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לדברך  כי  וישמחו  יראוני  יראיך 
תורתך  ואצרה  הבינני  יחלתי. 
תורתך  ואשמרה  לב.  בכל  ואשמרנה 
תאבתי  הנה  ועד.  לעולם  תמיד 

לפקודיך בצדקתך חייני.
לאלוקי  אזמרה  בחיי  לה'  אשירה 
בעודי, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן 
הזה, ואודה ה' מאד בפי ובתוך רבים 
אשר  וחסדו  שבחו  ואספר  אהללנו, 
הפליא לעשות אתי, ויהי עמדי בדרך 
העלון  עולם  לאור  להוציא  זכני  אשר 
"אור הגן עדן" לאחר שהרהרתי רבות 
ולהשריש  להפיץ  האפשרות  בדבר 
כמו  ועונש  שכר  של  האמונה  ענין 
מרבנו  לישועה  צפית  בספר  שכתוב 
שיסוד  זיע"א  חיים  החפץ  הקדוש 
ועונש,  בשכר  להאמין  היא  האמונה 
כל  בלב  להכניס  חיל  אזרנו  כן  על 
ישראל את האמונה בשכר ועונש אצל 
נזכה  זה  ובזכות  מישראל,  אחד  כל 

לביאת משיח בן דוד.

הפתיחה
א. הצדיק אינו נותן שינה לעיניו ביום 
ובלילה עד שמוכיח הרשעים ומביאם 

שישובו בתשובה. )זוהר הקדוש, חלק א, כ:(
גודל  העולם  בני  יודעים  היו  אילו  ב. 
היו  למוטב  חבירו  להחזיר  השכר 
שרודף  כמו  תמיד  אחריו  רודפים 
ב  תרומה קכח,  פרשת  הקדוש  )זוהר  וזהב.    כסף  אחרי 

- קכט, א(

אדם  שבני  רואה  שאתה  מצוה  ג. 
המה  ומעט  ראש  קלות  בה  נוהגים 
שמקיימין אותה, הנה מצוה זו בודאי 
יבחר בה איש  כי  ממתנת ומצפה עד 

רבים  ולעורר  בה,  להזהר  וישר  כשר 
לכבוד  באהבה  לקיימה  זו  מצוה  על 
פרשת  הקדוש  )זוהר  וכו'.  קוב"ה 

תרומה, קב הישר פרק ס"ד(
ואין  דורש  לה  שאין  מצוה  כל  ד. 
לפי  תדרשנה  אותה  שיבקש  מי 
שאין  ומצוה  מצוה,  כמת  שהיא 
לעשותה,  אחרי'  רדוף  רודפים  לה 
כמה  ואומרת  מקטרגת  שהמצוה 
וכו'.  מכל  שנתעלמתי  אנכי  גרועה 
אפשר  אי  ק"ה(  אות  חסידים  )ספר 
כמוך לרעך  ואהבת  מצות   לקיים 
אם לא מודיע לחבירו ענין שכר ועונש
ה'(  )פרק  הישר  קב  הקדוש  בספר  כתב 
וזה לשונו: ואהבת לרעך כמוך )דברים ו, ה(, 
)תורת כהנים,  אמרו רבותינו זכרונם לברכה 
פרשת קדושים, ד'( זה הוא הפסוק, שהוא כלל 

יותר,  אהבה  לך  ואין  שבתורה.  גדול 
באחיו  מגונה  דבר  האדם  כשרואה 
ועוון,  חטא  איזה  שעושה  ישראל, 
נשמתן  כי  זה,  על  להוכיחו1  שצריך 
זה  ודבוקין  קשורין  הן  ישראל  של 
האדם  שצריך  הוא,  הכלל  אבל  בזה. 
מי שהוא יודע ההרפתקאות והסיבות 
האדם  לנשמת  שבאים   2 והעונשים 
צריך  מהגוף,  הנשמה  יציאת  אחר 

על  להוכיחו  שצריך  יותר…  אהבה  לך  ואין   )  1
זה. ובזה מתבאר בטוב טעם דבריהם ז"ל, שואהבת 
לרעך כמוך הוא כלל גדול בתורה, כי האהבה הגדולה 
ביותר לחבירו הוא להוכיחו כשרואה בו איזה חטא, 

ולקרבו לעבודת ה' לקיים המצוות שבתורה.

