
29 הכ1ל5שער

 ששיפרק
 להצניע ואזהרה צנועה. אשה ומקלת לחוץ. אשה שער יוצאת אם עון גודל יבוארבו
 מבילתה. בשעת שחתכהצפרנים

 והוא עונה את תשא ההיא והאשה נדויה רעה לבעלה עושה שאשה דבריםואלו
 חזקיה א"ר ק"ב קכ"ה דף נשא בפ' וז"ל בזה"ק. כמבואר לחוץ שערה כשנראה עוןגודל
 הוא ודא לבר דרישה משערא רתתחזי לאנתתי' דשבק נש בר ההוא על ליחיתונבא
 גרים ביה לאתתקנא לבר דרישה משערה דאפיקת ואחתא דביתא צניעותא מאינוןחד

 סאן בביתא דשריא אתרא סלה וגרים בדרא יתחשכון דלא לבנהא וגרים לבית'ממכנותא
 חציפותא וכ"ש בשוקא כ"ש האי בביתא ומה לבר טרישה דאתחזי שערא ההוא דאגרים
 דאתתא דרישא שערא יהודה ר' אמר ביתך בירכתי פוריה כגפן אשתך ובג"כאחרא

 דאפילו אתתא בעיא כך בגין לה ולאפגטא לאתגלייא אחרא שערא גריםדאתגלייא
 גרים מגיטו כמה חסי פוק כו' לבר כ"ש מרישה תר שערא יחסון לא דביתאטמירי
 גרים ססכנותא גרים דאתלטיי לבעלי גרים לתתא נרים לעילא גרים דאתתא. שעראההוא
 וע"ד דלהון מחציפו לישזבן רחטנא טבנהא חשיבותא היסתלק גרים בביתא אחראמלה
 מהו זיתים כשתילי בניך כתיב מה כן עכרת ואי דכיתא כזיוותי לאתכסיי' אתתאבעיא

 אשתכח וחריר טרפוי אתאבידו לא בקייט' בין במתווא בין דא זית מה זיתיםכשתילי
 ולא עלסא בני שאר על בחשיבו יסתלקון בנהא כך אילנין שאר על יתיר השיבותביה
 בבני בבנין בעותרא דלתתא בברכאן דלעילא בברכאן בכלא מתברך דבעלה אלאעוד
 עכ"ל. כו' ה' ירא גבר יבורך כן כי הנה הה"דבנין

 ראוים הגונים לבנים שזוכה הקדושה בגמרא מבואר הוא הלא צנועה אשהומעלת
 פוריה כגפן אשתך ואסר יוסי ר' פתה ע"ב קט"ן דף וירא כפ' ז"ל ובזה"ק כה"גלהיות
 ואתחזי צנועה היא לבר נפקא ולא ביתא בירכתי ראתתא זמנא כל כו' ביתךבירכתי
 אנרה מה חטי נמי. הכי דכשרא אתתא הכי אוף כו' גפן טה כגפן דכשרן כניןלאולרא
 הכי אוף תדיר קשירין וכלחו שתא יומי כל טרפייהו נפלי לא זחים מה זיתים כשתיליבניך
 עכ"ל. ה' ירא גבר יבורך כן הנה בתריה כתיב מה לשלחנך סביב זיתים כשתיליבניך

 בפ' וז"ל בזה"ק טבואר טבילתה בשעת שחתכה צפרניה להצניע הזהירותוגודל
 למיהב דיליה בבעלה לאתקרבא דאתדכיאח כשעתא לאתתא אצטריכת ע"ב רמ"ח דףפנחס
 מריש וזעיר דלהון בטנופא טופרהא חולקא ההוא איהו וסאן זינא בההוא לם"א חראחולקא
 סטר' ההוא אבתרה יזיל ולא ברא דא לון ולאכרכא רישא לאמרקא רבעי בגיןדשערא
 לבתר וטופרי שערא טההוא תעביד ומה סטרין בכל סנה ויהפרש לה לאבאשאבישא
 ובזה עכ"ל כו' נשא בני תמן קברין דלא באתר יון לאנחה איצמריך כחדא לוןדתכרך
 בעז"ה. הפרקנשלם

 שביעיפרק
 וטעלת צבאות. ה' קנאת והמקנא שיסות הרשע על להתפלל האיסור יבוארבו
 ביותר. חיובה סי ועל ואיכותה. התוכחהמצות

 להתפלל ואסור וחיה מדרכיו כשובו אם כי המת במות ית"ש הבורא יחפוץהחפץ
 ר' אטר הנעלם בטררש ע"א ק"ה דף וירא בפ' וז"ל בזה"ק כמבואר שיטות הרשעעל

 דכהיב לגיהנם יכנסו ולא לטוטב שיחזרו כדי הרשעים על להתפלל לאדם לוהצוה
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 שיסתלקו הרשעים על להתפלל לאדם לו אסור רבי ואמר וגו' שק לבושי בחלותםואני
 אברהם כא לא ע"ז עובד כשהיה העולם טן לתרח קב"ה סלקו שאלמלא העולםטן

 וכל נתנה לא והתורה המשיח ומלך דוד והמלך היו לא ישראל ושבטי לעולםאבינו
 עכ'י. בעולם היו לא והנביאים והחסידים הצדיקיםאוחם

 כי למוטב להחזירו פיו בשבט לו יוכיח פניו על זאת תעשה צבאות ה,וקנאת
 ע"ב ר*ט דף ויגש בפ' בזה"ק כטבואר צבאות ה' קנאת המקנא מעלת גדלה מאודמה
 לשלטאה דמותא טלאכה יכיל לא לקב"ה ליה דמקני נש כר ההוא כל חזי ותאוז"ל
 עכ"ל. אוקטוה והא שלם ביה ויתקיים נשא בני כשארביה

 קכ"ה דף חרוטה פרשת בזה"ק כמבואר התוכחה מצות מעלת גדלה מאודומה
 טניה דיעכר בגין שלים באגר 'ליה ולטקני חייבא כתר למרדף בעי זכאה וז"לע"ב
 ברא הוא כאלו עליה דיתחשב בנין לנפשיה ויעביד אחרא סטרא ויתכפיא זוהמאההוא
 דיתיר דא ואמתלקות אחרא משבתא יתיר דקכ"ה יקרא ביה דימתלק שבחא איחו ודאליה

 ועל רקכ"ה יקרא ולאמתלקא אחרא פטרא לאכפיא גרים דאיהו בגין טעמא מאימכלא
 האחיד מאן כל חזי תא אתו. היהה בריתי וכתיב מעון השיב ורבים באהרן כתיבדא

 דלא מה סלוקין בתלת אסתלק איהו בישא ארחא למשכק לגביה ותכ דחייבאכירא
 ביקריה קב"ה דאמתלק וגו-ים אחרא סטרא לאכפייא גרים אחרא. נש בר הכיאמתלק
 אתו היתה בריתי כתיב נש בר האי ועל ותתא לעילא בקיוטיה עלמא כל לקיימאוגרים
 מארי כל ראתי לעלמא וזכי עלמא בהאי וזכי לכנוי בנין למחמי וזכי והשלום.החיים
 סאן ולית תרעי בתריסר עאל דאתי. ובעלמא עלמא כהאי ליה למידן יכלין לאדינין
 יבורך ישרים דור זרעו יהיה בארץ גבור כתיב דא ועל בידיהדימחי

 של שכרו כטה וראה בא אבהו ר' ואמר ע"ג כ"ב דף לך לך פ' חדש בזהרוז"ל
 ר' תאני שדם מלך צרק ומלכי רכתיב טסה מנ"ל בתשובה לחזור לאחר העושהארם
 השר מיכאל הגוף מן יוצא לאחרים כחשוכה המחזיר הצדיק שנשמת בשעה רבהחייא
 אותו של לנשטתו שלום ומקדים יוצא הוא בוראו לפני הצדיקים נפשות המקריבהגדול
 של ירושלים זו שלם מלך צדק שערי שומרי ראש מיכאל זהו צדק. ומלכי שנאמרצדיק
 ג"כ זז-ל עכ"ל. בואך שיום יו ואוטר לקראתו ויוצא שהקדים ויין לחם הוציאטעלה
 רמזכאן ואינון באורייתא רמשתרלי אינון זכאין יומא בכל כריו כרוזי ע"ר מ"כברף
 כקיצור. עכ"ל טדותייהו על דמעבירין ואינון יאחרניןלחו

 את תשנא לא בר"מ וז"ל ע"ב פ"ה קרושים כפ' מבואר בתוכחה התנהגותוענין
 ולמחזי דחסי לההוא לאוכח' דא י"ז פקוד' וגו' עמיתך את תוכח הוכיח בלבבךאחיך
 יוכיח ה' יאהב אשר את כי כתיב בקב"ה דהא כו' ליה דרהי' סגי' רחימוליה
 ארחא מההוא נש בר יוליף הכי ליה דרחי' לסאן ואוכח עכיד דקכ"הוכטה
 יקבל אי במתרא כרחיטו ליה אוכח נש לבר אוכח במאי קשה לחבריהויוכיח
 באתגלייא ליה אוכח לא ואי יאות יקבל אי רחימוי בין ליה אוכח לא ואי יאותליה

 ייזיל ליה ושביק ליה אוכח ולא ליה שארי לאו ואי יאות יקבל אי דכלאלעיניהון
 ינדע דלא ליה ולאתערא ליה לאוכחא בגין במתרא ליה אודע בקדמיתא רעותיה.ויעכיר
 רחימו, בין ליה אודע לאו ואי יאות. מקבל אי לביניה ביניה איהו ודא נש כרביה
 ליה ואורען דקכ"ה רחימוי ואתו בערמי' מרעין ליה יהיב בעלמא הוה רבא דכהנ'בזמנ'
 ליה אוכח לאו ואי יאות מקבל אי במליה. ולעיין מניה רייתוב תובא ביה איתאי

 לאו ואי יאות. מקבל אי לגכיה וייתון עליה טלחשן דכלא בכנוי בממוניהבאתגלייא
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 לאוכחא ליה איצטריך דא כגוונא לעלטין' ביה מתקיף ולא רעותיה לטעבד טאריה ליהשארי
 ליה ישבוק ויהלאה טכאן באתגלייא. לבתר רחיטוי בין לכתר בסתרא. בקדמיתאלהבריה.
 תוכיח נש. כר ביה ינרע רלא במתיא הוכח תוכיח הוכח כתיב וע"ד רעותיהויעביד
 תו הוכח אלא תוכיח בקדםיתא כתיב לא וע"ד באתגל"א עטיתך את ורחיטוי. חברויבין

 ייטא אלא במתרא אפילו ליה יוכיח ולא ליה יימא לא ריכסוף נש בר איהו איהוכח
 הוא תובא ההוא דעבד סאן ידכר טלין אינון ובגו אחרנין במלין דסשתעי כסאןקמיה
 תוכיח לאו ואם הוכח. וע"ד חובא. סההוא וישתביק בנרסיה ידע דאיהו בגין וכךכך

 עליו תשא ולא ד"א הטא. עייו תשא ולא ולהלאה מכאן באתגלייא. עמיתך אתולבתר
 ההוא קמיה יסלק לא באתגלייא ליה לאוכחא ואזדמן לחברי' אוכח דב"נ כיון דהאחטא
 באתגלייא חובא ההוא עלוי יסלק ולא סתם ייטא איא ודאי ליה דאמיר דעבידחובא
 עכ"ל. בחייביא אפילו נש דבר יקרא על חם דקב"ה חובא עלוי ירשיםולא

 דבר להם כי העיר דייני ישראל רועי על ביותר' היא שבחובה דברוההוכחה
 דאיהו דינא יימא לא וז"ל ע"ב. ס"א דף חדש בזהר כמבואר דמתא בסיי לעייןהטשפט
 למירדף ליה אית דיינא דרינ' בחוב' יתפמון בייתיה כל ובנוי איהו אלא בלהודויאתענש
 לטירן אנא דיינא ייטא דלא בתובייהו איתכם דאיהו מתא דבני עובדוי בתרולטנדע
 אטום ואי קודליה על תלזיין מתא עזכדי כל אלא יתיר ולא לחבריה גבר' ביןדינא
 איהו עלטא על דינא דאתער ובשעתא כו' בחובייהו איתפם איהו טתא מעובדיעינוי
 על והיושבים למשפם כסאות היושבים על פוסל איך ורעי אחי עכ"ל. בקדמיתאאיתדן
 לחכמים ' אב בראשם מלכם ועטרת ודייניהם העיר טובי שבעה ישראל לבני הנה והןמרין
 בוראנו עבודת בכל טתא דבני במילי ולעיין לפקח וקהילה קהילה שבכל הרבוהוא
 בעז"ה. הפרק נשלם ובזה בעצמו הזה"ק הערת בזה ודי ויתעלהיתיש

 שמיניפרק
 שאינו מי העון וגודל התנהגותם ואופן ישראל. ודייני רועי מעלת גודל טבוארבו

 אמת. דיןרן
 הוא הנאות מן ישראל דייני על שבחובה בדבר הקודם בפרק בזה דברנוסדי

 ועת ממונות אף-לדיני שוות העתים כל שלא עליהם שבחובה דבר כל להשליםעליו
 טמונות דיני אף לדון אמור אכילתו אחר כי אכילה מרם הוא חכם לב ירקהמשפט
 עלטא לית יצחק ר' אמר אבא ר' דאטר וז"ל ע"א קכ"ב דף משפטים בפ' בזה*קכמבואר
 ואתקיים אתכרי בדינא עלמא ובג"כ טתקיימא לא דינא דאלטלא דינא על אלאמתקיימא
 לבקר אלא יא אבא ר' אמר יומא בכל ולאו לבקר ' וכי משפט לבקר דינו כתיבתאנא
 דיינא לאו ושתה דאכל בתר. דינא דדאין מאן דכל ישתון ולא ר"נין ייכלון לאער

 'עד ייכלון דלא לדייני אזהרה הדם על מאי הדם על תאכלו לא דכתיב הואדקשוט

 לאהרא דהכרי' דמא חייב כאלו ושתי דאכיל בתר דינא רדאין סאן דכל דינאררייני
 דלא לאסתסרא דייני רבעו נפשו' בדיני כ"ש בממונא הא" לאתרא. יהיב ממש רמיהדהא
 עושה ח' אני וכתיב משפט ,לבקר דינו כתיב וע"ד ושתו דאכלו קודם אלא דינאלמידן
 דסשקר פאן יהודה אשר תניא ה' נאם חפצתי באלה כי בארץ וצדקה ומשפטחסד
 ומשפט המד עושח דכתיב דאתמר אינון מלפא תקוני טאן מלכא. בתקוני משקרבדינא
 קכ"ל. תלייא כהאי האי וכלא ה' נאם חפצתי, באלה כי וכתיב בארץוצדקה

 יתבין דדייני בשקתא דדינא כורסיא שוי קב"ה ע"ב פ"ה דף . קדושים בפ'וז"ל
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 אינון אלין כורסיה איהי וסאן דקב"ה פורסיה אתתקן ומחטן כסאו למשפט כונןהח"ד
 בכורמיה לפידן בעי דינא דראין וסאן כסאך סכון ומשפם צדק הה"ד ומשפםצדק

 מבינייהו אמתיק קב"ה וכדין דמלכא לכורמיה פגים כאלו מנייחו תר פגים ואידמלכא
 אמר דקודשא ורוחא וגו' ה' יאסר אקום עתה אטר וטאי בדינייהו קאים ולארדיינא
 עכ"ל. אלהים השמים עלרומה

 טעלות גודל ראו נם וראו האזינו ישראל רועי הזאת לצרה לי מה תאמרואל
 ישראל יהודה א"ר ע"א כ"א דף שטות בפ' וז"ל בזה"ק כמבואר ישראל ודיינירועי

 כצאן קדשים כצאן וכתיב אתם אדם טרעיתי צאן צאני ואתן שנאמר צאןנקראים
 הטנהיג כך הבא. העולם לחיי זוכה כשכילם הטזבח על כשיקרבו הצאן מהירושלים
 כשהצאן הצאן את הרועה ועוד הבא. העולם לחיי זוכה בשבילם וכשור' כדיןלישראל
 אמותם אחרי ומוליכם ויגעו ילאו שלא כדי בחיקו מלאים אותם נוטל הרועהיולדת
 אטר וכן באכזריות ולא ברחמים להנהילם צריך לישראל המנהיג כך עליהםוטרחם
 טציל מוב רויה כשהוא הצאן אח הרועה טה ונו' בחיקך שאהו אלי תאסר כימשה
 העכו"ם מן טצילן טוב הוא אם לישראל המנהיג כך האריות וטן הזאבים מן הצאןאת
 הפרק נשלם וכזה עכ"ל. הכא העולם לחיי ומדריכן מעלה של ומדין מטה שלומדין
.n~tpa

