייא הד קם בארבא דשאטין ימין מפרישי לאינון מתל עלטין. לכל פגיםלגרמיה
 מחייבי לישזבן רחמנא וע"ד כו' 1ג1' יעשו כי אשה או איש וע"ר כו' לנקכא בעאבינייהו
 לעילא דנרמו מה כל כר בגינייהו מסתלקי זכאין כטה דיהון פנימו ומן עלמאדהאי
 טה וגומר בור איש יכרה כי או בור איש יפתח כי ואטר יצחק ר' פתח כו'ותתא
 בחובי' עלמא לאבאשא רנרים מאן כך דא על ומה וגו' ישלם הבור בעל בתריהכתיב
 רקיעים לעלות המעלות גרם דברים וספורי פיו יפצה הבל זה גם וראה עכ"ל.עאכ"ו
 היוצאים ודבור הבל כי על נידון האדם ושם העליונים בעולמות לטעלה ועולהבוקעת
 ע"א צ"ב רף לך לך פ' וז"ל בזה"ק. כטבואר ח"ו רעה אם היא הטובה פיומפתח
 קיא ושמעין עלמא כל ומאמין דאזלין דגדפין מארי אלפי ותטניא ועשרין סאהדתניא
 ומאמא ואזלא קלא לה דלית בעלמא מלה לך לית דתנינן כטה קלא יההוא לי'ואחדין
 לסב הן לה ודיינין דמארין ימאריה קלא ההוא ומלקין דגדפין מארי לה ואהדיןברקיעא

 דייניי אימתי וגו' הקול את יוליך השמים עוף כי דכתיכ לבישהן
 חייא ר' קלא לההוא

 וכדין נש ככר ביה אמהירת והיא מניה נפקת ונשמתיה ונאים שכיב דב"נ כשעתאאמר
 אמהידת דהיא משום מ"מ פיך פתחי שטור חיקך משוככת הח"ד קלא לההואדיינין
 בכר ביה אסהידת נשמתא יומא בכל עביר נש דבר מה כל אטר יהודה ר' נש,בבר
 עכ"ל. בליליאנש

 ולא קדישא עלאה דמלכא עלאין גבורן אנון ואלין ע"ב ק' דף משפמים בפ'וז"ל
 דעכיד מה מיניה עביך וקב"ה ליה אית ודוכתא אתר דפוטא הכל אפילו כלוםאתעביד
 עכ"ל. לכלא לחו אית ודוכתא ואתר בריקני' הוי לא קלא ואפילו נש דבר מלהואפילו

 דסלקא עד רקיעין ובקע מלקא מילה ההיא תנינן ע"ב ל"א דף צו כפריוז"ל
 דבר מכל ונשמרת דכתיב כמה ביש ביש אי סב סב אי דאתער טה אתערבדוכתיה

 בקיצור. עכ"לרע
 דצלותין הכלים ע"א ק"ח דף ותשע שתין תיקון בתיקוניםוז"ל

 סלקיי
 ברוחא ביה

 לבדו הלחם על לא כי בהון דאתמר עלאין הכלים לגבייהו ויתערו עילא' לגבידקודשא,
 בהבלים דסליקת וסיר המזבח להב קרישא רשכינחא רלבא הבל דאיהו וגו' האדםיחיה

 עולה בזאת מי המדבר טן עולה זאת מי בנינה שאיל קב"ה בצלותן דישראלדפומייהו
 דצלותין הבל ואית הבל את אחיו את ביה דאתמר הכל אית הבל ואית הכל איתוראי.

 טעשה המה הבל בהון דאתמר ריקנין מילין בטלין דמלין הבל ואית סכיןופולחנין
 זפקודא פורקנא דאתי בזמנא אלא פקודתם בעת מאי יאבדו פקודתם בעתתעתועים
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ע2 הכשלשער

 וכל כו' אית הבלים כמה ע"ב קי"ה דף וז"ל לשונו. כאן ער כו' כעלמא יאבדולישראל
 ואלין כו' ההיד לקבלון גדפייהו פתחין חבלה מלאכי כטה דשקרא מלין דאפיקסאן