2 ( והסיבות והעונשים שבאים לנשמת האדם אחר 
ותיקנה  השלימה  לא  אם  מהגוף,  הנשמה  יציאת 

בעולם כראוי וכנכון. )יסוד יוסף, מאורי האש(.
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יזכה  ידו  על  אולי   ,3 לחבירו  להודיע 
הרשעה  דרכו  ויעזוב  כן  גם  חבירו 

"ושב ורפא לו" )ישעיה ו, י(.

רבינו הקדוש בעל המחבר ספר אור 

 החיים

הוכיח והחזיר בתשובה אנשים 

פשוטים
האור החיים הקדוש התעסק להחזיר 
ולקרבם  למוטב  פשוטים  אנשים 
תחת כנפי השכינה כדמוכח מאוה"ח 
וכו'.  אנשים  ראיתי  י(  )כג,  בלק  פ' 
זה  קוטב  על  סובבו  דרשותיו  וגם 
ירושלים  רבני  מהסכמת  כדמשמע 
"נפלאים  לציון:  ראשון  ספרו  על 
והן  דרבים  אזכותא  מהדר  מעשיו 
בפיו תוכחת מוסר משום אקרובי עם 
ורבים  ה'  את  ליראה  אברהם  אלקי 

מעמי הארץ מתיהדים וכו'.

 התועלת שבתוכחה וגודל השכר

של המחזירים בתשובה על ידי 

התוכחה
מפליג  הוא  תרומה,  פרשת  בזוהר 
ומזכים  המוכיחים  של  השכר  מגודל 
מן  הרבים  את  שמונעין  הרבים,  את 

3 ( אבל הכלל הוא… צריך להודיע לחבירו. כלומר, 
עצמו  נוהג  שאינו  סתם,  להוכיחו  יסתפק  שלא 
כשורה, אלא יודיע לו גם כן העונש על החטא שהוא 
הרשעה  דרכו  יעזוב  זה  ידי  על  אולי  כי  בו,  נכשל 
לפי  האש,  )מאורי  עוד.  בם  מלהכשל  ביותר  ויזהר 

ביאור אשכנז(.

החטא ופועלין ארבעה דברים:
ידוע הוא, דהעולם נדון  ראשית - כי 
מכריע  אחד  ועוון  מחצה,  על  מחצה 
אחת  ומצוה  העולם,  לכל  חובה  בכף 
מכריעה לכף זכות; ועל ידי התוכחות, 
שהמוכיח מוכיח את הבריות, אם שב 
אחד מישראל בתשובה שלמה, נמצא, 
שעל ידו העולם נדון לכף זכות, ונמצא 

זכות הרבים תלוי' בו.

הקדושה מתגברת
עשה:  מצות  מקיים  המוכיח   - שנית 
התוכחה  ידי  ועל  וגו',  תוכיח  הוכח 
אחרא  והסטרא  הקדושה,  מתגברת 
יד  תחת  נכנעת  להיות  מוכרחת 

הקדושה.

כבוד הקב"ה מתעלה ומתרומם
הקדוש  שכבוד  גורם   - השלישית 
ושכרו  ומתרומם;  מתעלה  הוא  ברוך 
בנים  ובני  בנים  לראות  שיזכה  יהיה, 

יראים ושלמים.

לאחר מותו מוליכין נשמתו 

 למקומות

ששום אדם אחר אינו זוכה
הרביעי - כי לאחר מותו מוליכין את 
עולמות  של  תרעי  בתליסר  נשמתו 
בידיה.  דימחה  מאן  ולית  העליונים, 
ועליו נאמר: בריתי היתה אתו, החיים 

והשלום.
גדול  שכר  שכרו  על  שנוסף  ועוד: 
ושמו  אחד  מלאך  כי  זה,  והוא  מאד, 
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של  נשמתן  על  ממונה  יהודעית, 
המוכיחין לשמה, והוא מביא דיוקניה 
את  מזכה  הוא  אשר  מוכיח,  דההוא 
ומכריע את העולם  הרבים בתוכחתו 

מכף חובה לכף זכות.
ובשעה שמביא ההוא ממונה הדיוקנא 
מברך  קדישא  מלכא  כדין  ההוא, 
דנתברך  ברכאן,  בכל  דיוקנא  לההוא 
אברהם אבינו כד קריב עובדי עבודה 
הוא,  ברוך  הקדוש  לעבודת  זרה 
אשר  הנפש,  "ואת  אמר:  דאת  כמה 
דיוקנא  לההוא  ומעלין  בחרן".  עשו 
בשבעין עלמין הגנוזים, דלא זכו בהו 
דמזכה  מאן  חוץ  אחרא,  נש  בר  שום 

רבים על ידי התוכחה.