 תשיעיפרק
 הדברים וכל לטהר בא כי כעוזריו לו וה' וזמנה התשובה תוקלת גודל יבוארבו
 מעלתה. וגודל תשובה לבעליהצריכים
 אתקין תשובה וז"ל ע"א. קכ"ב דף נשא בפי טכואר התשובה מעלת נודלהנה

 נטרץ. בקיצור עכ"ל עלמא לכל אתקין לגרסיה אתקין לעייא אתקיןכיא
 לטהר והכא בעוזריך לך ה' כי הזה הגדול ההר לכבוש אוכל איך ירך אלולבבך

 הולך כשהאדם רבנן תנו ע"ב י"ס דף בז"ח וז"ל ובזה"ק. כמרז"ל אותו מסייעיןרבים
 אותו טמייעין השרת טלאכי אותו מסייעת נשמתו אותו ססייעין הרבה קונובדרכי
 צעדיך יצר לא בלכתך ואוסרים לפניו טכריזין וכלם אותו מסייעת מקום שלשכינתו
 לעזנו. כאן עד אותו ממייעין צדיקים של נשמתן אומר נתן ר' תכשל לא תרוץואם

 רשע ויעזוב באסונה. לאל ולבו יריו ישא ראשונה לבעת"ש הצריכין הדבריםואלו
 גמורה. בחרטהדרכו

 גדול כי טשוכח זה הרי לטהר הסרבה וכל במקוה טוהר ימי להרבות שניתוזאת
 חלאת טומאת רחוקה בדרך שהיה למי גם מה לטהורים אף במקוה המהרהמעלת
 יכולתו. לפי הכל קרנו בקפר להתגולל יוצע ואפר שק בתענית עצמו את ויסנףעונותיו
 תרד מים ופלגי עיניו. בדטעות פניו את וירחוץ בבכיה. תפלה זו שיחו ישפוך ה'ולפני
 כמ"ש אלהיך ה' כמתנת נצדקה ולהרבות ה'. בית הרכן ועל הצדיקים מיתת עלעיניו
 השלום אחר ויררוף עון. יכופר ואמת בחסד כי בג"ח וישתדל פרוק. בצדקהוחטאך
 ורדפהו. שלום בקש טוב ועשה טרע סורכם"ש

 בזה'ק. לו המוזכר וטקומו ואחד אחד כל מעלת גודל פרפ דרך נפרשוטעתה
 אבינו אברהם השתדלות טגודל קם*ל אורחא אנכ מלתא הפהרה טעלתנודל

 כסכואר שבקה פהישות הטעון טוטאות זטשאר צהור יא אשר טסקרה פטלייםלטהר
 קא איהו בטהרה אברהם דאכיל מה כל חזי תא וז"ל ק"א. ק"ב דף וירא פ'בזה"ק
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 דאפילו וססאבות' דכיא בכיתיה אברהם ונתיר ואכלי קטייהו אקריב כך ובגיןאכיל
 לנטרא ליה , עביר או טבילה ליה דעביר עד בניתיה טשמש הוה לא מסאב דאיהו נשבר

 טבילה טתקני הוו ושרה ואברהם כו' וראי הוא והכי בכיתיה ליה חזי כרקא יוטיןשבעה
 הוה אילנא ובההוא כו' אברהם נטע אילנא חזי תא כו' לנשי ואיהי לגברי איהולכלהו
 הוה אילנא בקב"ה דאתאחיר מאן נעיז דאתאחיד וסאן בקב"ה ביה דאתאחיד מאןידע
 ההוא דע"ז בסטרא דאתאחיד וסאן צלאה עליה ועכיד רישיה על וחפי ענפויפריש
 אעדי ולא ליה ואזהיר אברהם ידע הוה כדין לעילא מליקין הוו וענפוי אסתלק הוהאילנא
 סאן אילנא ליה מקבל דכיא דאיהו מאן והכי דקכ"ה בסהיפנותא דאתאחיד עדסתמן
 תחוח הוה דמיא וטעיינא בטיא. לון ומדכי אברהם ידע כדין ליה סקכל לא מסאבדאיהו
 כדין ענפוי אסתלקין ואילנא לגביה מלקין סיין מיד טבילה דצריך ומאן אילנאההוא
 דכעי ידע כדין נגיכן טיא לאו ואם סיד טבילה וכעי טמאנא דאיהו אברהםידע

 עכ"ל. כו' יומין שבקה ולאמתמראלאמתאנא
 עיר בכל יעשו וכן יראו ממנו ויתעלה לית"ש נאמן אוהב אברהם זרע אנחנוהנה

 של טהרה טקוה בקירק שיהיה היותר השתרלות עוצם עושים להיות עליהם לקייםועיר
 בתטידות מקוה מי בטהרת טותזק להיות יוכל חלוש הוא אפילו ארם שכל בכריפושרין
 בזה שהשתדלו קדושות קהויות בכסה לעולמים היה כבר הוא חדש זה ראה תאסרואל
 הרבום וטצדיקי בהם תלוי הרבים זכות כי חלקם ואשרי טוב פרי וקשו הצליחווגם

 בזה. הערה ודי ועד לעולםככוכבים
 וקיי"ש. אלול בחדש החבור בפנים בא כנר התענית מעלת נודלוהנה
 בפרשך וז"ל טקוטות. בהרבה ובתיקונים בזה"ק טבואר הוא דמעות מעלתוגודל

 כו/ אטגירו לא דדמקין ותרעין ואמגירו ננעלו תרעין כל תנינן ע"א קם'ה דףחרוטה

 דמעין אינק ועיילין וםנקזלין גזיזין טתברין כלחו תרעין אינון על דמטנן אינוןוכל
 קצובא טההוא דוחקא ליה אית אתר ההוא כדין קדישא סלכא קמי עאלת צלוחאוההיא
 אהדר לא צלותא וההוא ב*נ וההוא כו' צר לא צרתם ככל כד"א ב"נ דההואורוחקא
 בצלותי: קב"ה ק0י דטקין דאושיד ב"נ דההוא חולקיה זכאה עליה חיים וקב"הבריקניא

 עכ"ל4כו'
 אע"נ רקכ"ה קטי דטעין דאושיד נ"נ כל תנינן ע"א רכ'נ דף ויחי בש'וז"ל
 עכ"פ כו' ביה לשלפאה עונשא ההוא יכיל ולא יתקרע עונשא עליהדאתגזר

 לא דמקה שקרי אבל ננקלו השערים כל a.p כ"ו רף י"א תיקון בתיקוניםוז"ל
 אח ותראהו ותפתח ביה דאת0ר דדסעה סארי דייתי עד לון דאפתח מאן וליתננעלו
 ודאי ותפתח~ ותפתה איהו ודא ביה אלא סתפתחא היכלא ולית בוכה. נער והנההילד
 בוכה נקר והנה הה"ד בדטק' ליה אתפתח בטאי תפתח שפתי אדני הח"ד לגביההיכלא
 עליו .ותחסול סיר בבכיה בתיובתא פתחין ישראל כד ותפתה ועור עליו ותחסולוסיר
 עכ"ל. נלותא טן יתכנשון דיליה בכיה בזכו' יבואו בנכי איהוודא

 הוה אבא ר' וז"ל ק"ב ע"ה דף אתרי בפ' פרוטז עיניו ברמעות פניוולרחוץ
 תר ורשימא אתי דהוה נש בר' חד חטו אזלי דהוו ער יוסי ר' עטיה והוהלקפוטקיא אזיי

 בערייתא כקבר עליה אסהידו דדין אנפוי דהא אורחא מהאי נסטי אבא ר' אמרבאנפוי
 רשיטא האי טלה אימא ליה אסר אבא ר' ליה קרא כו' באנפוי אתרשים כך בגינידאורייתא
 חובון דהא נש בר יההוא יתיר תענשו לא טנייכו בטטותא יון אטר הוא מהראנפך
 אטה חוא,,אסיש., סאן ליח אטר בגוון. ראית אסייא דחד ע"י ואשתזבנא כו' ליה גרסוקא
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 אהדרנא יוסא וטההוא דנפשא אסותא א"ל לך יחיב אסיותא טאי א"ל הוא שסלאי ריליה
 על עלמין רבון דהוא קב"ה קמי ובכינא חיזו בחד אנפאי חזינא יוסא ובכלבתשובה
 הפרק. נשלם ובזה עכ"ל כו' אנפאיאמחינ' דסעין וסאינון תובא.ההוא

 עשיריפרק
 אף ולהיות תשובה בעל לכל שצריך סיב"ה עטוריה חצבה ביתה בנתהבראש"ם

 כברכת ידו כמתנת לתת ואביונים לעניים פשוטה ירו יהיה שבעת"ש אחרת ועוד זאתגם
 שעורי"ו נבואה וע"כ פרוק בצדקה וחטאך כמש"ח חטאיו מעליו בזה לפרוק עליוה'

 בפנים הובא כבר זה טענין טאמרים וקצת הפרק בזה הצדקה מעלת גודלבתוד'ע
 והועי'ל יתעלה השם בעיני ואביון העני טעלת גודל מעניינו נוסף אחרת ועודהחבור.
 של השכר גודל ג"כ בזה ומצינו ליצלן. רתפנא מהונאתם זרוז אלא צו אין צואחריו
 צדקה גבאי סדת לבאר גם ונחוטים. פיוסים בדברי לבם על לדבר וניחום לפיוסהגשה
 מהנותן. יותר שכר שנוטלומעלתו

 פקודא וז"ל ע"ב י"ג דף כראשית בהקדמת מבואר תכלית לאין הצדקה מעלתגודל
 כו' כדפותינו כצלטנו אדם נעשה דכתיב טרפא לון ולמיהב למסכני לטיחןתשיעאה
 אצטריך הכי טיבו ליה ונמיל לדא דא ויהיב דא עי דא ותם חדא בשתופא דאינוןכטה
 דא טובא ולגמלאה לדא דא ולטיהב חדא בחבורא וממכנ' עתירא למהוי לתתאב'נ
 קל דחס סאן דכל מלכא דשלמה נמפרא חמינן דנן רזא ונו' הים בדגת ויררולרא.

 דדיוקנא וכיון הראשון דאדם טדיוקנא לקלם דיוקניה טשתני לא דלבא נרעותאממכני
 וחתכם וטוראכס הה"ר דיוקנא בההוא דעלמא בריין כל על שליט ביה אתרשיםדאדם
 דדא בגין בי' דאתרשים דיוקנא טההוא ודחלין זעין כלחו וגומר הארץ חית כל עליהיה
 שאר כל על דאדם בדיוקניה ב"נ יאמתלקא מעליא פקודאהוא

 טנבזכדנצר טנ"י פקודיי
 כיון חלסא עליה שרא לא לססכני סיחן דהוה זמנא כל חלסא ההוא דהלםאע"ג
 אשתני סיר וגו' מלכ' בפזם טלתא עוד כתיב מה למסכני לסיחן דלא בישא עינאדאטיל
 עכ"ל. כו' הכא כתיב אדם נעשה כך וכגין נשא בני מן ואטרידדיוקניה

 נש בר יכיל עת בכל וכי עת בכל צדקה עושה ע"א קנ"ג דף ויצא בפ'וז"ל
 דאצטריכו אינון עם צדקה ועביר דאורייתא בארחני דישתדך מאן אלא צדקהלטעבד

 ראשתדל מאן ת"ח ותתא לעילא צרקה ההיא אסגי ,ממכנ' עם צדקה דעביר מאן דכללה
 רתיכא דאיהו דיקקב אתרא לההוא לקילא ומטא לעילא מליק דעביד צדקה ההיאבצדקה
 וארבי אמשיך צדקה' וסההיא טבועין דכל ממבועא אתר לההוא ברכאן ואטשיךעלאה
 נהורין ואתומפן אתברכאן וכלהו חילין ויכל רתיכין ולכל תתאי אינון לכלברכאן
 בכל )פי' עת בכל צרקה עושה דכתיב הוא ודא עת אקרי דכלהו בגין יאותכדקא

 עכ"ל.העולטות(
 רותא חד קייטא היכלא בהאי כו' חמישאה היכלא ק"א רם"ו דף פקודי בפ'וז"ל
 שליט וכד כו' שורד הוא ודא ושכר שוד ואיהו שודד אקרי והאי כלא עלרשלים
 עמיה אשתתף אחרא ורוחא אשתכח איהו שוד דאקרי רוחא האי עיטא עלכפנא
 לשור דכתינ והיינו נשא בני לקבל ומשתכחי בעלמא אזלי ואלין כפןדאקרי
 דבתר שוד דאקרי יחר לכלא ומשדדי נשא לבני קטרוגא עבדין ואלין תשחקולכפן
 נשא לבני ושדד חב כדין כיא ושצי ותריב ושדיד רטאין טורין בגודאזיל
 בעלמא שלטא דאיהו בנין שבעין לא נשא בני אכלי כדי דיליה. בחולשאוטתין
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 איהו כדאי ולטשתי למיכל לון ויחיב 'נשא בני עם חסד דעביד .מאן זסנאובההוא
 עם חסד עבדי לא ישראל יכר בעלטא: שלטי רלא' לבר רוחין לאיין'יתרין לוןלרתייא
 עלייהו וסחקפי סחבסטין רוחין תרין אלין כדין בעלמא חסד עכרי עסין ושאר נשאבני

 עבדי ישראל וכד אתכפיין וישראי אחלא סטרא ההוא אתתקף כדין דהא בגיןדישראל
 בחמד מתערי לא ישראל וכד אתקף דקדושה וממרא אתכפייא אחרא ממרא וההואחמד
 לישראל לון לאכפייא ומתהפכי להו וינקי עטין לשאר להו טתבססי רוחין תריןאינון
 שמוני והח"ד כו' עטין שאר לון ינקי יסינא טסטר מלעילא דנחתי ברכאן אינוןוכדין
 עטין דשאר בגין ישראל אלין נטרתי לא שלי כרסי עסין שאר אלין הכרמים אתנוטרה
 בגין טגוייהן ליה טרחקן וישראל נשא בני עם דעבדין חמדים באינון בגוויהו ליהמשכי
 עכ"ל: דישראל חולקיהון זכאה כו' עמין כשאר חמדים באינון משתדלידלא

 ה' ימלטהו רעה ביום דל אל משכיל אשרי ע"ד ל"ט דף אחרי פ' הדש כזהרוז"ל
 טדיליה ליה דלית גבר' אתקרי דל חזי תא לי יעשה שלום לי שלום יעשה במעוזי יחזקאו

 גברא לשום דיליה דוחקא גלי דלא נסתר ואיהו גברא טשום פרוטה שאילכלום"ו~א
 שאר סכל אנא חייב' יותר ואמר מעלה כלפי טריבה יעשה הוא דיליה דתקיהובשעת
 אית ולא כמפא ומן דהבא טן 'פלייא דיליה ביתא מגי מותרא חד לגברא דעלמאגוברין;
 וכל קב"ה קמיה ריהוב ער ללבוש ובגד לאכול לחם לי אית ולא בעולם פרוטה שוםלי

 ע"ג נ"ט דף לי. יעשה שלום לי שלום יעשה צדקה ליה יחיב במעוזו דיחזיקאיניש
 הוא ברוך הקדוש וכי וגו' במעוזי יחזיק או מ"ר נהוראי ר' דאסר הלשון בזהמסיים
 שלו שלום והלא שלום לו שיעשה למי צריך בטרומיו שלום עושה השלום בעלשהוא
 בירו ,והמחזיק מעלה כיפי טריבה עושה הוא בדוחק עצמו את שרואה בשעה העניאלא
 ומבקש העני שחוזר לפי .שלום עושה הקב"ה עם כביכול צדקה עמו ועושה ענישל

 קונו לנין בינו' שלום עושה ואז מעלה כלפ* דברים ' שהסיח עי יתברך מלפננוטחולה
 במעוזי יחזיק או דכתיב בידו והחזיק לעני צדקה :הנותן זה שלום לעשות לו גרםמי