 טאוד הזהר בני טהמה ויותר בקיצור לשונו כאן עד כו' בניינין כמה בנין איכוןמלולין
 פ"ה דף קרושים בפר' וז"ל כזה"ק כמבואר גדול ענשו כפניו שלא אפילו חכרךמלקלל
 לחבריה דליים מאן ת"ח כו' כמשמעו קרא האי וגו' עור ולפני חרש תקלל לאע"א
 חבריה דלאו קרא והאי אוקימנא והא דמיה אושיד כאלו ליה ואכסיף קמיהואיהו
 אית דלא מפומיה דנפיק ומלה מלה לך ולית מלקא סלה ההוא ליה דלייט וההואקמיה
 עליה טתערין וכמה דאוקמוה כמה רבא דתהומא אתר ואתער דמלקא ער קלאליה

 עכ"ל. אוקטוה והא מפומיה בישא מלה דאפיק למאן ווי נש ברדההוא
 משפטים בפ' מבואר וזה גדול וענשו עונו כי גנאי שמץ שום יכנה לא אדםואל

 לאיניש ליה אסור קדש דאינון ובגין קדש אקרון ישראל תאנא וז"ל ע"א קכ"בדף
 במלין שכן וכל מגי וענשיה לחבריה שמא לכנאה ולא דננאי בשמא לחבריהלמקרי
 נהתין מרעין בישא לישנא רבגין רע מהו וגו' מרע לשונך נצור כתיב תאנאאחרנין
 דיית במאי איתפס ליה וגני כיה דלית בשמא לחבריה דקרי סאן כל יוסי א"רלעלמא
 ונחתין לגיהנם ליה נחתין רשע לחבריה דקרי מאן כל חזקיה ר' אמר חייא ר' דאמרבי'
 עכ"ל. כו' לעלעויליה

 וז"ל ע"ב רצ"ד רף האזינו באדרת מבואר תבירו סור שסגלה מי העונשוגודל
 דקרא רישא האי על דעכר מאן ה' אני רעך דם על תעמוד ולא בעמך רכיל תלךלא

 דבר פכמה רוח ונאמן כתיב דעלייהו דצדיקייא חויקיהון זכאה כלא על קברכאלו
 אקרון רוח נאמן כך ובגין אשתליף קדישא עלא' מאתר דילהון רוחא רהא ודאי רוחנאטן
 דמלכא סגופא איחו לאו דנשמתיה בידוע רזין מגלה ההוא כל אוקימנא דאוסיטן
 טתדבקא לא נשסתיה יפוק וכד הוא דרזא מאתר ולא רזא ליה לית כך וכגיןקדישא
 זכאה לנשמתיה ווי ליה ווי ב"נ לההוא ווי הוא אתריה לא דהא דמלכאבגופא

 עלאין רזין הוא בריך רקודשא עלאין רזין שכן כי רזין סכמי דצריקייאחולקיהון
 עכ"ל. ארץ ירשו לעולם צדיקים כולם ועטך כתיב עלייהו קדישאדמלכא

 רחמנא ושקר שוא שבועת גם ומה מפיו שקר דבר שמוציא סי ופגמו עוונווגודל
 טאן ות'ח ע"ב קי"ח דף מ"ט תיקון בתיקונים וז"ל ובתיקונים בזה"ק טבוארליצלן
 קרא אטר עליה וצלותא דאורייתא הבלים אלין בכל דכי' בסטרא לעילא דילהרבנינא
 עטי אלא עמי תקרי אל אוקמוה והא עתה עמי לציון ולאמר וגו' בפיך דבריואשים
 בשותפי אנת כך נעשו שסים ה' בדבר כד"א וארעא שמיא עכדית דילי במלולא אנאטה
 מפוםייהו הבלים ונפקין ה' שם רמחללין חללים אתקריא' ואלין הפילה חלליםרבים כי אתטר עלייהו דשבוע' הבלים מפומייהז דנפקין אחרנין אבל במלולא תעבידעסי
 ושקר כבטלא דנפקין שטא בההוא ולשקרא למגנא שמי' דכרון לשקרא ורבוראוקלא
 לוןבנין

 בניניי
 נשא לבני לון ווי כניכם את הכתי לשוא ההיד מעלמא לון דנטלין

 כלחו חברייא קמו לעלמא יתון דלא לון טכ דשקרא ואוטאין מלולין מפומייהודנפקין
 עכ"ל. לישזבן רחמנא לישזבן רחמנאואמרו