על ידי כתיבת התוכחה בספר אין 

לחוש לביוש הרבים
חדשים,  מוכיחים  ראיתי  עכשיו 
מקרוב באו, ועומדין ודורשים ברבים 
ומביישין את הבריות דרך פרט וכלל, 
לי  נתן  וה'  עונשן.  את  יודעין  ואינם 
הספר,  זה  שחברתי  למודים,  לשון 
רוצה  ואין  הבריות;  בו  שיקראו  כדי 
איש  כל  כי  ברבים,  אותן  לבייש  אני 
ויוכיח  שעוות,  במה  נפשו  מרת  יודע 
לעצמו לתקן את הפשעים והחטאים. 
אין  הבריות:  יאמרו  שלא  וכדי 
ואין  מעשינו,  את  יודעים  הלומדים 
בכל  כי  דע,   - אותנו  לראות  חשים 
קהלה וקהלה יש בני אדם, שיודעים 
מפני  אך  הבריות,  של  בקלקולן 
החנופה שגוברת אומרים: אוי לנו אם 
כך נאמר, ואוי לנו אם לא נאמר. לכן 
וכתבתי  עשיתי  לבבי  עם  אשר  את 

קצת בדברי הגדה, שמושכין לבם של 
הבריות, ובדברי משל ומליצה; ואקוה 
אני  מזכה  הזה  הספר  ידי  שעל  לאל, 
תלוי  יהיה  הרבים  וזכות  הרבים,  את 
לקרות  היודע  מכל  מבקש  ואני  בי. 
על  כחותם  דברי  שישים  הספר,  בזה 
אמרי  לרצון  ויהיו  זרועותיו,  ועל  לבו 
וגואלי.  צורי  ה'  לפניך,  לבי  והגיון  פי 

)קב הישר פרק ק"א(.

גודל השכר למי שמעורר אחרים 

ליראת שמים
ליראה  ילמדון  אשר  י(  ד,  )דברים  כתיב 
על  חיים  הם  אשר  הימים  כל  אותי 
ופירש  ילמדון,  בניהם  ואת  האדמה 
רש"י ילמדון - ילפון לעצמם, ילמדון, 
יאלפון לאחרים. הוכח תוכיח, ומצות 
מחאה, וערבות, אשר כל קיום הכלל 
כל  לה'  אשיב  מה  בזה,  תלוי  ישראל 
תגמולוהי עלי, יהי שמו הגדול מבורך 

מעתה ועד עולם, עד כאן לשונו.

מסכת גן עדן 
מה רב טובך אשר צפנת ליראיך פעלת 

לחוסיך בך. 
פרק ראשון: גן עדן - הרב י. ד. 

אייזנשטיין
פתחים  שני  לוי  בן  יהושע  ר'  אמר   -
ועליהם  עדן,  בגן  יש  כדכוד  שערי 
ששים ריבוא כתות של מלאכי השרת, 
וכל אחד מהם זיו פניו מבהיק כזוהר 

הרקיע. 
הם  אצלם  בא  שהצדיק  בשעה 
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עמו  שהיו  הבגדים  מעליו  מפשיטים 
בקבר ומלבישין אותו: 

ז' )נוסחא אחרת ח'( בגדים של ענני כבוד, 
ונותנין בראשו שני כתרים: אחד של 
של  ואחד  ומרגליות,  טובות  אבנים 
זהב  פרויים, ונותנים ח' הדסים בידו, 
ומקלסין לפניו ואומרים לו לך אכול 
אותו  ומכניסין  וגו',   לחמך  בשמחה 
בשמונה  מוקף  מים  נחלי  במקום 
מאות מיני ארזים והדסים ורדים, וכל 
אחד ואחד מן הצדיקים יש לו חופה 
בפני עצמו לפי מה שבידו,  שנאמר: כי 

על כל כבוד חופה. 
הימנה  לו  מושכים  ואחת  אחת  וכל 

ארבע נהרות: 
אחת של חלב, 
ואחת של יין, 

אחת של אפרסמון, 
ואחת של דבש, 

גפן  הימנה  למעלה  וחופה  חופה  וכל 
קבועות  מרגליות  ושלשים  זהב  של 

בתוכה, 
וכל אחת מהן מבהיק כזיו נוגה, 

אבנים  של  שולחן  לה  יש  חופה  וכל 
טובות ומרגליות, 

על  עומדים  מלאכים  ריבוא  וששים 
ראש כל צדיק וצדיק ואומרים לו: 

אכול דבש שעסקת בתורה שנמשלה 
לדבש שנאמר ומתוקים מדבש וגו', 

שתה יין המשומר בענביו מששת ימי 
שנמשלה  בתורה  שעסקת  בראשית, 

ליין, 
שנאמר: אשקך מיין הרקח. 