 - עכ"ל. כו'ו13מר
 'מקץ מאי קין ויבא יסים מקץ ויחי ע"א קי"ד דף מ"ט תיקון בתיקונים:-וז"ל

 דאיהו ובזמנא לחרעיה ססכנא דאתי נש ככר משפירו ולא דיליה משיורין )אלא כו'ימים
 דמאכל משפירו ליה למיהב דלא בגין :למיכלתאיב

 לא-
 בתר סדי ליה למיהב בעי

 א"ל טניה דאתייאש דא לטסכנא ויהיב בסיפא ראיהו ההוא כנוף דכלא שפירודאכיל
 אקריב לא .הבל אבל שעה לא מנחתו ואל קין ואל דא ובגין ליה תרסין לכלבאקב"ה
 לגביה קריב לא וסחלביהן צאנו מבכורות הוא גם הביא והבל ההער דכלא משפירואלא
 " עכ"ל. כו' --מנחתו ואל הבל אל ה' וישע דא ובגיןשיורין

 ד"א וז"ל ס*א'ע"א דף בשלח בפ' מבואר ב"ה המקום בעיני העני מעלתוגודל
 על תווהנא חייא ר' אטר קב"ה קמי דססכנא אגרא תקיפא כטה דל אל משכילאשרי
 ר' אטר 5אחרא ולא שומע אביונים אל וכי ה' אביונים אל שומע כי דכתיכ קראהאי

 ולית תבזה לא אלהים ונדכה נשבר לב דכתיב לטלכא יתיר קריבין ראינון' בגיןשפעון
 עלמא בני אינון כל חזי תא שמעון ר' אמר תו כממכנא לבא תביר דאיהו בעלטאלך

 קריב וקב"ה בלחזדוי בנפשא אלא אתחזי לא וססכנא ונפשא בנופא קב"ה קטיאתחזיין
 ביה דאשגח מאן הוה ולא יימא דר' בשכבותיה הוה חד ממכנא טגופא יתירלנפשא
 קלא תר שמע יימא ר' עייה עאל חלש חד יומא נשא בבני תקיף ולא- אכסיף הזהוהזא
 אשתכח דלא טחיה לבני ווי יוטוי סטוי ולא נבאי פרחא נפשא הא טילקא טילקאדאטר
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 הענודה ושורשיסוד36

 דקונטא אפותא דגרנרין טיא בפומיה שדי יימא רב קם לנביה נמשיה דיתיבכהוא
 נפקת נפשא ר' חייך אטר ליה ושאיל אחא לבתר לגביה רוחיה וחב באנפוי זיעאאתבזע
 לך לזכאה קב"ה דבעא אלא חטן לאשתארת ובעת דסלכא כורםייא קמי לה ופכוטנאי

 דזמינין קדישא אררא -בחד ולאתקשרא רוחיה לסלקא ייסא ר' הוא זמין עלךואכריזו
 הוו יומא סההוא ולחברך לך דקיימן כרסייא תלת אתקינו והא בארעא לאתעראחברייא
 טעה פלג בידי' והוה יצחק דר' קמיה אעכר אחרא טסכנא תו מתיה. בני ביהסשגיהין
 אשלים והאיך ליה אטר נפשאן ולבנתי לבני לי אשלים יצחק לר' ליה אסרדכסף

 אהרא בפלנ אשלימנא ברא ליה אטר טקה פלג בר נבאי אשתכח לא דהאנפשייכו
 רבא דיסא בשפתא אעבר דהוה כחלסיה ליה אחזיאו ליה ויהביה אפקיה גבאידאית
 ססכנא ההוא ואתי לקבליה ידוי אושימ דהוה שטקון לר חטא בגוויה לטשדיהובען

 משכיל אשרי קרא האי בפומיה נפל אתקר כד ואשתזיב שמעין דרבי בירוי ויהביהואפקיה
 לשונו. כאן קד כוי ותעה ה' ימלטהו רעה ביום דלאל

 בהקלטת הן בדברים הן לעני גם ומה דברים טהונאת מאוד בטאוד האדםויזהר
 וז"ל ע"ב פיו דף יתרו בפ' מבואר מאור ער גדול ענשו כי צדקה לו טליתן ממנוקינו
 רעני וצלותא צלותא דישראל צלותא כל שיהו ישפוך ה' ולפני יעמוף כי לעניתפלה
 וקביה כרישיה ואתעפר דמלכא יקרא כורמי קד מלקא רהאי משום טים טכלהוקלאה

 עפופא לאו דא עטופא יעטוף כי אקרי תפלה דעני תפלה וראי. צלותא בההואטשתכח
 ברעב העטופים התם וכתיב יעטוף. כי הכא כתיב אלא ליה לית דהא הוארכמו
 דעלסא טשום קב"ה קמי ליה ניחא ודא סארי קטי דיקבל שיחו ישפוך ה'ולפני

 טסכנא דההוא לסאן ווי בעלמא. קלסא קייטי שאר אשתכהו לא כד ביהסתקייטא
 יצעק כי והיה דכתיב טכלהו יתיר למלכא קרוב דממכנא טשום לסאריה עלוהייקבל
 פעטא מאי שמע דלא זימנין דשטע זטנין עלטא בני ולשאר אני חנון כי ושסעתיאלי

 ה' קרוב כתיב רוה ושפל דכא ואת דכתיב תבירי טאני בהני דמלכא דדיוריהטשום
 נזיף בססכנא דנזיף סאן תנינן מכאן תבזה. לא אלהים ונדכה נשבר לב לבלנשברי
 ראפטרופא כגין וג' ריבם יריב ה' כי וכתיב רוח ושפל דכא ואת דכתיבבשכינתא

 ולא אחרא לדיינא איצטריך ולא מהדי איצטריך רלא כלא על שליטא תקיפאדלהון
 את וקבע רכתיב נש רכר נשטתיה נטיל טשכונא וסה רייניא. כשאר טשכונינטיל

 עכ"ל. כו' אסר תו נפשקובעיהם
 עליהם צער כלנו ולהכניס פיוסים כדברי ואביונים קניים להםנהם שכרונודל

 דאקרון .ארבע דאלין שטא החרכים טן וטציץ וז"ל ע"ב ר"נ דף פקודי בפ'פכואר
 דצערי או לממכנא דסנהטי אינון לכל כו' לאשנהא קיימין אינון ואלין כו'הרכים
 ולאחק' לעילא ליה לאדכרא אתטנא והאי כו' ליה לטיהכ יכלי דלא אע"ג עליהלבייהו
 בקיצור. קכ"ל ראתי לעלמא ליה לאעלא לעילאדיוקניי

 ברא קב"ה ת"ח וז"ל ע"א ר"ח דף ויגש בפ' מבזאר צדקה גבאי טעלתוגודל
 כעלסא סיניה סתפרשן נש בר והאי כלא על מלכא דיהא לארם עליה ואשליםעלסא
 ולא דחיי באילנא ואתקשר עלמא לח" נש בר זכי כך בנין דהא ממכנין עםעתירין למזכי כו' באלין אלין לטזכי בגין וכלהו וססכנין עתירין כו' צריקיא טנהון זיניןכפה
 נתן פזר לעד עומדת וצדקהו דכתיב לעלמין קאים עביך ראיהו צדקה דהא איאעוד

 שטיה וצדיק חד ממכא על ליה קאים עלטא קניה ברא כד אטר אלעיר ר'לאביונים
 דאקרי אחר עולם יש הקדושים העליונים בעולטות )פי' דעלסא קיומא איהו צדיקוהאי
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 לטיחן צדקה גבאי אקרי איהו דא וצדיק כד דכתיב לכלא חן דאשקי איהו ודאצדיק(
 ובזה עכ.ל. צדקה דיהב' כול' לקבל אנרא נטלי צדקה גבאי כך בגין כו' לכל'ולמיזן
 בעז"ה. הפרקנשלם

 עשר אחדפרק
 הצדקה מעשה והיה כתוב זה ודבר הקודם בפרק הצדקה מעלות נכהו כייען

 האדם מעלת נודל גם וטה ומקלתה לשלום אליה קריאתה זה בפרק אבאר לכןשלום
 הדרך. טן שבא לסי שלום נתינת של המצוה גודל אליו ונלוים רעה תחת פובהשמשלם

 ת"ח ז"ל ע"ב ר"א דף מקץ בפ' טבואר רעה תחת טובה שטשלם סי טעלתוגודל

 ארחיהון וכך וקשוט שיכו עמהון דעבד אלא לאחוי בישא שלם לא דאיהו ליה די לאיוסף
 אבא ר' כו' ראתי ובעלמא דין בעלמא תדיר עלייהו חיים קב"ה דא בנין תדיררזכאי
 דארעא דתלא קולטא בחד ויחיב אתי דהוה ב"נ חד חמא דלוד דאבבא אתרעא יחיבהוה
 קוסמפא נפק לגבי. אתי דהוה חיוויא חד תמא אדהכי תמן ונאים ויתיב טארחא לעיוהוה

 נש בר ההוא אתער כד להיוויא ליה וקטיל אחד( אילן טשר' עץ חתיכה )פי'דגורדנא
 לעומקא קולטא ההוא ונפל נש נר ההוא אזדקף טית דהוה לקבליה חיוויא ההואחטא

 לגבי אבא ר' אתי וניצול(. תחתיו לסטה ההיא הבקיעה נפלה )פי' ואשתזיבדתחותוי
 א"ל לטגגא אינון יאו נסין תרין אלין לך רחיש קניה דהא עובדך סאן לי אימאא"ל
 בהדיה אתפיימנא דלא בעלמא בישא נש בר לי אשלים לא יוסאי כל נש ברההוא

 ליה דטחילנא עד לערסי סליקנא לא בהדיה לאתפיימא יכילנא לא אי ותו ליהוטחילנא
 דא לי די ולאו לי דאשלים בישא לההוא יוטא כל היישנא ולא לי דמצערו אינוןולכל
 יתיר ואסר אבא ר' ככה טכא עטהון למעבד אשתדלנא זלהלאה יוסא דטההואאלא
 דא רקביד טה אבל עלייהו לרחטא ליה והוה ודאי אחוי הוה ריומף מיוסף דדיןעובדוי
 בתום הולך ואמר פתח ניסא על נימא ליה ירחיש דקכ"ה הוא יאות טיומף הואיתיר
 בארחין דאזיל נש בר הוא דא בטח ילך בתום הולך יודע דרכיו וטעקש בטחילך

 יודע מאן יודע דרכיו וטעקש ליה. יאבאשא דעלמא נזקי יכילו דלא במח ילךדאורייתא
 איהו ישחסזדע ?ך? טהז יודע דחברי נבי ובעי דקשוט מארחא דאמטי מאן הואדא

 ליה לאייתאה בגיד ב"ה דההוא דיוקנא מנייחו יתעבד דלא דדינא. סארי דכלבעיניהון
 קליה חפי קב"ה קשוט בארח דאזל ההוא חזי ותא יודע כך ובגין מניה דינקמוןלאתר
 וישתטורע יודע דרכיו מעקש אבל דרינא מאריהון לגבי אשתמודע ולא אחידע דלאבגין

 דחל' דלא עלטא על לרוחצן ואזלי קשוט בארח דאזלי נשא בני אינון זכאיןלגבייהו

 עכ"ל. דאתי בעלטא ויא דין בעלמאאינון
 לך לך פ' חדש בזוהר טבואר הדרך טן שבא לטי שלום נתינת של הטצוהונודל

 שלום לו ונותן הדרך מן הבא לקראת ויוצא הפקדים כל חייא ר' אמר וז"ל ע"ג כ"בדף
 דבר על דכתיב קרא טהאי טנ"ל לו נותן הוא ושתיה אכילה כאלו הכתוב עליומעלה
 לחם יורד חסן והלא ולטים ללחם ישראל צריכין וכי ובמים בלחם אתכם קדטו לאאשר
 הקלה שלום להם להקדים באו שלא מפני אלא שבעולם אכילה מכל ושפיר טכשהיה
 טעיח לדרך לו ויוצא לחבירו שלום. המקדים וכל טווייתם חמרו כאלו הכתובעליהם
 ונכריאל טיכאל רכה הייא ר' אסר וכן ולשתות לאכול לו נותן כאלו הכתזכעליו

 לשוט כאן עד ושלום לו וטקדיטין. לקראתו יוצאין צדק שערי השופרים השרתוטלאכי
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 לקב"ה ינה אקדים כאלו לזכאה שלום דאקדים ומאן ע"ב כ"ג דף וארא בפ' כן גםוז"ל
 בעזה"י. הפרק נשלם ובזה לשונו, כאןעד

 עשר שניםפרק
 לכן לשל"טא אשר המעלות כשיעור בה עברנו אשר בפרק זאת מודעתבהיות

 השכר בגודל והוא ישראל על שלום והטרבה המתווך דבר זה בפרק המודיעים מןבאנו
 בענין הן החולה של הגוף תועלת בענין הן תהיינה בקורת ומצות חולים בקורשל

 ונוחל בואו שלום ירבה כן בלוית אליו וילוה בתשובה. שיחזרנו דהיינו נשמתותועלת
 תישרנה וביאו"ר וצדיק. ת"ח והוא בעוה"ז לבנים זכה שלא סי אף בשלימותעולמו
 וטמירת הוידוי מעלת גודל טבואר גם בנים. בלא להטת החליצה ופעולת תקוןבגודל
 הדור כענן שמת הצדיק מעלת גודל ביאור ענין באותו לענין מקנין המיתה קודםנפש
 עונשו. וגודל בארון נקבר אם לאדם ריעותא גודל גם הדור בעון יסורים שמכלאו

 בארץ ימצאהו וז"ל ע"א רצ"ב דף האזינו פ' מבואר חולים בקור של שכרגודל
 דשכיב למרע למעבד חכים אסיא דאצפריך נטורא כל קרא בהאי רשים כו' ובתהומרבר
 ימצאהו לגביה חכים אמיא אזיל רכך עלטא לסארי למפלח דכלכא אסירי בי מרעי'בכי
 אי דמלכא באסירו ליה אשכה עליה דשר"ן מרעין ישיטון יליל ובתהו מדברבארץ
 דוד דהא הכי לאו אבתריה ב"נ ישתדל דלא ליה לתפשא יפקוד וקב"ה הואילתיפא
 קב"ה הוא. חכים אסיא ואי טרעיה בבי דשכיב ההוא דל וגו' דל אל משכיל אשריאמר
 מרעיה בבי מרבר בארץ ימצאהו אסיא וההוא ביה דישתרל לההוא ברכאן ליהיחיב
 יסובבהנו לטעבד ליה אצטריך טאי ליה החקין מרעין דאינון ישימון יליל ובתהושכיב
 כאישון יצרנהו לבתר כוי ליה דנזקין מיין אינון מניה דימנע בנין עלות וייתי סבותיסובב
 דטא שפיך כאלו אמיא ההוא על תשיב קב"ה חד בטלה אפי' יטעי דאלמלא כו'עינו

 בבי אסור ואיהי דטלכא אסירי בבי איהו ב"נ דההוא דאע"ג בעי דקכ"ה בגיןוקטליה
 אצטריד דא ועל כו' אסירי מבי ליה לאפקא ליה ויסייע עליה כ"נ דישתדלאמירי
 יתן לאו ואי יאות גופא טן אמוותא לי' למיהכ יכיל אי עליה לאשתדלא חכיםלאסיא
 עליה ישתדל דקכ"ה אסיא הוא ודא דנשטתא אסוותא על וישתדל לנשטתא אסוותאליה
 דאסיא לאבוי דשמע חדא טייעא לי אמר כו' אלעזר א"ר ראתי ובעלמא עלסאכהאי
 דאצטריך מה למדבק יכיל דלא מאן וכי חטאה דחיל קשוט זכאה כו' ביומוי הוהחד
 בידוי עביד דהוה סטה יתיר יתיר עביר הוה ובצלותיה כו' מדיליה ויהיב קני הוהאיהו
 בקיצור, לשונו כאן ערכולי