 כד ע"א קפ"ב דף תצוה בש' וז"ל כזה"ק מבואר הכעם של והעון הפגםוגודל
 כתלת דכליל קדישא רוהא ליה ונפת עלאה בדיוקנא ליה עבד נש לבר קב"הברא
 אלין ביה דהוי באג להאי חזינן ואי כו' ונשמה רוח נפש ביה דאית דאוקימנאכם'
 נש נר לקרכא אחידע כסאי איהו. סאן למנדע בקיוסיה קייטא לא ער כלהודרגין

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



 העבודה ושורשיסוד24

 אי איהו מאן וישתטודע ליה ,~ידע טטש ברוגזיה מניה. להחפנעא בנין איבהדיה
 למשרי בגין מאתרהא לה יעקר דלא דרוגזיה בשעתא נטר קדישא נשמתאההיא
 איהו רא דמאריה עבדא איהו דא יאות כדקא נש בר איהו דא זר אל ההואתחוחה
 טאתריה עלאה דא קדושה עקר ואיהו לה נמיר לא נש בר ההוא ואי שליםגבר

 בהדיה לקרבא ואמיר במאריה דמריד נש בר איהו דא ודאי אתרא ממרא באתרהלמשרי
 רוגזיה נפשיה.בגין ועקר טריף איהו באפו נפשו טורף אקרי ודא עמיהולאתחברא
 נשסתא דההיא באפו נשטה אשר האדם מן לכם חדלו כתיב דא ועל זר אל בגויהואשרי
 הוא נחשב במה כי באפו. אחלף נשמה אשר אפו. בגין לה וסאיב לה טריףקדישא
 דאתחבר כסאן בהדיה דאשתעי ומאן עמיה דאתחבר וסאן נש בר ההוא אתהשיבע"ז

 עלאה קדושה דעקר אלא עוד ולא בגויה שארי ממש דע"ז בגין מ"ט ממש זרהבעבודה
 כגוונא האלילים אל חפנו אל ביה כתיב זר אל מה זר. אל ע"ז באתריה ושארימאתריה

 לכל איהו סב דרבנן רגזא דרבנן. רוגזא הא תימא ואי באנפוי לאסתכלא אסי'דא

 עביר דקא חמאי' דבכל בגין האי דקב"ה פולחנא לאו אחרנין במלין אי אבל כו'מטרין
 הוה לשעתא הא חיטא ואי ההאי בהדיא לקרבא ואמור ממש. ע"ז איהו לאו נשבר

 זר אל וההוא וטאתריה מניה דנפשיה קדושה דאעקר דכיון הכי לאו אהדר. והדרדעבר.
 ועקר וכל מכל נש בר אתרכי כד כר ליה שביק ולא ביה אתתקף אתר ההואמקפת
 א"ל דאתקדש ולוי כדין עליה קדושה ולאמשכא לאתקרשא אשתדל ולבתר לעלטיןליה

 באתריה ושריא דנפשיה קרושה עקר דאיהו בשעתא ת"ח איל ממש אתקדש יוסיר'
 קדושה וההיא בהדיה רקריב למאן וסאיב טמא ואיקרי ב"נ אסתא' זר אלההוא
 תיתוב לא עד נש בר יעביד כטה הדא זמנא טניה דערקת וכיון סניהערקת
 אחרא מסאבו שאני איל דטתדכיין אינון טמאבין כטה הכי אי ליה אסרלאתרה
 ונפשא וסבר מגו סאיכ גופא וכל מכלא שניא דא אבל יתיר ימעבד יכילדיא
 כתיב ובג"כ בלחודוי לכר גופא אלא איהו לאו דעלמא מסאבו ושאר טסאיבכולא
 איהו דרא אפו בגין דמאריה קדושה דאחלף באפו נשטה אשר האדם מן לכםחדלו

 האי ת"ח איהו נחשב ודאי ע"ז במה הוא. נחשב כמה כי כלא דממאיבטמאבו
 טניה לאסתמרא נש כר דבעי דאטרן כטה אחרא ממרא ע"ז דאיהו רונזאאיהו

 וכתיב גרסך יאבא17א בגין יך יך תעשה לא מסכה אלהי כתיב וע"ד מעלויולאתפרשא
 ולא ליה לנמרא נש בר דבעי דקדושה ממרא דא תשטור תשמור המצות חג אתבתריה

 דקריב סאן לכל וסאיב טסאיב איהד האי ליה יחלף ואי אחרא סטרא בגין ליהיחלף
 לשונו. כאן עד כו' המצות חג אתבהדיה