ליוסף  פניו  דומין  שבהם  והכיעור 
הצדיק ולדמיון רבי יוחנן. 

ובפריטי רימונים בכוס של זהב מוקף 
נגד השמש, ואין אצלם לילה כל עיקר 
נוגה  כאור  צדיקים  וארח  שנאמר 

הולך ואור עד נכון היום. 
עליהם  מתחדש  הקב"ה  יום  ובכל 

ארבעה משמרות, ואלו הם: 
ונכנס  כקטן  נעשה  ראשון  משמר 
למחיצת קטנים ושמח שמחת קטנים; 
ונכנס  כבחור  נעשה  שני  משמר 

למחיצת בחורים ושמחת בחורים; 
ונכנס  בינוני  נעשה  שלישי  משמר 
שמחת  ומשמח  בינוניים  למחיצת 

בינוניים; 
ונכנס  כזקן  נעשה  רביעי  משמר 
שמחת  ומשמח  זקנים  למחיצת 

זקנים. 
אילנות  מיני  ריבוא  ח'  יש  עדן  ובגן 
עצי  מכל  משובח  שבהם  הפחות 
זוויותיה,  בארבעה  יש  וכן  בשמים, 
ובכל זווית וזווית יש בו ששים ריבוא 
מזמרים  השרת  מלאכי  של  כתות 

בקול נעים. 
על  מכסה  ונופו  באמצע  החיים  ועץ 
כל גן עדן, ויש בו שמונה מאות מיני 
של  כטעם  זה  של  טעם  ולא  טעמים, 
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זה,  של  כריחו  זה  של  ריחו  ולא  זה, 
לדמיונו  דומה  זה  של  דמיונו  ולא 
של זה. ועץ החיים יש בו מ"ח ענפים 
ז'  וכל אחד ואחד כמלא עולם, מהם 
היא  חיים  עץ  שנאמר  למעלה  ענפים 

למחזיקים בה. 
הימנו,  למעלה  כבוד  ענני  ושבעה 
וארבעה רוחות מנשבין בו וריחו הולך 
ותחתיו  סופו,  ועד  העולם  מסוף 
תלמידי חכמים יושבים ומבארים את 
שתי  לו  יש  מהם  אחד  ולכל  התורה, 

חופות: 
אחד של כוכבים 

ואחד של חמה ולבנה. 
ענני  של  פרגודים  ס'  חופה  לכל  וכן 
ובה שלש  עדן  גן  לפנים ממנה  כבוד. 
מאות ועשרה עולמות שנאמר להנחיל 

אוהבי י"ש )בגימטריא ש"י(, 
ובהם ז' כתות של צדיקים: 

עקיבא  ר'  כגון  מלכות  הרוגי  א'  כת 
וחבריו, 

כת ב' טבועי ים, 
וחבריו  זכאי  בן  יוחנן  ר'  ג'  כת 
ותלמידיו, ומה כוחו של ריב"ז שהיה 
שמים  דיו  הימים  כל  היו  אם  אומר 
לבלרים  אדם  בני  וכל  יריעות  וארץ 
יכולים  אינם  קולמוסים  העצים  וכל 
ולא  מרבותיי  שלמדתי  מה  לכתוב 
מן  המלקק  ככלב  דבר  מהם  חסרתי 

הים. 
כת ד' אלו שירד הענן וכסה עליהם, 

שהבעלי  תשובה,  בעלי  של  ה'  כת 
שאין  במקום  עומדים  תשובה 

הצדיקים יכולים לעמוד. 
רווקים שלא טעמו טעם חטא  ו'  כת 

מימיהם. 
בהם  שיש  הנדושים  ענווים  ז'  כת 
הכתוב  ועליהם  וד"א,  ומשנה  מקרא 

אומר וישמחו כל חוסי בך וגו', 
להם  ומראה  ביניהם  יושב  והקב"ה 
את התורה שנאמר עיני בנאמני ארץ 

וגו', 
לא  מעולם  אומר:  הכתוב  ועליהם 
ראתה  לא  עין  האזינו,  לא  שמעו 
אלוהים זולתך יעשה למחכה לו, אמן. 