 וישב פ' מבואר וצדיק ת"ח הוא אם בשלימות עולטו שנוחל בנים בלא שמתומי
 ולילי יוסי כאורייתא ואשתרל שלימא זכאה דאיהו האי בעא חייא ר' וז"ל ע"ב קפ"זדף
 או זכה ולא בהו דאשתדל כגון עלמא בהאי לבנין זכה ולא דקכ"ה לשמא עוכדויוכל
 מגינון קא אורייתא וההיא עוכרני יוסי ר' א"ל דאתי לעלטא אינק מה ומיתז ליהדהזו
 דהוו יוחנן ר' )כנון קשום זכאי אינון ועל עלייהו יצחק ר' אמר עלמא לההואעליה
 אשר למרימים ה'. אמר כה כתיב עלייהו עקר( דאיהו חזקיה ר' וכגון ומיחו כניןליה

 להם ונחתי בתריה כתיב מה בבריתי ומחזיקים חפצתי באשר ובחרו שבתותי אתישמרו

 בגין יכרת לא אשר לו אתן עולם שם ומכנות מכנים טוב ושם יד ובחוסותיבביתי
 שלים זכאה חזי תא ושפיר הוא יאות יומי ר' א"י דאתי יעלמא חויקא לון איתדאלין
 בההוא דוכתיה ירית קא והא בנין בלא ומית יאות כדקא ואשתלים כיה אלין כלדהוו
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א הכ951 שער,

 אתריה דהא איהו בריקנ" הא ליבומי דלבעי חיטא אי לא או ליבומי בע" אתתיהעלמא
 בעובדוי שלים הוה אי ידעי' דלא בגין ליבוטי בעי' ודאי אלא עלטא בההוא יריתקא
 הוה נש בר דהא לקב"ה ליה אית דאתר בנין בריקניא הוא לא אתייבמת והיא לאואי

 ואתתיה שלים זכאה האי דמית כיון בעלמא ליה הוי לא ופרוקא בנין בלא ומיתבקלמא
 קב"ה כך ובין כך ובין הכא ואשתלים נש בר ההוא אחא ירית אתריה ואיהואתייבם'

 עכ"ל. נעלסא איחו וישתלים שלים זכאה האי דייסות עד יעלמא ליה זמיןאתר
 בההוא יעוף יחידאי אי יצא בגפו יבא בנפו אם ע"ב ק"ה דף משפטים בפ'וז"ל

 בעל אם אכל כו' יחידאה עלמא מהאי ונפק בהאי לאשתדלא בעא ולא תולרין בלאעלמא
 לא אתרא כההוא אתחרך לא ההוא יכיל ולא באתתיה ואשתדל אתנמיכ דק הואאשה
 בריין כל אגר מקפח לא קב"ה הוא אשה בעל אם אלא יחידאי נפיק ולא יחידאיייעול
 זזכיין בגלגזלא אחיין ותרווייהו עטו אשתו ויצאה כתיב מה בבני זכו ,דיא גב עלאף

 עכ"ל. עמו אשתו ויצאה דא ועל כו' כסלקדסין בחראלאתחברא
 תיקון בתיקונים וז"ל בתיקונים מבואר בנים בלא למת החליצה ופעולת תקוןוענין

 איהי חליצה כו' ערטילאה נשטתא ההיא אתר אשכח דיבום ברזא ודאי ע"ב ע"ב דףכ"ו
 מפח דטלה ורזה דחויא קשירין בתלת קפירן דאינון ונפשא ורוחא נשמתא החיאשזבת
 טבואר ושם ע"א ק"פ דף חקת בפ' ג"כ ועיין עכ"ל נמלטנו ואנחנו נשבר הפחיוקשים

באריכות.
 ל"ג דף צו בפרשת בזה"ק מבואר הסיתה קודם נפש וטמירת הוידוי מעלתוגודל

 ועיי"ש. בר"מע"א
 פנחס פ' בזה"ק טבואר הדור בעון יסורים שסבל או שמת הצדיק מעלתוגודל

 איצטריך חרא שייפ' עלייהו שרייא מגי ומרע בעאקו שייפין דכל בשעת' ע"א. רי"חדף
 הא כדין דטא סניה ואפיקי אלקי דרועא דרועא. ומנו כלהו דיתסון בגיןלאלקאה
 רבעי בשעתא דא עם דא שייפין אינון עלסא בני הכי אוף גופא שייפי לכלאמוותא
 ובניניה ובטכתשין במרעין בינייהו צריקיא לחד אלקי לעלמא אמוותא למיהבקב"ה
 ובחבורתו וגו' טעונותינו טדוכ' מפשענו טחולל והוא דכתיב מנלן לכ5' אמוותיהיהיב
 :ינו נרפא חבורה ובההוא דרועא האקיז כמאן דדטא אקזותא ובחבורתו לנונרפא

 עץ,סא בהאי עלאה לשולטנא זכי זכאה וההוא כו' דגופא שייפוי לכל לנא הואאסוותיה
 בעין שמתים הקטנים בנים ועניין הפרק נשלם ובזה בקיצור עכ"ל דאתיובעלמא
 ועיי"ש. ע"ב רמ"ח דף פקודי פי בזה"ק טבואראביהם

 עשר שלשהפרק
 להלין ושלא שכרו. וגודל אמת של חמד הוא המתים עם שעושים ג"ח יבוארבו

 להסתכל ולא הנשים בין אז יתערב ושלא המת הלוית של השכר וגורל קטורה. בליהמת
 קברו. עי ז' כל להתפלל לטת גדול ותועלתעליהם

 ע"ב. ר.נ דף פקודי פ' בזה"ק טבואר המתים עם חמד העושים של השכרגודל
 המתים עם חמד דעבדי ולאינון כו' לאשגתא קיימא ודא דרום לסטר קיימא. עיר"יהוז"ל
 לעילא דיוקניה ולאחקא לעילא ליה לאדכרא אתסני והאי דאמת קיומא קייסאואיהו
 לשונו. כאן עד דאתי לעלמא ליהלאעלא

 אמור פ' בזה"ק הוא ובן הקדושה בגטרא מבואר קבורה בלי המת להליןושלא
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 שעתודה ושורשיפוי*

 לטשכק אמי רוהא כלא טמא ואשתאר מפא טן נפשא דנפקא )כתר( ת"ל ע"ב מ"חדף
 כנין ההוא ביום תקכרנו קבור כי העץ קל נבלתו תלין לא דכתיב קכורתא בלאליה

 בשייפוי חלישותא יהיב קכורתא בלא ולילה יופם דאינון שעות כיד דישתהידמיתא
 גזר דקב"ה דאפשר טלטעכד דקב"ה עבידתא ומעכב העליונה( במרכבה )פי'דרתיכא
 זטנא וכל ליה סבא לאו דאתפטר יומא ההוא סיד אתרא בגלגולא למיתי בניןעליה
 אחרא בגופא ימהוי יכלא ולא קב"ה קמי עאית לאו נשמתא גזפא אתקברדלא

 נש לבר דמי ודא קדמאה דיתקבר עד אחרא גופא לנשטתא יהכין דלא תניינאבגלגולא
 אסרה דא ובגין לקדמתא דקבר עד אחרא אתתא למיסב ליה אתחזי לא אתתיהצמיתת
 למיזל ובעי' גופא מן נשמתא אתפרשא כד אחר דבר העץ על נבלתו תלין לאאוריתא
 יכלא ולבחר טנהורא אחרא גופא לה דיהבין ער עלמא לההוא תיעול לא עלסאלההוא
 לשרייא אזדטן טסאבא ורוה לנשטתא הוא צערא אתקבר לא דגופא כסה וכל כו'למיעל
 לסיבת לאיניש ליה לבעי לא אזדטן ממאבא רוח דההוא ובגין גופא לההוא ולסאבאעלוי
 לאהשכחא ארעא בכל ואשתטח בליליא אשתכח ססאבא דרות בגין חד לילא גופאההוא
 עכ"ל. כו' אזהר ומד יתיר ואסתאב ליה לסאבא נפשא בלאגופא

 להתערב ולא בנשים אז להסתכל שלא הזהירות וגודל הטת הלוית של השכרונודל
 לא דעלטא רובא האלהים שטעון ר' אמר וז"ל ע"א קצ"ו דף ויקהל בפ' טכוארעטהם
 אפקי דמיתא בשעתא דהא גרטייהו לאמתמרא ירעי דלא בר זטנייהו טטא לא עדמיחו
 מיומא אורחוי הוא ההכי נשי ביני אסאי נשי ביני אשתכח ס"ה קברי לבי מביתי'ליה
 סיתא עם אשתכחו ונוברי ב"נ קטיל כד וע"ר עלמא לכל מוחא גרים ובגינה לחוהדפתי
 ראתחזיאו בארחא באנפייהו ואסתכל נשא בני לטקטל רשו ליה ואית בארהא נשי ביניעאל
 סותא גרים ובגיניהון לביתייהו דאהדרו עד קברי לכי מביתיה ליה דמפקי משעתאקטיה
 דסליק בגין טשפט בלא נספה ויש כת"ב וע"ד זסנייהו פרא לא עד בעלמא גובריןלכסה
 טטא לא עד ואסתלק חובין אינון על ואחדן קב"ה קמי נש דבר חובוי ואדכרואמטין
 לנשי וישבוק אנפוי נש בר יהדר קברי לבי מיתא דנטלי בשעתא תקנתיה מאיזמניה
 ולכתר באנפין אנפין עטהון יתחזי דלא בגין לאחורא יהך מקדמי אינון ואי כחפויבתר

 יסטי אלא כלל בהו יסתכל ולא קייטן דנשי ארחא בההוא יהדר לא קברי סכידמהדרי
 בדינא איתדון דעלטא רובא דא מפתכלן ולא ידעי לא נשא רבני ובנין אתראבארתא
 למיתא. יוזיף דלא נש לב,ל ליה סב הכי אי אלעזר רי אטר זמנייהו סטא לא עדואסתלקו

 לעלטא שכן וכל דיוטין לארכא אתחזי גוונא כהאי דאםתטר נש בר דהא לא. ליהאטר
 אי קברי לבי ביתא טן סית' לאסשכא שופר קדמאי אתקינו למננא לאו חזי תאראתי
 עלייהו ישלוט דלא חיי' על לאגנא בנין אלא לא. איהי. לחוד דיליה ויקרא סיתא דעלתיסא
 וריעותא ישולם בארץ צדיק )והן( עכ"ל. מניה וימתמרון לעילא לאסטאה הטותסלאך
 נקבר אם עונשו שגדול קדש הברית פגם תיקון שלא מי גם ומה בארון נקבר אם לוהוא
 אבא ר' בכה ע"ב רי"ד דף ויקהל בפ' וז"ל ע"א קנ"א דף תרומה פ' בזה"ק כמבוארבארון
 עאל דבעי מאן רכל עונשא לההוא ווי כמופא לההוא ידעי דלא עלמא לבני וויואמר
 בגרסיה ואשתמודע בנפשיה דידע צדיק כר בארונ' למיעל איצטריך דלא כניןבארוני
 כו' יאות כדקא ליה נסיר וקא מעולמוי קדישא קייטא את ברית בההוא חטאדלא
 בארון. אותו יקברו שלא מותו קודם שיצוה טאזד האדם יזהר לכן בקיצורעכ"ל

 רי"ז דף ויחי בפ' כזה"ק מבואר קברו על ז' כל מתפללים אם לטת גדולותועלת
 יהודה ר' נפיק עציב והוה יהודה דר' אפתחא חד יוטא יחיב הוה יצחק ר' וז"לע"ב
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41 הכ991שער

 לגבך אתינא א"ל יומין טשאר דין יוטא מאן א"ל ועציב יחיב דהוה לתרעיהאשכחיה
 אםינא דאנא מלין טאינון ותדכר דאורייתא מלי תימא דכד חד טלין תלת מנךלסכעי
 רתיזול וחד באורייתא ברי ליוסף דתזכי וחד שטי לאדכרא בגין טשטוי לןדתיסא
 בעז"ה. הפרק נשלם וכזה עכ"ל. עלי בעותיך ותבעי יומין ז' כללקברי

 עשר ארבעהפרק
 ארץ אוי והיא קולטתו בחיים אם גם וטה הננחרת הקבורה טקום סכוארבו
 ובניו הוא ידור שלא ההשתדלות ועוצם לארץ. בחוץ והקבורה המיתה והפוכוהקרושה.

 הטובים. טטעשיהם וילטדו הטוב דרכם אורחות שילפתו בכדי צדיקים במקוםאלא
 ב"ב. צרקנו טשיח ביאת ובעת בעוה"ב ומעלתו בשכתו נספר לצדיק והזכרנווהואיל
 תורה וסארי תעה של והדחקות הצער על שניבא ר"ט כמאטר להם עולה אחדוזכרון
 הזה. המרבגלות

 ע"ב ע"ב דף אחרי בפ' ובזה"ק הקרושה בגטרא טבואר א"י ישיבת טעלתגודל
 רכל קדישא בארעא טדורא למשרי בחייוי דזכי סאן חולקיה זכאה יהודה ר' אמרוז"ל
 דזכי טאן וכל ארעא על דנחית דלעילא דשפייא טטלא לאנגדא זכי לה דזכיסאן

 וכל עלאה קדישא בארקא לבתר יאתקשרא זכי קדישא ארעא נהאי בהייוילאתקשרא
 רוחיה לתועבה שמתם ונחלתי כתיב עליה תמן לאתקברא ליה וטייתין בחייוי זכי דלאסאן
 עביר כביכול קדישא דאהעא רשוחא תחוח אתי וגופיה אהרא נוכראה ברשותאנפיק
 וזכי חובוי אתכפרו קדישא בארעא נשמתיה לסיפק דזכי טאן וכל קדש וחול חולקדש

 זכי בהייוי זכי אי אלא עוד ולא עטו אדטתו וכפר דכתיב דשכינתא גדפוי תחותלאתקשרא
 יוחא עליה אתטשך אחרא ברשותא דיתיב סאן וכל תדיר קדישא רוחא עליהלאתסשכא

 דמאריהזן פקדונא אתיבין בחייוי להאי זכו דלא אינון כי תנינן כו' נוכראהאחרא
 אחרא רשותא או בישין זינין מאינון דעביר מאן כל כג"כ יצחק ר' אמרלאתרא
 סקבלא לא קדישא ארעא דהא לנפשיה ווי גבר לההוא ליה ווי אםתאבת ארעאבארעא
 בתחיית אינם עוד ורשעים ובעוה"ב ובעוה"ז הארץ מן חטאים יתמו כתיב עליה לבתרליה

 וז"ל ע"בי קים דף חרוטה בפ' ג"כ ועיין עכ"ל. הללויה ה' את נפשי ברכי כדיןהסתים
 בקיצור. עכ"ל עלמא בההוא ליתבהא וכפרה חיין יחיב קדישא ארעא ק"א קנ*בבדף

 כל וז"ל ע"א, קנ"א דף זו בפ' טכואר בח"ל וקבורה מיתה ריעותא גורלגם

 מחבלא דמלאכ' ע"י טתין כלהו קדישא בארעא די מחין אינון בר דעלטא טתיןאינון
 ע"י אלא ידוי על טתין לא קדישא בארעא די טתין אינון כל הטות מלאךדאיהו

 דאינון קדישא בארעא דטתין אלין מתיך יחיו כו' בארעא דשליט דרחמידטלאכא
 נכלתי טחיך. כתיב וע"ד כלל אחרא סטרא תמן שלטא דלא מאחרא ולא דיליהמתין
 פה נבלה אקרון דא ועל מחבלא דההוא ע"י אחרא נוכראה בארעא דסיתו אינוןיקומון
 'אינון וע"ד במשא מטטאין. קדישא טארעא לבר דמתין אינון אוף כמשא טטמאהנבלה
 דאפמיל וסיד אחרא טטטרא איהי הא שחיטה בגין נכלה אקרי דאפמיל שחיטה כלנבלה
 חוא נבל רא ורזא נבלה אקרי עלה ושריא דיליה דאיהי ובנין אחרא סטרא עלהשריא
 אלא שרייא לא דא מנוול נבלה. אקרי שריא דאיהו אתר בכל וע"ד עטו ונבלה שמוונבל
 דאינון מתין כך ובגין שמיה על ואקרי הוא דיליה הא דאפסיל שחיטה וע"ד פסילובאתר
 הקיצי נבלה אקרון אתרא סטרא עלייהו ושריא אחרא רשו תחות קדישא מארעאלבר
 קכ"ל. כו' עפר שוכניורננו
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 וז"ל ע"ב ל"ח רף בא בפ' הקרוש בזהר טבואר צדיקים במקום דירתוושיקבע
 דווי טשום ס"ט בתוכו דרים מעשה שאנשי במקום אלא אדם ידור אל לעולםתנינן
 ליה אוטיבין זכאין בין דיוריה ואי בחוכייהו אתפס דהוא חייביא בין רטדורי'לההוא
 עכ"ל. כו'בגיניהון

 דרכם שילטדו בשביל חטא ויראי שריקים בטקום יהיו בניו דירת שגםושישתדל
 דידע בגין מ"ט תשב לא בני את רקל וז"ל ע"ב. קל"א דף שרה היי בש' טכוארהטובים
 בעא ולא בלחודוי איחו בר לקכ'ה' ליה דאשתמודע סאן הוה לא ככלהו דהאאברהם
 ארחוי תדיר טניה יוליף ויצחק עמיי מדוריה דיהא אלא בינייהו דיצחק מדוריהדלהוי
 תמן דיצהק פרוריה דלהוי אברהם בעא לא וע"ד ולשמאלא לימינא ימטי ולאדקב"ה
עכ"ל.