 ע"ב רם"ג דף פקודי בפ' טבואר טכעסו דבר איזה בידיו שזורק מי העוןוגודל
 נטלי דעלייהו טטנא והאי נימוסין גרדיני וכמה שמיה מפסיריט"א טמנא חד איתוז"ל
 עלוי שריא רגזא כר בידוי ב"נ דזריק טילין אלין כל נפלי וה"נ בישין מליןאינון
 דא ואטר וסליק ברגזיה 'וש כר דזריק מלה האי נקוט מפסיריט"א מטנא האי כדיןדהא
 דימינא טסטרא איהו דנייחא ממרא רכל בגין דילן לסטרא דקריב דפלניא קורבנאהוא

 ועל ססאכא סמרא בישא אחרא טמטרא איהו דרוגזא מיטרא וכל דמהימנותאוטמטרא
 לעילא לה וסלקי דאזדריק טלה להאי לה נטלין אלין כל ברוגזא ירוי מן דאשדי סאןדא

 אינון בכל קארי וכרוזי דפיניא דקרבנא פולחנ' דא ואמרי סטרא לההואואתקריב
 זטנא קארי וכרוזא אחר לאל ופלה זר אל כתר דאסט' לפלניא ווי ואמרירקיעין
 ולא סארה' דאסתסר נש בר איהו זכאה וגו' ממני נדדו כי להם אוי ואטרחנינא
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מ הנויישער

 עכ"ל מניה. לסלקא יכיל דלא עטיקא בירא בגף ינפול ולא ולשפאלא לימינאיספי
 בעז"ה. הפרק נשלםובזה

 חמישיפרק
 הקודש, ובברית בטראה. והמסתכל בשערו הטסלסל והעונש העון גודל יבוארבו

 קדוש עם הנענוע וסיבת הזווג. וקדושת לבטלה ורע שמוציא מי ופגם ענןוגודל

 זה. כפרק טבואר זה כל תפלה או תורה לימוד בעתהישראלי
 שטעון ר. ע"א קם"ו דף וישלח בפ' וז"ל בזה"ק טבואר בשערו למלמל עוןגודל

 בגין אתטר הרע יצר על קרא האי לחם וחסר טמתכבד לו ועבד נקלה טוב ואמרפתח
 נש דבר ורעוהיה לביה ארים איהו הרע ויצר נשא בני לגבי תדיר מקטרגאדאיהו

 ייה ומשיך עליה אתגאי דאיהו עד וברישיה שעריה ממלמל אבתריה ואזילבגאותא
 ומאיך כלל אתגאי ולא הרע דיצר אבתריה אזיל דלא ההוא נקלה טוב אבללגיהנם
 יכיל דלא לו לעבד מתהפך הרע יצר ההוא וכדין קב"ה לנבי ורעותיה ולביהרוחיה
 דאמרן כמה מטתכבד בו תמשול ואתה כד"א עלוי שליט נש בר וההוא עלוילשיטא
 מהימנותא חסר להם חמר ואיהו ברוחיה אתנאי בשעריה מסלסל גרמיה אוקירדאיהו
 עכ"ל. וגו' אלהיו לחםכד"א

 היכלא האי על כו' קיים' דא היכלא שתיתאה היכלא ע"ב רם"ו דף פקודי בפ'וז"ל
 ותיאוכתין בישין נשיקין אינון כל קייטין דהכא כגין שונא נשיקות ונעתרותכתיב
 ומעלם' עלמא בהאי ב"נ אתחרך עדונין כאינון די עלטא דהאי דגופא עדונין וכלבישין

 לגבי דטשתכחי בישין שליחאן וכל קטגורי כל קיימי היכלא דבהאי ובגין כו'דאתי
 ביה רימתכלון בנין ויתקן ויתמחי בשעריה וימלמל בתקונוי דיתקן ליה ועבדי נשדבר
 רבני וסימולא תקונא כל על ממנא הוא ודא מקמיפ"ה דאקרי חרא רוחא קיימיהכא
 איתער איהו אחרא מטנא דהאי אתרא ממנא חד קייטא היכלא דהאי דיוקנא לגונשא
 מראה חד בידיה ליה שוי בשעריה וטסלסל גרטיה טתקן דאיהו לבתר נש לברליה

 חיוו בהאי דיוקניה וחמי ביה ואיסתכל בידיה ליה שוי כיה לאמתכל' חזודאיהו
 דאחזיו אינון כל נפקי וטהכא עסירט"א דאקרי אחרא חילא רוחא לההוא אתערוכהאי
 לערבבא אלא בהו מתקייטי ולא מלין דאחזין אינון וכל כחלמייהו נשא לבניכדיבין
 בנסותא הוא כל כדין טראה דאקרי חיזו כההוא אתטשכאן נשא בני אינון כד לכתרלון