פרק שני: שערי גן עדן 
וכל  עדן  בגן  יש  שערים  שבעה 
השערים בתים ועליות, ואורך הבתים 
מאה ריבוא מילין וכל אחד ואחד מן 
השרת,  מלאכי  מאה  בו  יש  הבתים 
לפניו  מרקדים  לפניו  החסד  ומלאכי 
מעוטרים  חופות  ואותם  ומזמרים, 
הצדיק  וכשיבוא  וורדים,  מאות  מח' 
לפניהם בבגדיו, אלו מפשיטים אותם 
ח'  אותו  ומלבישין  מעליו  הבגדים 
מקיפין  כבוד  וענני  משי  של  בגדים 

אותו מכל צדדיו. 
ארבע  לחופת  אותו  מוציאין  ומשם 
שם  אשר  ומעדנים  הוד  של  נהרות 
הצדיקים מהם.  ושותים  והדבש  היין 
ובראש כל חופה גפן של זהב נטועה, 

ואבנים טובות תליות, ועליו... 
צדק  אנשי  עליו  יושבין  ב'  במעלה 
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שלא שלחו ידיהם בממון אחרים ולא 
חבריהם,  בנשי  להביט  עיניהם  נתנו 
ומצחקים  משמשים  ומלאכים 
ונהרות של  לפניהם בכל מיני שחוק, 
מכל  נודף  וריח  לפניהם,  רצים  אש 

מיני בשמים. 
שעשו  תינוקות  לומדי  ג'  במעלה 
מלאכתן באמונה, ומלאכים משחקים 
לפניהם בכל מיני שחוק, והם לומדים 
עימהם, ועורכים לפניהם שולחנות של 
כסף וזהב, ובכל יום טובלים בנהרות 
של אפרסמון, ואח"כ אומרים שירה. 

שגדלו  אנשים  יושבים  ד'  במעלה 
מוכפל  ושכרם  תורה  ללמוד  בניהם 

מכל השכירות האלו. 
ומנהיגי  פרנסים  יושבים  הו'  במעלה 
לבם  גאה  ולא  וביושר  באמת  הצבור 
משל  ומוכפל  הרבה  ושכרם  עליהם 

מעלה. 
שנתנו  אותם  יושבים  הו'  במעלה 

צדקה ושכרם הרבה מאד. 
עניים  עליהם  יושבים  הז'  במעלה 
אפרסמון  של  ונהרות  הצדק,  וגרי 
רצים לפניהם, וכל צדיק וצדיק יש לו 
חופה בפני עצמה ומלאכים משמשים 
מרקדים  ולבנה  וחמה  לפניהם, 
לפניהם, וכל צדיק וצדיק יש לו כתר 
בגן,  יש  זה  כל  כבודו.  לפי  ראשו  על 

אכן בעדן - אשרי שיזכה לראות. 
ולמי  העדן  של  שבח  לכתוב  ואתחיל 

נברא עד המעלה של שתים עשרה, 
ואלו הן הי"ב מעלות: 

המעלה הא' ליראי חטא, 
המעלה הב' לגומלי חסדים, 

המעלה הג' לקוברי מתים, 
הד' למבקרי חולים, 

הה' לסופרי אמת, 
הו' למלווים לעייפים, 

הז' למגדלי יתומים, 
הח' לעושי שלום, 

הט' למלמדי לעניים, 
הי' למוסרי נפשם לייחוד השם, 

הי"א ללומדי תורה, 
ולחבריו  ישראל  מלך  לדוד  הי"ב 
שלמה  כגון:  אמת  מלכי  ולשאר 

ויאשיה וחזקיה. 
ובכל אלו המעלות יש שמחה ושחוק 
ושירות וכבוד גדול לכל צדיק וצדיק. 
ועוד יש שם עניינים הרבה שאין אדם 
הנה  עד  אלף.  מני  אחת  לספר  יכול 
אלוהינו  ה'  מלפניך  ויה"ר  ר"א  דברי 
ע"כ.  אכי"ר.  עימהם,  חלקינו  שיהא 

סליק מסכת גן עדן. 
סדר גן עדן 
)בית המדרש חדר ג'( 

שלוש חומות יש לו לגן עדן וכולם של 
אש. 