 וזכרון ובעוה"ב צדקנו משיח בעת ומעלתו בשבחו נספר לצדיק זהזכהנווהואיל
 חכמים תלמידי של והדחקות הצער על שניבא מהימנ' רעיא במאסרי להם עולהאחד
 זימנא בההוא מהיטנא רעיא אטר ע"ב ס.ז דף אחרי בפ' וז"ל הזה. הסר בגלות תורהוסארי
 והאי לון דחיקת שעתא תורה רזי טארי קבלה סארי עילאה חכמתא מארי מתניתין מאריאלין
 כו' שכינתא לגבי דאורייתא מים אפיקי דאינון מים אפיקי על תערוג כאיל דאטראיהו

 דאיהי דיולדה צירין חבלים אינון ואלין בעניותא כיגונא בצערא מים אפיקי אליןדיהון
 חבלים וכאינון דלהון בצערא תהא חבלים ובאינון יולדתך ותגל בה דאתמרשכינתא
 קול ומיד ידו.ד עד דילה קול דיתער עד דלעילא סנהדרין שבעין אתער בהוןצוותת

 בגין משיחא לאולדא אתפתחת זטנא בההוא כו' מתני' מארי דאינזן אילות יחוללה'
 טארי וענוה בושת טארי דאורייתא רזין וטארי מדות ומארי דצדיקין ודוחקיןחבלים
 דרחקא בצע שונאי אמת אנשי אלהים יראי חיל אנשי הסד סארי ואהבהיראה
 בקיצור. עכ"ל כו' בא דור שבן דור מתניתין מארי דאוקמוה הוא והאי שעתאלון

 לסלקא איהי שעתא הא מהיטנא רעיא אליהו. אטר ע"ב קכ"ה דף נשא בפ'וז"ל
 בכל תאחר לא דיהו"ה בשמך קלך באומאה טהיטנא רעיא ליה אטר כו' באוטאהלעילא
 טהאי לי לאפקא לי עוזר איש אין כי וירא וכה כה ויפן מ3י בצערא אנא ההאיכולתך
 חשים ואני כי אשתטודען ולא קברו רשעים את ויתן עלי דאתטר קבורה כהאיצערא

 בינייהו תסרח סופרים דחכמת בינייהו דסרח טת ככלב רשיעי' רב ערב ביןבעינייהו
 ערב אינון ואתהררו מלכוון בין בינייהו מפוזרי דישראל אתר ובכל וקרתא קרתאבכל
 ולית אתם אדם מרעיתי צאן צאני ואתנה כהו דאתטר הקב"ה עאנא ישראל על רעייןרב
 לעיר מעיר מסובבים חטא ויראי חיל ואנשי חכמים תלמידי עם סיבו למעכר יכולתלון
 קצוב דבר אלא סגיאין באתרין לון יהבין ולא בינייהו רב ערב וטחרימין יחננוולא
 בצער חטא ויראי חיל ואנשי חכטים וכל שעה חיי ואפי' דלהון לנפילו תקוטה יהאדלא

 חרש לנבלי נחשבו איכה בפז הממולאים בנים ככלבים חשיבין ביגונאבדוחקא
 בשלוה עתירין אינון רב ערב ואינון בינייהו אכסניא אשכחו דלא חוצות כלבראש
 טלאה כי עמ' רישי ריינין דאינון שוחד מארי גזלנין כלל יגונא בלא צערא בלאבחדווא
 תניינא זמנא עלך באומאה לראש צריה היו אתמר עלייהו מפניהם חמם הארץטלאה
 יכלתך בכל טפוסך יפלון לא מלין רכל הכרובים יושב ישראל איהי צבאות ה'בחיי

 עכ"ל. רלהון דוחקא ולאחזאה קב"ה קמילמללא
 חכמים אינון הכי מלגל וחיור טלבר אוכם דיו ע"א קנ"ט דף חרוטה בפ'וז"ל
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 מלגו דאיהו דאתי עלמא בההוא שפירץ יבר דאיהו עלמא בהאי אוכמים תורהוסארי
 בקיצות עכ"ל כרבו להיות לעבד דט לישנא דיו דא.ובנץ

 אינון אבל כו' כבנים אם כעבדים אם כבנים אם בר"מ ע"א כ"ט צו בפ'וז"ל
 לאומין עברין אינון כו' תורה עול עלייהו ולית ומצות באורייתא טשתדלין דלאחייבין
 ויסים שבתות נמרי ואי במצרים לפרעה היינו עבדים כנון כהו ומשתעכדיןדעלטא
 חסור וחמורך שורך ינוח לטען בהו ויתקיים אלהינו ה' ויוצאנו בהו אתטרטובים
 ברמיה דייעול ולכתר אקרי בהמה הארץ עם וכהטתך אמתך בן וינפש ובמצותבתורה
 מאריה עליה דרכיב כמום הוא אם ה' תושיע ובהמה אדם ביה יתקיים בתורה אדםתחוח
 צריך שבת כיום דת"ת בגין לת"ת הע"ה מכילו ומאי במאריה מבעט ולא ליהוסביל
 רעותיה כפום ביה ואתנהיג בסמוניה ליה סביל הארץ עם ואי מדיליה ליה דליתאיהו

 יושיע ה' תושיע ובהטה ארם ביה יתקיים רעותיה כפום בפקורין להתנהג' ליהלשמשא
 פגום במכין ליה וישחפ עייה שליט דלא המות מטלאך ליה יושיע וגזילה משודליה
 סטא"ל דאיהו אותו תשליכון לכלם איהו נבלה פגום בסכין דשחיט מאן וכלדיליה
 וממרוניתא דמלכא בנוי ת"ח והכי כו' מלכתא שבת אתקריאת חכם דתלסידונפש

 עברין כשאר מלאכה בעלי אינון דלאו טדלהון לון ולית מוכים ויטים שבתותאתקראו
 וטשתה פאכל פיני בכל יון לענגא דאתי ובעלטא דין בעלמא דלהון אגרא דחוליןבנוי

 טה כי נקייה בכסות כבדהו ביה דאתטר דשבת כגוונא שפירין כלבושין לוןולאוקרא
 והכי מקילה חייב שבת דמחלל ומאן לון למעבד אית טובים וימים לשבתות נש ברדעבד
 וכל חורתיה דמחלל הלכות ששונה במי הטשתטש הוא והכי חלף בתנא דאשתטשסאן
 את המבזה כל טתניתין סארי ואוקטוה וסועדות שבתות מבזה כאלו ליה המבזהשכן

 כל הכי קדש אתקריאו המקדש בית מאני דכל וכגוונא בעיקר. כופר כאלוהמועדות
 דגופ' אברים לקבל ראינון דרב ותלמידי קדש אתקריאו חכמים תלמידי דמשמשיאינון

 ובין הקדש בין לכם הפרכת והבדילה בהון רטיז קא דטלה ורזא קדשים קדשאתקריאו
 בעז"ה. הפרק נשלם ובזה לשונו. כאן עד הקדשיםקדש

 עשר חמשהפרק
 אדם של ימיו אריכות סיבות הטרכרים פרקים נתיבות יושר נתיב יאיראחריו

 אביו את לככר בו להזהר צריך מאוד ומה ובה"כ וס"ת מזוזה ואם אב כבוד מצותוהם
 ידו על צער להם יגיע לבי לזהר צריך מאוד ומה מיתתם. לאחר הן בחיים הן אמוואת
 מנ"ע בבואם בזה ואם אב יכבד ובן ע"ז. טאוד עד ענשו גדול כי לש"ש שכוונתואף

 ברית סעודת שעושה או טובים ויסים בשבתות כנון שטחתו ראש על פניו אתלראות
 באים מצוה של שמחה איזה וכיוצא חתנות בית או מצוה בר סעודת או לבנוטילה
 לשתף צריך למעשה קידם ובתנאי עמו. וישמוח כשטחתו לראות מנ"ע ואמואביו

 חכמים חלמירי שעשה מהסעורה שיהנו רהיינו ויתעלה שמו יתברך להקב"הכשמחתו
 ית"ש הקב"ה עם שותפין שהם מנ"ע ואסו אביו הקב"ה מוציא ואז ואביוניםועניים
 גם לראות כדי והוא כו' ואסו ואביו הקכ"ה באדם שותפין ג' בגמרא כדאיתאבאדם
 בשביל העליון מעולם חוחנו עליות העולה תורת זאת גם ואף בעוה"ז בניהם בשמחתהם

 האב קל חיובית השמחה מגודל ענין באותו לענין וטענין בעוה"ז. חתנו של התורהלמוד
 הארם זוכה הזה ביום כי מצוה כר מעורת לעשות האב על הכן. מצות בר תורכהגיע
 זה. בפרק טבואר זה כל קדם סימי יותר קדושהלנשטה
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 וז"ל ק"א צ"ג דף יתרו בפי טבואר ואם אב כבוד של השכר וגודל המצוהגודל
 אבי יגיל גיל כד"א דכשראן בעובדי לון לטחדי יקר זיני בכל אסך ואת אביך אתכבד
 לקב"ה אוקיר נש דבר כגוונא כו' אביך את ככד ודאטיה. דאכוי יקרא איהו ודאצדיק
 דאצפריך וכסא עליה. בקב"ה לון אית חרא דשותפותא בגין ולאסא לאבא אצטרךהכי

 זיני בכל כחרא לון ולאוקיר ולאמיה לאבוה למדחל אצטריך הכי לקב"הלטרחל
 עלטא כהאי ב"ג חיי בהו דתליין לעילא יומין דאית בגין ימיך יאריכון למעןיקר.

 ובהו קב"ה קמיה קייטין וכולהו לעילא עלמא כההוא דבינ יומין אינון עלואוקימנא
 באטפקלרי' לאתהני' אכטחותא לך. נותן אלהיך ה' אשר האדמה על דב"נ. חייאשתמודען

 טבועא סגו דנהרין עלאין יוטין באינון דנהרא אספקלריא דא האדמה על דא ורואדנהרא
 עכ"ל. כו'דכולא

 יככד כן אדוניו ועבד אב יכבד כן ואטר פתה ע"כ קט"ו דף בחקותי בפ'וז"ל
 בחייוי האי ובכלא. וטשתי' במיכלי ואוקמוה אמך ואת אביך את ככד כדשאאב

 אתחייב דמית דאע"ג הכי לאו הוא טניה פטור הא תיסא אי דמית בתר ביה,דאתתייב
 טכזה ודאי תקלא בארח אזיל ברא ההוא דאי אביך את ככר דכתיב יתירביקריה

 ודאי עובדוי ותקין מישר בארח אזיל ברא ההוא ואי קלנא ליה עכיד ודאי הואלאכוי
 גבי עיסא בההוא ליה אוקיר נשא בני גבי עלטא בהאי ליה אוקיר לאבוי אוקירדא

 דזכאן צריקייא אינון זכאין כו' דיקריה בכורמייא ליה ואותיב עליה היים וקב"הקב"ה
 עכ"ל. ה' ברך זרע הם כי יכירום רואיה' כל אתקרי עלייהו קדישין לגזעין קדישיןלבנין

 ויצא כפ' מבואר לש"ש היה שכוונתו אף ידו על צער להם בהניע העונשוגודל
 ע"ז מבתר לאבוה ליה לאעקרא עבדת איהי דרחל אע"נ כקיצור וז"ל ע"ב קם"דדף

 דאבוה צערא כגין חדא שעתא בהדיה קייטת ולא לבנימין ליה רביאת דלאאתענשת
 עכ"ל. לטכ דאתכוונתאע"ג

 כסה וז"ל ע"כ. רי.ט דף פנחס בפ' מבואר מותם אחרי בשמחתו ששטחיםוזה
 לקכ"ה לשתפא אלא איהו לאו דלהון ותושבחתא רלהון דחדוה קכ"ה קמי ישראלחביבין

 לאו שכינתיה לקב"ה בה משתתפי דלא דישראל חדוה כל תנינן דהכי בהוושכינתיה
 ואתחזר חדוה לההוא לקפרגא דיליה סיעתא כל מסא"ל איהו וזמין חדוהאיהו

 ושכינתיה לקב"ה דשתיף מאן אבל צערא בההוא אשתתף לא וקב"ה וככיחבצערא
 בההוא משתתף ושכינתיה קב"ה חדוה בההיא לקטרנא מקטרגא ייתי אם דיליהבחדוה
 לון דאית ומנלן בצרה אנכי דעטו בגין ובטאי צר לו צרתם בכל ביה כתיב מהצערא

 ההוא בעושיו ישראל ישמח דכתיב דלהון בחדוה ושכינתיה לקב"ה לשתפאלישראל
 ואמו ואביו קב"ה אלין אלא ליה טבעי בעושיו בעושיו אלא איהו לאו דישראלחדוה
 דחדוה חולקא לנטלא חדוה לההוא עמיה לון ואייתי טג"ע לון אעקר קב"ה רמיתו.דאע"ג
 אתי קב"ה דיליה לחדוה לקכ"ה שחיף נש דבר בשעתא רתנינן כו' ושכינתיה קכ"העם

 לההוא עמיה לון ואייתי בהדיה שותפין דאינון ואסיה לאבוה מתמן ואעקר דעדןלגנתא
 לגביה זמין קב"ה נש דבר בעקו אכל ידעין לא נשא ובני תמן זטינין וכלהוחדוה

 עכ"ל. כו' ולאמיה לאבוהי אודע ולאבלחודוי
 של תורתו לימוד בשביל העליון בעולם עליי' ג"כ לו יש אדם של שחותנווזה

 חמשין אתעטרו בגינך דין יומא חזי ותא וז"ל ע"ב קם"ד דף נשא בפ' מבוארחתנו
 יוחאי(. בן שמעון יר' זה אמר אליהו )פי' כו, חסוך יאיר בן פנחס לר'כתרין

 חדש כזהר מבואר כנו של מצוה בר ביום טצוה סעודת ולעשות השמחהוגודל
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 צאנה קרא כהאי פתח פנתם ר' טאורות יהי אלהים האסר ע"ב טץ דף ' בראשית פ,ת"ל
 ולעילא שנין מתליסר יצחק ר' אמר כשרן ואיטתי דצדיקייא חדוותא דההואאורייתא פיקודי לטעבד דכשרן ביוטא חתונתו מאי כו' חתונתו ביום כו' ציון בנותוראנה
 ההוא ובגין לחופה דסליק כיוטא ,דלבא חדוותא למעבד צדיקייא על חובתא יוסאדההוא
 בנות וראנה צאנה בחרוה קדפיהון כרוזא ולאעברא לחו לאתער הקב"ה עתידזכותא
 כו'.ציון

 טאי אותו טסייעין ליטהר בא דתנן חזי תא אלעזר ר' אטר ע"ב י"א ברףוז"ל
 ליה לסייעא ליה דיהבין ממוך ליה למהוי קדישא נשמתא ההיא אלא ליה יהביןסיוע

 בההוא נש דבר אשתדלותיה שנין תלימר עד אלעזר ר' אמר ראתי ובעלמא דיןבעלמא
 קדישא נשמתא ההיא ליה יהבין זכאה לסהוי בעי אי ולעילא שנין סתליסר חייתאנפש
 עשר בתלת דתנינן טעמא היינו יהורה ר' אטר דמלכא יקרא מבורסי דאתגזראעלאה
 למיכל פתניתא לפארי זטין יוחאי בן שטעון רי אלעזר דר' בטתניתא דרחמיטכילין