 תחוח דאיהו טטנ' רוחא לחד איתער איהו עמירט"א דאקרי רוחא והאי דלהוןדרוחא
 עם ממנא דאיהו אחרא רוחא חד מתמן ומליק נוקבין רכל ד~תתא בנוקבא ועאלידיה
 נש בר ההוא וכד דשדין איפא לילית איהו ודא כדקאמרן אסכרא דאקרי רוחאההוא
 עםיה ואתקשר נש בר דההוא עמיה אנח כדין עמירט'א דאקרי רוחא לההיאאתער
 גמותא דאחזי כסה דהא ביה טסתכל דאיהו דמראה חיזו ההוא גרים דא וכל כו'תדיר
 אתערו בההוא קייטא כלא וע-ד לגביה בישא רוחא אמני נמי הכי בלכיהדרוחא
 עכ"ל. כו'דלתתא

 בפר' ז"ל חבירו. של הן שלו הל קדש כנרית יסתכל שלא מאוד האדם יזהרגם
 טאי סתם בקשת אבא רבי אטר קשת סאן בקשת לאסתכלא אמיר ע"ב ס"ו דףבשלח
 את ההוא היא טאי דלתתא קשת כו' דלתתא ובקשת דלעיל' בקשת א"ל מתםבקשת
 יצחק א"ר לקילא קלנא עביר ביה דאמתכל מאן רכל נש בכר ביה דאתרשיםקיימא
 לחו אנח א"ל את בהאי ליה אוטי דהוה יריכי תחת ידך נא שים והכתיב הכיאי
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 ולא כתיב יריכי תחת -ידך נא 'טים ועור עלמא בני כשאר אישן דלית דעלם'יאבחן
 בקיצור עכ"ל כטה,דתנינן מתם בקשת לאסתכלא אסור בג"כ ירכי תחת ראהכתיב

 בברית זה ע"י שפוגם הנ"ל המחכיות מכל לאדם בא חולה רעה מזווגדולה
 ליצלן. רחמנא לבטלה זרע ומוציאהמעור

 כלל לו שאין טקומות. בכמה הקדוש בזהר .טבואר הסעור ברית הפוגם עוןונודל -
 בכל חזי -תא ע"א קפ"ה דף וישב,. בפ' וז"ל תשובה שום לו מועיל ואין לעוה"בחלק
 נש בר ביה דאסתאב חוכא איחו דא עלמא כהאי נש בר בהו דאסתאב הוביןאינון
 כו' לטגנא זרעא ואפ~ק בריקניא זרעיה דאושיד מאן דאתי ובעלמא עלמא כהאייתיר
 חסי ולא לפרגודא עאל לא דא בגין רע ינורך לא אתה רשע חפץ אי לא כיכד"א
 זכאה סיאו דטים ידיכם כתיב כך ובגיני כו' דתנינן כטה יומין עתיק אפי'מכר

 בדחילו לאשתדל' גרמי' וידבי בישא מאורח נמיר זיהא לסארי' דדחיל נש דברחולקיה
 עכ"ל.דמאריה

 ולא רע אקרי בריקניא זרעיה דאפיק סאן כל תנינן ע"ב רי"ט רף ויחי בפ'וז"ל

 מלקין וכלהו כו' מכלא יתיר עלסא בההוא סרדין ולהאי כו' 'דכתיב שכינתא אפיחמי
 לא והוא מלקין כלהו חזי תא נשא בני רקטלו חייבין שאר יתימא ואי מליק לאוהאי
 מגיאין דמין אושיד ממש בנוי קמיל והאי אחר' נשא בני קטילו אינון טעמא טאימייק
 אשר ה' בעיני וירע כתיב וכאן ה' בעיני וירע כתיב לא עלמא תייבא בשאר חזיתא
 דלא בעלמא תובא לך לית יהודה ר' אמר חנן ארצה ושחת, דכתיב משום מ"צעשה
 דכתיב מהאי בר שכינתא אפי תמאן דלא חייביא 'לך. ולית מהאי בר תשובה ליהאית
 עכ"ל, כו' אינון זכאין יצחק א"ר .כלל רע יגורךלא