החומה החיצונה היא של אש שחורה 
נראית ואינה נראית ולהט החרב סביב 
החומה החיצונה מתהפכת סביבותיה, 
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החומה  באותה  יש  פתחים  וארבעה 
ופתח  פתח  כל  בין  ושיעור  החיצונה, 
החרב  ולהט  באמה,  ועשרים  מאה 
המתהפכת כל היום וכל הלילה ואינה 
שוקטת, ואוכלת כל ירק עשב וכל דבר 

הקרוב אל הגן כשיעור מיל. 
חומה  עד  החיצונה  חומה  באותה 
השנית היא במידה שש מאות באמה 
והמלכים  שבאומות  החסידים  ושם 
להם  שהצילו  אותם  שבאומות 
לישראל, ושם הגרים שנתגיירו ואינם 

מקיימים כראוי ביראת ה' יתעלה. 
מתקבצים  והלאה  המנחה  ומשעת 
משם  להוציאם  אצלם  חבלה  מלאכי 
צועקים,  וכולם  לגיהינום  ולהוליכם 
שמו  עזריא"ל  שם  הממונה  והמלאך 
אותם  ומציל  בהם  ואוחז  בא  הוא 
מידם, וחוזרים מן המנחה עד תפלת 
צועקים  והם  פעמים  שלושה  ערבית 
אצל אברהם בקול רם, ואותו המלאך 
זה  וכל  כמתחילה,  בהם  ואוחז  חוזר 

כדי לצער אותם. 
ושם באותה חומה החיצונה כל אותם 
שעשו צדקה ברבים לעשות להם שם 
מצטערים  והללו  שמים,  לשם  ולא 
ואוחזים  יום  בכל  פעמים  שלושה 
בהם שני מלאכים ומצילם אותם מיד 

מלאכי חבלה. 
בגיהינום  עונשם  שקבלו  אותם  כל 
שלושה  עמם  באים  משם  ויצאו 
עד  אותם  ומביאים  השרת  מלאכי 
ושם  המתהפכת  החרב  להט  מקום 
מקבלים טהרתם ונכנסין תוך החומה 
והם  עומדים  ושם  הזאת  החיצונה 
נהנין מעט מזעיר מזיו הצדיקים אשר 

כל  אותם,  מצערין  אין  אבל  מבפנים 
אותם תשעים שהרהרו תשובה קודם 
שיצאו מן העולם לאחר שקבלו עונשן 
נכנסים בחומה זאת, ועומדים שם עד 
והרוחות  שבת,  בערב  היום  שקדש 
מהריא"ל  עולה  בפנים  עדן  שבגן 
המלאך ומכניס לכל אלו ומראה להם 
העולות  הרוחות  נועם  מעמד  מקום 
נותן  והוא  הצור,  נקרת  ושם  למעלה, 
במוצאי  שם  ונכנסין  מקום  להם 
שבת בזמן שישראל אומרים קדושה 
למקום  יורדות  הרוחות  כל  דסדרא, 
מקום  מכיר  ואחד  אחד  וכל  מושבן 

מושבו ומעמדו. 
ירוקה  מאש  היא  השנית  החומה 
ממונה  פניא"ל  והמלאך  ואדומה, 
מבפנים  חומה  באותה  ושם  עליהם. 
כל אותן הנותנים בניהם ללמוד תורה 
עימהם,  השתדלו  אבל  זכו  לא  והם 
ושם בעלי מעשה כרגע כשמעם דברי 
האור  ושם  מוסר.  דברי  או  תורה 
כרגע  עליהם  עוצר  הצדיקים  מנועם 
ומיד נגנז. כל אותם המצפים למשיח 
יום  בכל  למשיח  משם  רואים  )וכל( 
שישראל  משעה  שישי  ביום  א'  פעם 
אשר  היכלות  כל  לשבת,  משתדלים 
אשר  הפנימי  והיכל  מזדעזעין  בגן 
ציפור  קן  הנקרא  הוא  בו  המשיח 
הצדיקים  וכל  משם  יוצא  והמשיח 
נקם  בבגדי  ומתלבש  עמו  יוצאים 
ישראל,  של  לישועתן  לו  העתידין 
ונכנסין כולם עמו עם האבות, ]והוא[ 
במקום  הגן  בחצי  ועומד  משם  יוצא 
בארבע  ואוחז  באמצע  אשר  העמוד 
הטבעות אשר בארבע פינות הגן ונותן 

קולו ומזדעזע הרקיע אשר על הגן. 