 והוא נימא בהאי לרבנן ואותיב דיקר במאני ביתא כל וחפא להו דעבד רבהבמעודתא
 משאר דין יומא בהאי דמר בדיחותא מאי ליה אסרו מובא בדח קא והוה נימאבהאי
 אלעזר לר' דחיותא נדפין בארבע עילאה קדישא נשטתא נחתא דא דיוטא להו אמריומין
 חיב אמר לגבי בריה אלעזר לר' אותביה שלימתא בדיחותא לי יהא דא ובהילולאברי
 לשונו. כאן עד דקדישין ובערבא קדישא את דין ריומא תיבברי

 אקרי ולחלאה שנין לתךימר רזכי ההוא כל ת"ח ע"ב ב"ז דף משפטים בפ'וז"ל
 ודאי לקב"ה בן אקרי בהו וזכי ולעילא שנין עשרין סבר דאיהו מאן וכל לכנ"יבן

 לארביסר דקאל יוסא בההוא וזכה שנין לתליסר דוד סטא כד אלהיכם לה' אתםבנים
 ליה הוה לא דנא מקדמת דהא טים ילדתיך היום אני אתה בני אלי אמר ה' כתיבכדין
 ילדתיך היום אני כך ובגין הוה ערלה בשני דהא עלאה נשטתא עליה שראת ולאברא
 ברשו דקאי ינוקא לההוא קב"ה חמי ויוטא יומא בכל תנינן כו' ילרתיך ודאיהיום
 טה לה ותבר כנישתא לבי אזיל לה ותבר ספרא לבי ואתמשך מינה נפיק ואיהודערלה
 סגיאין ונבזבזן מתנן לה ויחיב דיליה לאדרא לה אעיל נשטתא לההיא קב"העביר
 שנין סתליסר בר חופה ההוא לגו לח דאעיל זסנא עד עלאין בקשוטין להוקשים
 עכ"ל.ולעילא

 פקיתא שכלי בעין הנ"ל הקדושים המאסרים אל בשובו יראה בעין עיןהנה
 במצות טצוה בר קודם בקטנותו בעודו לבנו לחנך האדם על מוטל איך טראשויתבונן
 טצוה בר ביום שיזכה כדי התפלה וככוונת הקדושה חורתינו לימוד ובהתמדתובמע"ט
 בעזה'י. הפרק נשלם ובזה זו בהערה ודי אלו במאסרים שמבואר כפי הקדושהלנשמה

 עשר ששהפרק
 בקטה אעתיק וכאן הב' בשער לעיל א' מאטר ביאורו בא זה הנה המזוזהוכוונת

 גדולה באזהרה נזכרי"ם א' ובזכיר"ה ועונשה שכרה וגודל המזוזה מעלת בגודלמאמרים
 תרין קייטן נש בבר ע"ב רם"ג דף ואתחנן בפ' וז"ל הסזוזה. נגד טינוף שוםטלעשות
 אקרי דשסאיא וההוא הטוב יצר אקרי דימינא ההוא משמאלא וחד מימינא חדדרגין
 דשארי הרע ליצר וחמי עינוי זקיף שידא ההוא דביתיה טתרעא נש בר דנפק כיון הרעיצר

 ולא דמריה שמא קאים ממרא ובההוא מיםינא ואתערי ספרא לההוא אתמשךלשמאלא
 קדישא שמא הא קייל כד טניה ואשתזי' גש בר ונפיק ליה ולאבאשא ליה לקרבאיכיל
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 טנופא יעכר דלא נש בר אצטרך דא ועל כהדיה. לקטרגא יכיל ולא קאיםליסיניה
 שמא לנבי קלנא יקביך דלא חד עכוריף מיין יושיד ולא דביתיה בתרעאולכלוכא
 ויזדהר מהאי. נש בר יזדהר ובג*כ לחבלא. מחבלא לההוא רשו ליה דאית וחדדמאריה

 כד יפתחיה מזוזה אתקין נש בר כד דמאריה. שמא דביתיה טתרעא ימנע דלא נשבר
 לה' השער זה ואמרי ליה נטרי כרהייהו בעל שירא וההוא הרע יצר ההוא ב"ג ההואעייל

 טתתקנן שירא וההוא הרע יצר נש דבר למתהיה מזוזה קאים לא וכד בו. יבאוצדיקים
 נפק דהא לפלנייא ליה ווי ואטרי פתחי דעייי בזטנא רישיה על ידייהו שווכחרא

 לישזבן רחמנא עליה דנטיר סאן דלית נטירו בלא קאים זמנא מההוא דמאריהמרשותיה
עכ"ל.

 עלאה דשמא במלין לביתיה קדישא רשימא רשוי נש בר האי ע-ב רם*ו דףוז"ל

 קדישא רשיטו וחמי זקיף דביתיה יתרעא דמדוריה ההוא נפיק כד טכלא אתנטירהאי
 אכריז הוא לביתיה עייל כד ליה ונסיר ליה אוזיף הוא נש בר נפיק כד בפתחיהנעיץ
 קדישא דשמא רשיטא ההוא בגין דא וכל קדישא דמלכא דדיוקנא ביקרא אזדהרוקמיה

 עייל כר ליה נטיר קב"ה אלא בביתיה דאתנטר נש דיליהילבר ולאו כתרעי'דאתרשי'
 בהאי ישראל אינון זכאין עולם ועד טעתה ובאך צאתך ישמור ה' דכתיב נפיקוכד
 ידע דלא נש לבר ליה ווי תרעי בין דשארי בישא רוחא האי ת"ח ראתי ובעלמאעלסא

 אית דהא עמיה דישתכח קדישא עלאה שמא דביתיה לפתחא רשים ולא מניהלאזדהרא
 משתכתי וכלהו יוסיה טשמש חד כל מקטרגין בישן שמשין וחמש ושתין סאה תלתליה
 ובליליא. ביטמא ביה משתכחי וכלהו ותתא לעילא ביה ומקטרגי_ שתא יומי כלעמיה
 עאל כד ליה. לקטרנא נפיק כד בחלמיה. ליה לצערא בליליא ליה. לקטרגאביממא
 ליה ווי דטארי' מרשותא דנפק לפלניא ליה ווי ליה ואמרין דכתפי ,עליה ירייהושווין

 ככלא רשימין' למהוי טהימנותא בני בעאן כך בנין דאתי ובעלמא עלמא בהאילפלניא

 נמורין לטהוי בישין זינין סטרין כל מנייהו לאזדעזעא דמאריהון ברשים' רשימיןלמהוי
 בס"ה הפרק נשלם ובזה עכ"ל. דאתי ובעלמא עלמאבהאי

 עשר שבעהפרק
 טאישי איש כל על במ"ע הקדושה התורה לנו צותה האדמה על ימים יאריךלטען

 שזכהו מי וכל הביאו בשש והב"י בטור כנזכר לעצמו ס"ת לכתוב קדוש עםישראל
 כי טונהת ושתהא בכוונה שכה השמות שיכתבו יראה זו מצוה לקיים יתעלההשם
 אפילו ס"ת לטלטל איסור גודל זה בפרק מבואר נם מוגה, מ"ת טעלת מאודגדלה
 זה. בפרק מבואר זה כל ס"ת גלות וענין לבה"כטבה"כ

 ביה דאתמר דיעקכ דרגא היא תורה ומפר ע"ב עי דף כ"ה תיקון בתיקוניםז"ל
 חמר איהו תורה מפר ואם פסולא בלא תם למהוי צריך כך תורה ומפר תם אישויעקב
 פסול הורה ספר חליף או יתיר או תסיר חד אות או דחסר באתר מלא או דמלאבאתר
 לשונו. כאן עד רלעילא דם"ת כדיוקנא איהולאו

 עלייהו דישגח מאן ולית דצווחין עלסא כני וזמינן ע"א רכ"ה דף ויחי בפ'וז"ל
 בעלמא להו אשכחנא אמוותא חד אבל באסוותא יתובון ולא עלמא סטרי לכל רישאויהדרון
 תורה ספר בינייהו ואשתכח באורייתא דלעאן אינון דישתכחון אתר בההוא יתירולא
 ותתאי עלאי מתערי בניניה האי מפקי כד וכשירה( מוגה שהיה )ר"ל ביה משתקרדלא
 ווי סלה אוליפנא והא בכוונה )ר"ל( חזי כדקא קדישא שמא ביה אכתיב אי שכןוכל
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 קליה אתקר מאן ותתא לעילא עליה טתערי ולא תזרה מפר בינייהו ראתגלייאלדרא
 יתיר תורה מפר לאגלא' ואצטריך למטר' עלטא ואצטריך טפי בצערא דעלטאבשעתא
 טתערין טתין כלהו קברי עלל רהמין נשא בני ובעאן כצערא עלמא דכד דעלמאבדוהקא
 רעלמא ברוהקא בגלותא אשתכ' מ"ת רח' לרוהא וטורעת אקריטת נפשא ההאעליה
 ודא עלטא על והם אתקר קב"ה וכדין לקב"ה ונשמה לנשמה טודעא רוהאכדין
 אצטריך אי לדר' ווי מתיי' קברי על רחמי למבעי אתאן וחייא מאתריה דם"ת גלותאעל
 בינייהו אשתכח לא דהא כנישתא לבי כנישתא מבי אפילו לאתר מאתר ליה לאגלאהס"ת
 גלותא אתגלייא כד שכינתא דהא נשא בני כלהו ידעין לא ודא קלייהו ישגחון מהעל

 בזפנא לבתר אורחי' מלון בטדבר יתנני סי כתיב טה לעילא תסתלק לא עדבתראה
 עליה מתערין וכלא היא תמן דם"ת בגלותא אשתכחת תמן בעלטא טפי אשתכחדדהקא
 יוטא כל דהא אשתמורע טתיא ובין חייא בין בעלמא אשתאר כך זכאה כו' ותתאיסלאי
 אודע הוא דרא על לאגנ' יכיל לא והו' בעלמא מפי צערא וכד בינייהו עליהטכרזי
 דאתער סאן אשתכח ולא בינייהו עליה דמכרזי זכאה אשתכח לא וכד דעלפא צעראלהו
 דישתכהון כלא וצריכין עליה מתערין ותתאי עלאי כדין ס"ת אלא דעלמא בצעראלהו

 דגנת' רוה ואפי' עלייהו אתערון דדיגא מארי הא משתכהי לא ואי בתשובה ,זטנאבההיא
 עכ"ל. כדאתמר דס"ת בניניה עלייהו מתעריןדעדן

 ימים לאריכות להו דאהנו הני לבה"כ ולהחשיך להקדים תעשה הזה הדבר אתגם
 טתויינים העיר בני הפרק בזה ממוכין לעשות טהראוי ועזכ הקדושה בגמראכנזכר

 ועוד בשדה. אדם יתפלל ושלא והידור יופי מיני בכל נאה בעירם בה"כ שיהי'להשתדל
 בז"ה. טבואר זה כל סילה~נאה של וכסא נאה חופה לעשות להשתדל הוא הקהילהחובת

 דכי כנוונא לתתא טקדשא לסבני פקודא בר"מ ע"ב נ"ט דף בשלח בפ'וז"ל
 ולצלאה לתתא מקדשא בי לסבני ראצטריך ה' פעלת לשבתך מכון כר"א רלעילאטקרשא
 כנשתא בי וההוא עבודא אקרי צלותא דהא לקב"ה ליה למפלח יוטא בכל צלותאבנויה

 קיימא דלתתא כנשתא בי דהי תקונין בכל ליה ולאתקנא מגיא כשפירו לי למבניאצטריך
 כגוונא לטהוי שפירו תקוני בכל אצטריך כנישתא בי כו' דלעילא כנשתא בילקבל
 אפילו תימא ואי כו' דאוקמוהו כמה בצלותא תקונין לאתקנא צלותא בי לטהויעלאה
 בית לאשתכהא וליכא בית צריכין אנן דהא הכי לאו מליק להוי דרוחא בניןבחקל'
 וההוא צלותא' דההוא' ותו תתאה לדיורא עלאה דיורא לנהתא עלאה דכית כגוונאלתתא
 מן כתיב דא ועל ירושלים לקבל מישור בארח עאקו סגו ולנפקא לסלקא אצטריךרוחא
 יסטי דלא רוהא ההוא בגויה לשדרא בעאקו דהיק אתר דאצטריך יה קראתיהמצר
 כתיב הא חיטא ואי כו' הכי ייה לשררא קלא יכיי לא ובחקלא ולשטאלאלימינא
 נמרץ. בקיצור עכ"ל כו' בשדה לשוה יצחקויצא

 אצמריך וז"ל ע"א קם"ם דף חרוטה בפ' מבואר נאה טילה של וכמא נאה.וחופה
 ראתיא הקרושה( השכינה )ר"ל אתרא רכלה ייקרא שפירו בחקינו להופאה חופהמהקנא
 חופאה לטעבד אצטריך עלאה כלה דההיא יקרא ובנין תתאה דכלה בחדוה תמןלמשרי
 גזירו בכל דא כגוונא חדוה. לההיא עלאה לכלה לזטנא דשפירו תקוני ככלדשפירו
 ראתי קייטא רברית קנאה לטארי' בשפירו אהרא כסא לאתקנא אצטריך לתתאדברית
 בקז"ה. הפרק נשלם ובזה כו'חטן
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 העפולה 1ש11ש*סוד48

 עשר שמונהפרק
 בפרק לטודעי הוא נכון לתפלה הכנסת בית בענין הקדום בפרק זכרונו עלההנה

 האר"י כי שכיר פעולת הלנת והוא לסקלה מלעלות התפלה את המעכבין דברים שניזה
 לבל שכרו ביומו לו לשלם יום שכיר אתו אין אם חוקר היה הטנחה תפלת קודםז"ל

 בזה"ק. טבואר שכיר פעולת להלין עון וגודל למעלה לעלות תפלתו זה ירי עליתעכב
 תמצא הטצא אם כי שעטנז בו שאין בחזקת שהוא לו שברור כסות תעשה שניתוזאת
 מבואר עונו וגודל בספרים כמבואר לעלות תפלתו תעוכב ע"י משעטנז מה תערובתבו

בזה"ק.
 בפ' טבואר שכיר פעולת הלנת של ליצלן רחטנא העונש וגודל העון גודלהנה
 ואליו הוא עני כי השטש עליו תבא ולא שכרו תתן ביוטו וז"ל ע"ב. פיד דףקדושים
 לא עד מעלטא בגינוי תתכניש דלא אזדהר השמש עליו תבא לא נפשו. את נושאהוא

 אהרא טלה אזליפנא טהכא וגו' השסש תחשך לא אשר עד כד"א לאתכנשא זמנךימטי
 לנפש' אשלים קב"ה מעימא יאמתיקא יוטוי דממו אפילו דממכנא לנפשא דאשליםסאן
 נטיל כאלו דססכנא אגרא דנטיל סאן ת"ח שכיר פעולת תלין לא יתיר. חיין ליהויהיב
 עלטא סההוא נפשיה ואזער יוטוי אזער קב"ה נפשייהו אזער הוא ביחיה ודאנשינפשיה
 וקיימין רקב'ה קפיה מלקין כלהו יומא ההוא כל טפומיה רנפקי הכלים אינון כלדהא
 וכדין דפוסיה הבלים באינון וקייטין ביתיה ראנשי ונפשייהו נפשיה מלקא לבתרקמיה
 וטמתלקי סיניה טתעקראן כלהו סבאן וכמה יוטין כטה נש בר ההוא על אתגזראפילו
 לשזבינן רחמנא אבא ר' דאטר והיינו לעילא מלקא לא דיליה דנפשא אלא עור ולאסניה

 דייקא נפשו את נושא הוא ואליו הוא עשיר אפילו ואוקמוה ומעלבונייהוסינייהו
 אגיר ההוא הוה כד עביר המנונא רב דהוה והיינו טסכנא וכ"ש נמי נש בר סכלאפילו
 פקדונך טול ביראי דאפקידת נפשך טול וא"ל אגריה ליה יהיב הוה פעבידתיהפסתלק
 לא דגופך פקדונך אטר בעי הוי לא אגרי לסלקא בעינא דאנא בידך יהא אמרואפילו
 אלא אתיהבת לא דנפשא פקדונ' דהא דנפשא פקדונ' שכן כל בידי לאתפקדאאתחזי
 בידיה אפילו א"ל שארי דאחרא ובירא חייא ר' אמר רוחי אפקיר בירך רכתיבלקב"ה
 אוקטוה הא אלא השטש עליו תבוא לא וכתיב שכיר פעולת תלין לא כתיב ריהיב.בתר
 יהיב לא איהו ואי אחרא עלאה יומא ביה שלא' דלא ויוסא יוסא לך לית ת"חאבל
 תתן כיוסו כך ובניני עלאה יומא לההוא דפגים כמאן יומא כההוא דיליה נפשאליה
 ההוא וסליק מליק לא דנפשיי בגין תלין לא ראתמר והא השמש. עליו תבא ולאשכרו
 עכ"ל. דאתמר כמה ביתי' ודאנשי רטמכנאנפשא