 בגין נשא בבני ליה ורשים קב"ה יהב קדישא קיימא את ע"ב ר"מ בדףוז"ל
 קאים הא ייה דפנים ומאן דטיכ' רשיטי ההאי בפגימו ליה יפגמון ולא ליהדינטרון
 פגים )והוא ביה דאתרשי' קדישא דברית נוקמא לנקסא ברית נקם נקמת חרבלקכלא
 בישא דיצרא בשעתא לקבליה וישוי גרמיה ויתקן יזדרז אתר האי לנטרא דבעי ומאןליה
 חגור וכדין אתר האי דפגים פמאן לאתפרע' ירך על רקיים' חרב להאי עליויתקף
 עכ"ל. והדרך( הודך דא ועל- אתקרי גבור איהו גבור גבוה ירך עלחרבך

 רותחת צועה דאקרון חטן וררגין בגיהנם אית אתר ע"ב ק"נ רף חרומף בפ'וז"ל
 ומלקין ומחלבנן עימא דהאי זוהמא מכ5 דמתלכלכן אינון דנשטתין זוהמא איהוותמן

 ולא תדיר בחובייהו דטתלכלכן אינון חייבין ואית כו' תמן זוהטא ההואואשתארת
 נזיקין דלא רותחת צואה ובההוא זוהסא בההוא תמן אחדנו אלין כו' טנייהואתלבנן
 בהאי דטאריהון ליקרא ולא.חששו ארעא על ארחייהו דמחבלין אינון לעלסיןמתמן
 עכ"ל. כו' טתטן נפקי ויא דרין לדרי תמן אתדנו אינון כלעלסא

 לההוא דאתמסר כיון כו' ליה ווי ברית דפנם סאן ע"ב רי"ד דף ויקהל בפ'וז"ל
 וראו ויצאו כתיב דא על לעל0יד מניה נפיק ולא בגיהנם ליה דאעיין ליה וויסטרא

 תיובתא שלימתא תיובתא עביר לא כד מילי והני כו' בי הפושעים האנשיםבפגרי
 כהאי קביה קמיה רקשיא תובא דלית בגין כו' עוברוי כל על לחפיי' אתחזייאדאיהי
 בק?צור. עכזי כו' קדישא קיימא את להאי ופגים דסשקרטאן

 ע5 יתיר חשיך איהו דא היכלא תניינא היכלא ע"ב רם"ג דף פקודי כפ'וז"ל
 ביה קדסאה ופתהא ממרין יתלת פתחין תלת קיימין דא ,בהיכלא כו' קדמאההיכלא
 על קיימא איהו והאי החותיה סטנן ורבבן אלף וכמה שסיה עמטרי"א טמנא חדקייטא
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27 הכזללשער

 או כארחא דלא זרעא רמפקי או ארעא על זרעא לאושדא ארקייהו דטהבלי אינוןכל

 פמנא האי אלא כלל שכינתא אפי תמאן דלא אינון אלון בידייהו דפזנו אינוןלכי
 על טתכנפי כלחו ורבכן אלף אינון וכמה זטנא בההוא נפיק דקאסרן מסאבאדבמטר
 האי עלמא מהאי מניה נשטתיה נפק כד ולבתר עלמא בהאי ליה וטמאבי ב"נההוא
 לה ואעילו בהו ואסתאבת ביה ואתדין לנשמתיה ליה ממאכין דעמיה אינון וכלטטנא
 רכלהו רותחת זרע שכבת אקרון ואלין בהולאתדנ'

 רוגזיי
 דא על כלהו קיימין ססאבין

 לתיאובתא ליה וחמים גרמי' דארתה זמנא בההוא דב-נ עליה ושארן קיימין דכלהובגין
 ונטלי ביה ואתתקפו בארעא דאתושד זרעא וההוא תיאוכת' לההוא ליה נטלין וכדיןדא
 עכ"ל. ממאבא בסטר דישתעבד דא דברית וגרפו לעילא ליה ומלקיליה

 חותטא דאיהו טילה ברית דנטיר מאן ע"ב ס"ו דף כ"ב תיקון בתיקוניםוז"ל
 יתקריב ולא המות טלאך צפוני טפא רק הרע יצר שטן דאיהו מיניה מות וזזדילה
 דאיהו דמלכא בחותמא טשקר הוא מילה בברית דסשקר וסאן ידיה על ימות ולאלגביה
 ה"שמים"ה ל"נ'ו יעל"ה מ"י משמע קרא טהאי סנלן סלגאו יהו"ה מלבר שר"י ביהרשים
 יה"וה מינה אסתלק מילה בברית דטשקר פאן ובודאי יהו"ה מ"ת מילה תיבותרישי
 באתר שריא מות ומם טלגאו. דיהו"ה באתר שריא חויא אחר אל דאיהו שטן ושריאושד"י