 תא וז"ל ע"א פ"ו רף הנ"ל בפ' מבואר שעטנז בלבישת הפגם וגורל העוןוגודל
 תילין עלייהו וסני בסטרוי וחד הד כל ומלה סלה כל אתקין עלמא קב"ה ברא כרחזי

 כך בגין כז' לעילא עלאה חילא ליה דלית בארקא זעירא עשבא אפילו לך וייתעלאין
 מאתרייהו וחילא חילא לכל דאעקר בגין אחרא בזינא זינא ולאעלא זינין למחלףאסור

 אחרא דיהיב כמאן כלאים מהו כלאים דמלכא. פומבי ואכחיש טעלה של פמליאואכחיש
 לכל דמנע מניעותא כלאים מידי. למעבר דלא בגין הכלא בית אל כד"א סטראבבי
 ואכחיש דלעילא בחילא ערבובייא דעביר ערבוכייא כלאים דילהון מעבידתא. חיליןאינון
 צמר דרשה כתיב כו' עליך יעיה לא שעמנו כלאים ובגד דאתמר כטה דמלכאפומבי

 כו' כחרא לון רסחכר סאן ופשתים צמר על ודריש רכעיא דרשה. מהו דרשהופשתים.
 טאן הכא אוף כו' כהדא לון דמהבר במאן נוקמא למעכר ופשתים צטר דרשהודא
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 נש בר האי כחרא ונוו פווי שוע אשתכח דלא דאמרי כטה גוונא בההוא לוןרפריש
 בעזיה. הפרק נשלם וכזה עכ"ל קלסא כל ועל עליה שלסאאמני

 עשר תשעהפרק
 תלד. באשר רגליך שסור סכנה משום אמור גילוי אונד אנלה אמרתיועתה

 והיה ביום. אפילו יהירי תלד לא שם עוברים איש כני גם אדם כני שאיןבמקום
 נשים שתי בין תעבור ושלא רביעי בליל וביחוד יחידי לכת לביתי לסשסרהלילה
 בזה זה הידים שתי אצבעות תשלב שלא ומאוד טאוד והזהר בישא מעינא עצמךושטור
 על לאות והיו אחותה אל אשה טשולבות ירות שתי אצבע לשלב תעשה כה אםכי

 ב' ביום יתחילו לא עסק באיזה יתחילו כי ועת העליון בעולם גדול דין עליךשהסכימו
 הקדוש. הזהר טמאמרי זה בפרק תבואר אלו כל ד' ביום ימייטוולא

 בפרשת טבואר שם עוברים אדם בני שאין במקום ביום אפילו יחידי ילךשלא
 באתרין כמתא אפילו ידיען בזטנין יחידאי דאזיל מאן כל וז"ל ע"ב קס"ט דףוישלח
 בארחא יחידאי נש בר יהך לא זמנא בכל כך כנין טסאכא רוהא עליה טשיךידיען
 יחידאי נש בר יהך לא דא ועל חטן וסשתכחין ותבין אזלין נשא רבני באתר אלאבסתא
 עכ"ל. נבלתו תלין דלא טעסא והיינו טשתכהי לא נשא ובני הואילבלילא

 וז"ל ע"א קם'ו דף תולדות בפ' מבואר רביקי בליל יחידי מלילך שיזהרוביחור
 הוה כטה דיקקב זכותי' חזי תא לו יכול לא כי וירא השחר עלות עד קטו אישויאבק
 מיהרא ביה דאתברי ליליא הות ליליא וההוא סעלמא ליה לאעכרא ובעא אחאדאיהו
 וכ"ש בלילא יחידאי ב"נ יפוק לא דתנן אחרא עמיה הוה דלא בלחודוי אשתארויעקב
 יחי דכתיב חסרא איהי סיהרא דהא רביעי( ליל )ר"ל נהורין ביה ראתכריאובלילא
 אתתקף בישא היניא תטרא סיהרא דכד כגין כלחודוי אשתאר ליליא וההוא הסרמארית
 תקיף הוה ויעקב טעלטא ליה לאונדא ובעא ליה וקטרינ ממא'ל אחא וכדיןושלטא

 עכ"ל.כו'
 העובר חנן וז"ל ע"ד ס'נ רף חדש בזהר טבואר נשים ב' בין לעבור גדולהוסכנה

 או דם פכנת מידי. לו יקשו לא אם סגופו תזוז ולא נכפה הן נדות אם נשים שתיבין
 עכ"ל. בפמונו או בנופו בו שולט הרע עין נדות אינן ואם לו מזומנתהריגה

 יספי תנינן וז"ל ע"בי מ"ג דף אחרי בפ' מבואר בישא מעינא עצמו לשמורויזהר
 בפ, ג"כ וז"ל עכ"ל. בישא עינא ליה דאית בב"נ יערע ולא ארחין משאה אפילוב'נ
 על סודרא יחפי בישא מקינא וממחפי בשוקא בריה דאעבר סאן האי ע"ב רי"א דףבלק
 עכ"ל. עליה לשלמאה בישא עינא יכיל דלא בגיןרישיה

 בפרשת מבואר בזה זה הידים שתי אצבעות ישלב שלא ומאור טאוד שיזהרוזה
 קרא האי עזו ובזרוע בימינו ה' נשבע ואמר פתח יוסי ר' וז"ל ע"א. כ"ד רףויקרא
 לקילא דאשתמורעא דרגא אית דקב'ה קמיה חטי נש דבר זמנא כל ת"ח אכלאוקמוה
 טאריה קמי שליטתא בתיובתא חב אי עליה ואסתכל לב"נ ליה לריינא חטאה האילקבלי
 חטאה ההוא אתרשים תב לא אי עלוי מאטי ולא עלוי שיטא לא ודינא חוכיהאתעבר
 קדסאה בדרגא ואמתכם לקבליה אזרסן אחרא דרגא הא למחטי אוסיף דרגא. ההואלנבי
 דאשלים ער דרגא על דרגא אוסיף למחטי אוסיף ואי תב לא ואי יתיר תשובה בעיאכדין

 בימינא לאסכמא זמינא שסאלא הא קליה ואמתכם לקבליה ימינא דאתתקן כיון דרגיןלחמשה
 וכדין איקמוה והא בתשובה תליא לא נדין ביסינא אמתכם דשמאלא כיון כיהולאתכללא

 נש רבר עליה ושריגז אשתלים דינא וכד עליה שריא ודינא בדינא עליה אסתכסוכלא
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 כלא דהא לאחזאה בשמאלא ימולא חטט בנו תטש אצבען ואתתקנו אמתייםכדק
 יתכוון ולא נש דבר כוונה בלא טלה לאחזאה טתישרן וידוי דינא בההוא עליהאסתכטו
 עכ"ליביה

 וז"ל ק'ב רפ*א דף כר"ם תצא כי בפ' טבואר בר' יסייטו ולא בב' יתחילוושלא
 תניינא ביוטא אתכרי דגיהנם בגין בד' מסייטין ואין בב' טתחילין אין רבנןואוקטוה
 n~lpa. הפרק נשלם ונוה עכ"ל. ר' ביומא דנהוריןולקות'

 עשריםפרק
 ביאת בעניני המפר את לסיים ראינו ראה טוב בכי המוגמר על לבאובכדי

 סיבה להזכיר הדבר ונכון ב"ב. שיבא וטחכים טצפים קדוש עם שאנחנו צדקנוטשיח
 כי הקן דשלוח ט"ע קיום של נפלא ענין והוא ב"ב ביאתו לקרב האהבה אתטעוררת
 נזכירה בו עוטרים שאנו ומאחר העליונים. בעולטות מרובים רחמים לעורר ידו בקןמצא
 בתי שני בנין של הציור ונודל משיחנו. ביאת בעת שיהי' נפלאים טעניני דודיםחיבת

 וטיחלים מצפים קדוש עם שאנחנו שני ובית ראשון בית כנגד עתיד שלטקדשים
 עלינו ינן זכותו ע"ה רשב"י של שבחו גודל מבואר ואגבן עתיד של השגה וגודלתוב"ב.
 בעז"ה. הבאים פרקים בשני מבואר זה כלאמן.

 מאן ווי ואמר ובכה ידוי זקף שמעון ר' ע"ב ז' דף שמות בפרשתוז"ל
 סאן ווי זטנא בהחוא וישתכח דיזדמן מאן חולקיה וזכאה זמנא בההואדיזדמן
 הקדושה לשכינה )ר"ל לאיילתא לפקדא קב"ה ייתי דכד בגין זמנא בההואדיזדמן
 רטשתכחי אינון בכל בהדה דקייטין אינון מאן יסתכל עפנו( בגלות כביכולשהיא
 וכטה עוזר ואין ואביט דכתיב זכאי ישתכח ולא וחד חד דכל עובדוי בכלעמה
 דההוא בנין זמנא בההוא וישתכח דיזדטן מאן זכאה לישראל. עקתין עלעקתין

 כתיב זמנא ההוא ועל דטלכה דחרוה נהירו לההוא יזכה בטהימנותאדמתקיים
 מתערי עקתין דאינון לבתר וגו' הזהב את כבחון ובחנתים הכסף את כצרוףוצרפתים

 כלחו בישין גזירין כטה ומתערי עלייהו כחרא יתייעטון ומלכיהון עמין וכל ישראלעל
 יתחזי כדין קטיית' טשכחן בתריית' עקתא על עקתא ויתון עלייהו חרא בעים'מיקי
 בההוא ליה תמאן דעלפא עמין וכל יומין ארבעין לתתא מעילא קאים דאשא עמודאחד
 כו' צפו"ר ק"ן דאתקרי אחר מההוא דעדן גנתא מגו לנפקא משיחא מלכא יתערזטנא
 יתגלי ומשיח עלסא דכל יעיניהון לשמיא מארעא יקום דעמודא יומין ארבעיןלבתר
 לההוא דסחרן אחרנין ככבין ושבעה גוונין בכל סלהטא ככבא חד מזרח טממריקום
 עלטא בני וכל יומין שבעין עד ביומא זמנין תלת ממרין בכל קרבא בי ויגיתוןככבא
 ובטש עבר בכל מנצצין מלהטין דנורא בטיסין קרכא בהו יגיח ככבא וההואחמאן
 דכל לעיניהון קרבא ויגיחון לון אפיק וכיוטא ורמשא רמשא בכל לון דבלע עדכהוא
 ויתגנז כככא ההוא יתגנז יומין שבעין יבהר יומין שבעין עד יוסא בכי וכןעלמא
 וההוא משיח יתגנז וביה כמלקדמין דאשא עמורא ההוא ויתהדר ירחין תריסר עדמשיח
 ותמן רקיעא לגו עטודא בההוא למשיח ליה יסלקון ירחין תרימר לכתר יתחזי לאעמודא
 לעיניהון כמלקדטין דאשא עמודא ההוא יתחזי נפיק וכד דמלכותא ועמרא תוקפאיקבל
 עלמא בכל קרבין ויתער מניאין עמין לגבי' ויתכנשון משיח לבתר ויתגלי עלמאדכל

 עלטא בכי יתידע משיחא ומלכא דעלמא עמין לכל גכורתיה קב"ה יתער זמנאובההוא
 יהודאין טפריצי עמין וכמה ביה קרבא לאגחא לאתחברא יתערון דעלמא טלכיןוכל

 כל יתחשך כדין משיחא מלפא על קרבא לאגחא עטהון וייתון לגבייהו יאהרראיתהפכו
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 ואמר פתח כו' חשוכא בההוא טתין יהון דישראל מעמא וסגיאין יומין עשרה חמשעלמא
 רובצת והאם בצים או אפרוחים הארץ על או עץ בכל בדתך לפניך צפור קן יקראכי
 גניזין אור"תא טפקודי תר ואיהו ליה אוקיסנא קרא האי וגו' האם את תשלח שלחוגו'
 תלחין באינון חברייא לגו ידיען וארחין שבילין גניזין דאורייתא רזי ביה לן איתואנן
 מלכא ריתער בזסנא אלקזר ברי אלעזר לר' שטעון ר' אמר דאורייתא שביליןותרין
 אתר אית דלתתא דעדן בגנתא חזי תא בעלמא יתערון אחרנין ונסין אחין כמהמשיחא

 רכסיפין היכלין אלף נניזין וביה גוונין בכסה סרקטא ואיהו אחידע דלא וטטיר גניזחד
 טסחרא גנתא וכל דעדן בננתא תדיר קאים דאיהו טשיח בר בהוא דעייל סאןולית

 דנשמתין ומשריין חילין כפה ועל עלייהו קאים ומשיח רצדיקייא סגיאיןברתיכן
 אינון בכל לאשתעשעא אתר הההוא עאל טשיח ובשבתי ובזמני ירחי ובראשי תמןדצדיקייא
 אינון מכל לנו יגוהיכליי.

 היכליי
 ואקרי כלל אתידע דלא וגניו טמיר אתרא אתר אית

 ליה דאתגלי עד אתר דההוא סחרניה לבר אגניז ומשיח ביה למנדע דיכיל מאן וליתערן
 בכל דעדן בגנתא דאתער צפור ההוא עליה דכריז אתר ואיהו צפור קן דאקרי אתרחד
 לאבאשא דישראל עלייהו דאתכנשו עסין שאר רכל דיוקנין מרקמן אתר ובההואיומא
 לרחל דחסי עד אלהא בית בחרבן דעאלין אבהן וחזי עינוי זקוף אתר בההוא עאללון

 על להנחם טאנה כד"א תנחוסין לקבלא צביאת ולא לה מנחם וקב"ה באנפאהדדטעהא
 רתמן צדיקייא אינון וכל דעדן גנתא כל ואזדעזעא ובכי קליה ארים משיח כדיןבניה.
 וחמש אלף גנתא גבי רעל רקיע ההוא ואזדעזע תניינא זמנא ובכי געי עטיה. ובכונעו
 צפרא לההוא רטיז קב"ה כדין עלאה, כורמייא לגו דמטי עד עלאין טשריין רבואסאה
 דטגו עד דאתער. מה ואתער דקרי טה וקרי משיח לגבי ויתכא דילה קן לההואועאל

 ואומי לקילא מלקין וכלא ומשיח צפור קן ההוא זמנין תלת אתקרי קדישאכורמייא
 וכל דישראל נקמין ולנקטא דמשיח ידא על עלמא מן תייבא מלכא יאעברא קב"היון
 משיח וחב לדולותיה ומשיח צפור קן ההוא ותת לעטיה למעבד קב"ה דזמין סיבוןאינון

 דשטיה אתוון ואתנהירו עלטין לאתקנא קב"ה ריתער ובזמנא כטלקדמין אתר ההוא גויואתגניז
 באמצע דחייא ככבא חד יתער כדין חד כשלימו כלא למהוי בה"א וא"ו בה"א יו"רנשלימו
 שמשא ויתחשך עלמא בני כל יזדעזעון אחרנין יומין תריסר לבתר כו' ארגוונא כגווןרק'עא
 וארעא שמיא יתחזון דלא עד טקרשא בי דאתחרב יומא דאתחשך כמה יוטאבפלנות

 שמרות וכמה גזרות כמה ויגזרון מיכיא כל יתיעטון ירחין תריסר עד יוטא טההואכו'
 דלא סאן איהו וזכאה חטן דיערע מאן איהו זכאה דאתמר כמה ביה ויצלחון ישראלעל
 דא טישראל שבט יקום ירחי תריסר לסוף מגיא. בערבוביא יהא עלמא וכל תמןיערע
 ליה ויחנרון תמן ליה יעטרון צדיקייא אינון וכל דעדן גנתא גו דיתער משיחאטלכא
 קרי דגנתא אלנין בענפי יתפוצץ וקלא קדישא דשמא דמאני רשימן באתוון זיינאמאני
 בבעלה איתתא לאתחברא עדנא הא משיחא טקסי קמו עליונין קרישין אתערו ואמרבחיל
 זיחנרון כלהו יקזמון כדין מעפרא לה ולאקטא דעלמא נוקמין לה לנקמא בעיובעלה
 רעיא סשה קמיה. יעקב משמאליה. יצחק מימיניה. אברהם זייניה. מאני כמלקדמיןליה