 בתיובתא תכ יא אם אבל וגו' טמא ה' מקדש את קרא דאמר איהו ודא מלברדשד"י
 ממארת צרעת דאיהי דיליה מות ולמם מתמן חויא ההוא לאעברא ימורין כמהומכיל
 אחר ועפר רמלה ורזא עפרא דאיהו בשרא ביה אשתאר דלא עד ומכתשי' טרעיןככמה
 עכ"ל. טני' יזיז לא בשרא סההוא דיתפרנם עד לחמו עפר דנחש בגין הכית את וטחיקח

 מבואר ר"ל לבטלה זרעו טלהוציא שלו הקודש ברית ששומר מי מעלתווגודל
 הקדושה טגפרא מאסרים ג"כ העתקתי וכבר מקומות בהרבה ובתיקונים הקדושבזהר
 שם. ועיין אלול חדש בשער זהמענין

 אלה יקיצו עפר אדמת סישיני ורבים כתיב ע"ב נ"ז דף בשלח בפר' כן גםוז"ל

 אינון זכאין שמעון ר' אמר זמנא בההוא עולם ולדראון לחרפות ואלה עולםלחיי
 גזירין אינון בר עלמא לבני להו ישתאר לא חזי תא אינון ומאן בעלמאדישתארון
 עליה ביה ויזדהר חזי כדקא קיים לההוא נסיר ואי כו' קדישא קיימא אתרקבילו
 קדשא זמין ובהו זמנא בההוא ישתארון אלין בירושלים והנותר בציון הנשארכתיב
 ישמח לעולם ה' ככור יהי כתיב זטנא ההוא על כהו ולטחדי עלסא להדתא הואבריך
 מגודל ג"כ לך שלח מפרש' זה משער ב' בפרק העתקתי וכבר בקיצור. עכ"ל במעשיוה'

 הקודש. ברית נטירתמעלת
 להזהר לבו לעורר לאדם ראוי הטאמרים אלו סכל בודאי נפשי אהובי ורעיאחיי

 שיכול ושמיעה ראיה מאיזה להזהר היינו הזה המר עון יידי ח"ו יבוא שלא וטאודמאוד
 אשתו עם אף תשמיש מענייני מלדבר להזהר וביחוד ר"ל אבר לקשוי זה ע"י ת"ולבוא
 ג"כ העתקתי וכבר הקדוש בזהר מפזרש וי ואזהרה אבר לקשוי בודאי גורם זהכי

 ועיי"ש. אלול חדש בשער זה מענין מאמריםקצת

 הזווגקדושת
 אתרא והרהורא במחשבה ר"ל טומאה לידי יורדת וקדושה מצוה בעיית גםהנה

 מושך הזוונ בעת לו בסותר עצטו במקדש הטעלה ורב תיקון וגורי מאוד גדולופנסו
 במררש ע"א קי"ב דף וירא בפרש' וז"ל בזה"ק כמבואר וטהורה קדושה נשסהלהולד
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 העבודה ושורשיסוד28

 כני טניה ונפקי תשמיש בשעת עצטו לקדש אדם צריך רב אטר יהודה רב אמרהנקלם
 אבא ר' קדושים והייתם והתקדשתם שנאסר הרע מיצר ממחפו דלא טעלי בניקדישי
 ומזהר לשבת טשבת אלא ת"ח של עונתן אין אלא קדשו שבתותי ואת דכתיב מאיאטר
 בההוא כשבתותי עצמיכם קדשו כלומר קדשו הוא רמצוה המטה רתשמיש דהואיללהו

 עכ"ל. דטצוהתשמיש
 וכל והתא מעילא כליל איהו רעלטא נש בר כל ע"ב קיר דף שרה חיי בפ'וז"ל

 קדישא רוח עליה משכין בר אויידו כד יאות כדקא עלמא כהאי לאתקדשא דידעיןאינון
 בקדושה אתעכיד דגופא בגין לקכ"ה בנין אקרין ואלין מניה נפקין קדושין דכלטאתר
 עכ"ל. אתטר והא חזי כדקא קדישא עלאה מאתר רוחא ליה יהבין נמי הכי יאותכדקא

 טחשבה בתר אזלין דעלמא טילין כל תורה במתרי ע"א קנ"ה דף ויצא בפ'וז"ל
 ומשיך אפיק דעלטא קדושין דכל בגין קדושים והייתם והתקדשתם וע"רוהרהורא
 רעותיה ושוי באתתיה לאזדווגא אתי כד בישא בהרהורא דאמתאכ מאן סבאבהרהורא
 דלעילא עלאין דרגין האחלף הוא דא אחרא בהרהורא זרעא וזרע אתרא באתתאוהרהוריה

 עכיד הכי דיליה דהרהורא כמה דמסאכא דרגא בגין דקודשאדרגא
 חלופיי

 כמה לעילא.
 לא דהא אקרי תמורה בן בנפשא הכי אף תמורה בן אקרי דיוליר ברא דההואדגופא
 עכ"ל. כו' אחרא בדרגא אתחלף ריליה ונפשא הרהורא בההוא קדישא משיכומשיך

 בנוקביה לאזדווגי לאתקדשא אתי דב"נ בשעתא ת"ח ע"א מ"נ דף תזריק בפ'וז"ל
 ורסיז ונוקבא דבר כליל קדישא אחרא רוח עליה אתער דיליה קדישא ברעותאבכוונה
 לאן ליה ואודע רוחא ההיא בידיה ופני נשא דבני :יוייהון על טמנא שלוחא לחדקב"ה
 טה כל רוחא לההוא ליה אפקיד וקב"ה כו' גבר הורה אמר ולילה ההעד ליה יפקודאתר

 נשמה לולד ממשיך הזווג בקרושת כי יראו יביטו לנוכח עיניך הנה עכ"ל. כו'דאפקיד
 קרושה. נשמה בולד להטשיך מלמטה עצמו להתקדש האדם צריך והאיך ומהורהקרושה

 טפאת הכא ותפלה התורה לימוד בעת הישראלי קדוש עם ניענוע טעטאוהיינו
 ליה שאילנא ע"ב רי"ח רף פכחם בפ' וז"ל בזה"ק כמבואר יהלכו קדוש שממקו'נשמתן
 בלחודייהו ישראל אלא נענוע עברין לא דעלמין עסין דכל האי טאי לרשב"י( אבא ר')פי'
 למיקם יכלין ולא בעלמא נש דבר למודא בלא והכא הכא מתנענען באורייתא לעאןדכד

 שעתא יחיב משגיחין ולא ידעין לא עלטא ובני עלאה טלתא אדכרתן לי אמרבקיומייהו
 בלחודוי דא במלה סוכלתנו. בלא חקלא כבעירי דאזלין נשא לבני ווי אמרובכה

 אתנזרו רישראל נשמתהון עע"ז. רעמין נשמתהון בין רישראל קרישי נשמתהוןאשתמורען
 בגו דאתאחד בשעהא נר והאי אדם נשמת ה' נר דכתיב דדליק קדישא כוצינאסגו

 כגוונא לך דמי אל אלהים דא ורזא רגעא אפילו עליה נהורא שכיך לא דלעילאאורייתא
 דאתאחדא כיון דשרגא ההורא לכון שכיכו לא לכם דמי אל ה' את המזכירים כתיבדא
 משתכיך ולא ולכאן לכאן נהורא מתנענע אלא לעלמין שכיך לא נהורא ההוא פתילהגו

 חדא מלה דאמר כיון דשרגא נהורא ההוא מגו דנשסתייהו ישראל דא כגוונאלעלמין
 ולכל ולכאן יכאן ומתנענען לאשתככא אינון יכלין ולא דליק נהורא האדאורייתא
 קרויים אתם אתם אדם וכתיב כתיב אדם נשטח ד' נר דהא דשרגא כנהוראסטרין
 וע"ד עלייהו דשרי נהורא בלא רקש מדעיכו עע-ז דעטין נשטתין עע"ז. אומין ולאאדם

 ולא אורייתא לון לית דהא טתנענען ולאטשתככין
 דלקיי

 בהון שרייא נהורא ולאו כה
 בלא טשתככין וע"ד עלייהו דשריא נהורא בלא דדליק נורא בגו כעצי' קייסיןאינון
 בקז"ה. הפרק נשלם וכזה עכ"ל. כללנהורא
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