 ידא על משיח דאתתקן כיון דעדן גנתא גו ורקים אזיל צדיקייא אלין כל עלמהימנא
 ההוא תמן וחמי כטלקדמין צפור קן ראקרי דוכתא כההוא יעול דעדן בגנתאדצדיקייא
 לבושן עשר מתמן נמיל כדין ביה דאתקטלו צדיקייא וכלחו מקדשא פית דחרבןדיוקנא
 ארבעין לסוף כיל אתגיייא דלא יומין ארבעין תמן ויתגניז קנאה לבושי עשרואינון
 טשיחא בטלכא צפור ק"ן ההוא עילאה כורסייא מגו ויתקרי יתער חד קלאיוסין

 בלבושי טתלבש משיחא למלכא ליה חמי וקב"ה לעילא ייה מלקין וכדין ביה.ראתגניז
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 ותשעין סאה ב' מזדעזקן כדין רישיה על ליה ונשיק ליה נטיל זייני טאני והגירנוקטא
 טהד ואפיק בראשית ימי מששת גנוז דהוה מאינון רקיעא לחד קביה וארטיזרקיעין
 ואתתקן דאתעטר כיון כו' קדישין בשטחן טחקק' נליפא כחרא חד רקיע דבההואהיכלא
 ומשרין קדישין רתיכין חמי סאן כטלקדטין ליה ונשיק קב"ה ליה נטיל תקונין הניבכל
 היכלא בחד תמן קאל טכלהו ויתעטר סגיאין ונבזבזן טחנן ליה ויהבין ליה דמחריןעלאין
 ובכאן מקדשא בי חרבן על רבכו אינון ציון אכילי דאקרון עלאי טלאכי אינון כלוהמי
 בההוא ליה נניז קב"ה כדין נוקסין למעבד םוטקא פורפירא חד ליה יהבין ואינוןתדיר
 מעטר יחות צפור קן בההוא יומין תלחין לבתר יוטין תלחין תמן ואתכמי צפורקן

 חד עלטא כל ויחסון סחרניה קדישין משריין כסה ומתתא טעילא תקונין אינוןבכל
 ינדקון ולא ויתבהלון יתמהון עלטא בני וכל יוטין שבעה ויקום לארעא טרקיע תלינהירו
 חולקיהון. זכאה עילאין ברזין דידעין חכיטין אינון ברכלל

 ודא בדריך אתר באן צפור ק"ן בההוא בארעא יתעטר יומין שבעה אינוןוכל
 תנחזסין תקבל וכדין יה וינחם לה ויבשר אורחין בפרשת קייטא דאיהי רחלקבורת
 דאילני קרתא ביריחו ושרי אתר טההוא נהירו ההוא יקום לבתר ליה ותנשקותקום
 דקן נהירו בההוא גניז ויהא ירושלים דא הארץ על או יריחו דא ע"ץככ"ל
 וישרי וארעא שסייא בין נהירו ההוא יזדקף ירחי תרימר בתר ירחי תריסרצפור
 דקן נהירו טההוא יתגלי ותמן רישראל דגלותא שרותא הוה רתמן דגלילבארעא
 קד שמייא ממייפי כמלקדמין ארעא כל יזדעזק יומא וההוא לאתריה ותבצפור

 ויתכנשון דגליל בארעא טשיחא מלכא אתגלי דהא עלטא כל ינדעון וכדין שמייאסייפי
 יתתקף רב דבי ינוקי ובזכות בעלמא זקירין ואינון באורייתא דלעאן אינון כלליה
 בתוקפא דיתבין ינוקי הא אלין ישתנחון לא ואי אפרוחים דא ורזא לאתגבראחילי'

 אלין דבנין בציים או והיינו משרים עתיקי מחלב גמולי אמר ראת כמה וינקידאמהון
 ומנא בההוא דישתכתון אינון זעירין חכימין דהא בגלותא דישראל עמהון שכינת'שריא
 לא כיה דהא הכנים על האם תקח לא הכצים על או האפרוחים על רובצת והאםוהיינו
 יהבין וינוקין רביין דאינון דכיון עלאה במלכא אלא גלותא טן לה לאפקא מלהקיימא
 בעלה לגבי יתערת עלייהו רביעא דהיא עילאה אימא כדין משיחא למלכאתוקפא
 אקים כד"א מעפרא לה ויוקים בעלה ייתי לבתר אחרנין. ירחין תריסר עד הכיויתעכב

 עלמא ממייפי גלותא ויכנוש שארי משיחא טלכא יוסא בההוא הנופלת דור סכתאת
 ונסין אחין כל יומא סההוא השסים בקצה נדחך יהיה אם כד"א עלמא סייפיעד

 מצרים מארץ צאתך כיסי כד"א לישראל לון יעביד במצרים קב"ה דעכידוגבוראן
 ותרין דתלתין ברזא תשכח מלין אלין כל ברי אלעזר שמעון ר' אמר נפלאותאראנו
 קדישא דשטא רזא ישתלם לא בעלמא יתערון לא אלין דנמין ועד קדישא דבשמאשבילין
 דין בעלמא איהו זכאה דרא לההוא דיזכי מאן איהו זכאה כולי לאהבה תתערולא

 עכ"ל. דאתי בעלפא איהווזכאה
 ועור וז"ל ע"א כ"ג דף ששי תיקון בתיקונים מבואר הנ"ל הקן דשילוח מ"עוענין

 וסנדלפו"ן צפרין דאתקריאו נדשין דאינון עופין על דממנא אית מיאכא ת"ח תשלחשלח
 איהו צווחין ובנין מתתרכא אימא ואזלת פקודא האי מקיימי דישראל ובזמנאשטיה
 נזירת אטאי מעשיו כל על ורחמיו כתיב והא לקב"ה וייטא דיליה עופין על זכואוליף
 רוחין דאינון דיליה עופין על זכו אוליף ממטרו"ן וכן טקינה דאתרכת עופא האיעל

 דפרחין נשטתין דאינון דיליה עופין על זכו אוליף טסנא וכל כו' נשא בבנידפרחין
 דיליה עופין קל זכו אוליף ממנא כל פקודא האי טקייטין דישראל וכזסנא נשאככני
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 על זכו אוליף רלתת' רעופי טמנ' וכן וייסא דיליה חילין לכל כניש קביד טהוקביה
 בכרי בני ישראל דאינון בני קל זכו דאוליף סאן בכו ולית עיטפו דממנא דלי'עופין
 בגלותא וכנויי הרכה ירושלים דאיהי דיל' דקנה כנלותא דאיהי שכינתא ועלישראל
 זמנא בההוא עלייהו זכו ויליף רחטי עלייהו רבעי טאן ולית דעלטא אומין ידתחוח
 שכינתיה על רחטי יתער וברא שמי לטען ואעשה אעשה למעני למעני ואסר קב"הצווה
 מקיימין הוו בטאי ושכינתא ישראל דגלו קדם והא ואטר ר'א קם דבגלותא בנויוקל

 ונשמתין ורוחין נפשין אינון על רחטין לאתערא בגין ברי שטעון רי איל הקןשילוח
 עלטין כונה דקכ*ה אתטר דעלייהו דאתחרכו סגופייהון סתתרכין כגלגולא אזליןדהוו
 יחרב ונהר גרים לעייא דברכאן מניעו טנייהו גופיהון חרבין דאשתארו ומחריבןהוה
 לאתערא בגין נופין לון ולית עלטא דאתברי קדם ראתבריאו נשמחין אלין ובגין כו'ויבש
 כד עופא האי ע"ג סם"ך ד' חדש בזהר וז"ל עכ"ל כו' פקודא האי מקיימי הוו עלייהורחמי
 סנדדא אזלא אתר לאן ירעה ולא ואזלא טצפצפא בנהא טעל ואשתלח טגוזליהפרח
 בעלמא זעירא יתושא אפילו מעשיו כי על ורחטיו ביה דכתיב הקב"ה גרמה.יטיבד
 אתער והקכ'ה הקב"ה לגבי איתער עופא על דטטנא ההוא כלא קל דיליהרחטין
 טמקוטו נורר איש כן קנה טן נודרת כציפור ואמרה קמיה נפקא קלא כדין בנויעל
 תכירי אהרא לדוך ומדוך לאתר מאתר מנירי דאזלי אינון כל על רחמי אתער איהוכדין
 דמנדרן חובייהו ושכיק עלייהו וחם עלםין כל על רחמי ואיתער חילא תבירילבא

 אתערא והיא לבר צפורא, אשהי הקב"ה אטר וע"ד עלסא כל ועל עלייהו וחםסאתרייהו
 נש בר ההוא עלייהו. רחמין ולאתערא עלמא על לסיחם גרים סאן עלסא כל עלרחסין
 אינון כל על רחמין ואתטלי הקכ"ה אתער הכי גוונין בתרין לצערא צפור ההואדשלח
 טה נש בר דההוא אבריה כך ובגין טרוכתייהו דטנדרי אינון כל ועל דצעראמארי
 רחמנא בריך ואטר וחרי רגלוהי על בון ר' קם ימים והארכת לך ייטב למען ביהכתיב

 נשלם ובזה עכ"ל דיו דא יטשסע אלא לעלטא אתינא יא ואלטלא קיא יהאידשטקנא
 בקז"ה.הפרק

 ואחד עשריםפרק
 מבואר ואגבן עתיד. של השגה וגורל עתיד. של טקדשים בתי שני ענין מבוארבו

 ע"ה. רשכ"י של שבהוגודל
 בטתיבתא וז"ל ע"א רכ*א דף פנתם בפ' מבואר עתיד של טקדשים בתי שניענין
 לון למעבד קב"ה בעא טטצרים ישראל נפקו דכד הוא והכי דקב'ה קטיה אתמדרודרקיעא
 רקיעין שסי מגו ליה ולנחת קדישא ביתא לון למבני ובעא לעייא קרישין כמלאכיןבארעא
 נחלתך בהר ותטעטו תביאמו הח"ד דלעילא דיוקנא כגוונא קדישא נציבו לישראל לוןולנמעא
 פקלת לשבתך סכון אתרא ולא ה' אנת דפעל בההוא ה' פעלת לשבתך במכון אחרבאן
 אינון רקב"ה אוטנתא, ותרווייהו שני בית דא ידיך כוננו ה' מקדש ראשון בית דאה'

 עובדיהון אליפו בארעא לבנייהו קב"ה לון ואכנם מיסו במרברא קפיהומדארגיזו
 דהאי דבגין ידע הוה ושלמה אתקיים לא כך יבנין נש דבר ידא על אתבניוביתא
 דהא בו בוניו עמלו שוא בית יבנה לא ה' אם אטר דא ועל יתקיים לא נש דברקוברא
 קיומא ביה הוה ולא למבני אינון ואצמריכון חמאה נרם דעזרא ביומוי קיופא. ביהלית
 איהו ה' ירושלים בונה כתיב דאתי ולזמנא בעלטא הוה לא דקב"ה קדמאה בניינא כעןוקד
 ראשון בית כלל, ' קיומא ביה דלית נש דבר בניינא ולא סחכאן אנן דא ובניינא אתראולא
 באתגלייא שני ובית באתכסי' ראשון בית מלעילא. כחרא קכ'ה לון יחית שניובית
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 שעבודה ושרשיסודא

 חדוה דקב'ח אוטנותא עלטא לכל דיתהף עצי בית דאתקרי באתגליא להף ביתההוא
 גבוי על לעילא אסתליק באתכסייא ראשון בית ההוא קיוסא בכל דלבא ורעותאשלים
 דאינון ובגו דאתגלייא דההוא גבי על דמחרן יקר ענני יחסון עלסא וכל דאתגלייאדההוא
 אנן דא ובניינא שסייא יקר רום עד דסליק טמירא בעובדא ראשון בית הויעננין

 דהא נש דבר אומנתא ליהוי לא דירושלים קרתא דאפילו בעלמא. הוה לא כען ועדמחכאן.
 שכו כל הכי כתיב לקרתא אי ונו' סכינ אש הומת ה' נאם לה אהיה ואניכתיב
 ישראל נפקו כד ברישא למהוי אתחזי הוה דא ועובדא דיליה. דיורא דאיהוביתא

 עכ"ל. בתראה בפורקנא יומין למגף עד ואסתלקממצרים
 דשכינתא ביתא אתכני זטנא בההוא ע"א ס"א דף כ"א תיקון בתיקוניםוז"ל

 ותהא כו' סביב אש חומת ה' נאם לה אהיה ואני קב"ה דקרא הבחירה ביתראיהו
 מיני סכל פרקסא דלעילא ירושלים נהרא ועלה דבראשית רעובדא ציורא סכלסרקפא
 גבוי על דאנהרה יחדיו לה שחוברה כעיר הבנויה ירושלים דסלה ורזא דנהוראגוונין
 עכ"ל. וגו' יאסף לא וירחך שמשך עוד יבא לא בישראל אתקיים זמנאבההוא

 כתיב וז"ל ע"ב. רמ"א דף ואתחנן בפ' בזה"ק טבואר עתיד של השגהוגודל
 ולאסתכלא חכימין דלא עיינין לאפקחא קב"ה זמין וגו' ידעו לא בררך עוריםוהולכתי
 למאריהון דינדעון בגין עלטא כהאי אתדבקו דלא בטאי ולאתדבקא עלאהבחכטתא
 ידיעה ולאו חכמתא כההיא חכסתא דלאו חכסתא לההיא דיזכון צדיקייא אינוןזכאין
 עכ"ל. דבקותא כההיא דבקותא ולאו ידיעהכההיא

 פתח wffp~ ט"ו דף שמות בפ' בזה"ק מבואר יוחאי בן שמעון רר' שבחיהוגודל
 נתעלה )ר"ל חשבינא דלא אזדקף חמינא דלא מה עינא חטא ואמר חייא ר'פופיה
 דשביבין באתר דליק סבא דדהבא באשא למסת סב מעולם( חשב שלא טה רמהבמעלה
 אתפרש רתיכא וכל רתיכין ושבעין שאה לתלת סליק ושביבא שביבא וכל עיבר לכלזרקין
 מזרעזעא וכרמייא כרסייא קל דיתיב יומין לעתיק דמטו עד רכוון ורבוא אלפיןלאלף
 וכל רקיעין בכל דאשתמע עד דצדיקייא עדונא לאתר דמטא עד עלסין ושתין למאתןטניה
 דהוה יוחאי בן שמעון ר' הוא הדין ואמרין תווהין חרא בזמנא וכלהו ותתאיןעלאין
 למשרי פוטיה דפתח דבשעתא רשב"י הוא דין קמיה. למיקם יכיל סאן כלאמרעיש
 דמשבחין אינון וכל רתיכין וכל רקיעין וכל כרסוון כל לקליה צייתין באורייתאלמלעי

 דלעילא רקיע בכל אשתמע דלא עד משתככין כלהו דממיימן ולית דפתחין ליתלסאריהון
 חדוותא חטי מאן שירין חמי מאן באורייתא למלעי שמעון ר' מסיים כד פמרא.ותתא

 שמעון דר' בגיני' כלהו אחיין רקיעין בכלהו דאזלין קלין חמי מאן למאריהוןדמשבחי
 האי וכל יומין עתיק- עד רעדן דבוממין ריחין מלקין דמאריהון קמיה ום3דיןוכרעין
 עכ"ל. שמעון דר'בניניה

 שכלל. רהדרם שמים ירסד בעזר הכרלל* שערבשלם

 ולגדולתו מהולל. ומאוד ה' גדול והלל, בתודה אהללנו רבים ובתוך בפי מאוד ה'אודה
 עם ועל ואתפלל. אבקש פניו ומאת ימלל. מי ונפלאותיו גבורותיו ופלל. בלב חקראין
 ובקרום הליל. לרבות וגם הימים כל מצותיו ולשמור אליו לבבנו להטות בכלל*קדוש
 מפשעינו אשר הגדול שמו את חי כל לעיני לקדש חבירים וישראל יהודה תושעבימינו

 ן. מ א ותלול. הרים בראש מקדשו רמים כמו ויבנהמחולל.
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