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 ב( ר״ה, )ח׳ב העלענה התשה שמחת
 ךשאר ךצלויהא סיוךא «אה,1דזל1רל מבאן

 חךווהא וט׳, מעזה ישמח עך יומי,
 ךחך־י ד־אבהן, עפןךא עלאה, ךדךגא
 כוףםייא סליק כך ךיליה, עךבא בההוא
 כנדךךא. ומותחבראן ליה, ,ונטיל ליןגבניה,

ה איהו וךא ה ךאוךייהא ךדו  ;לא
 אr_-י*ירiב:א יחוד בנכנרזב.1ע תוךה ולעילא,
 ואהחברו פה, ̂!בילעל תוךה רלהתא,

בד־א. דאז
 הקדוש העם אות שמחה באודה ל’קלךזכ:קל
 נש1 נבר בנגעי כחךא, יזא^^ננרו ביון

 לעמא ךדוה בההוא לאבללא
 שבת שומרי במלכותך ישמחו קיישא,

 נא רצה אבותינו ואלהי ?אלידזינר וכר,
 במנוחתנו.

 ב( ה,”ר )ח׳ב תשה ספר סוד
א  הא ךא, ביומא תוךה ̂כנככר ךז

 ח( )נחמיה כנרהיב, רזכינון אוקמוה

̂אלידזיט בהורה בנכנכפר ויקראו  מפוךש דז
 ארקלמרדז ודזא במקרא ̂נינר־_ו; שכל ושוט
 ,וכל ומפורה, טעמי, כ־פוכקי ^אזינון חא,
 בלא עלאין, ורזין תקינין( )נ״א ייוקין, אינון

̂זינלי. למשה אהמסר  דיוקין הני בכל אי נו
 תורה כנכנר למשה, אורייתא אתמסר

 איהו אמאי קתשאן, אינון ̂נכנל ךאיהו
 ̂יאזרתנוכזרו ורזין הקונין דדנוי מכל ךזכנר
 באורייתא. למשה ליה

א  קורישא כורסייא כנך ךא, תא אל
 כתו;רה הlיל‘^פנל5ךא מהעטרא,

 אינון וכל דיוקנין, אינון פנל שבכתב,
 כגניזו, עאלין פנק̂הר ומפורות, טעמין

 ואינון קדישא, בורפייא בגו ואוזרשימו
ךבכהב, אורייתא [יזאנןיל !ייוקןננין,

עא

 העלענה התשה שמחת
 הימים, שאר עגל וזך!כ£לוה סדור והלאה מכאן

 חדרגח לגע חשמחח כו',יו משח ישמח עד
ח חאבות, ?ליקר העליובח, שמ תו ש באו

T : V T ־ י T V  T T* *—:

 ובוטל אליו עולח כשחככוא עגלו רוללק
ם אותה, ד. ומתחברי או  שמחת חוחי ב
שבכתב. תורח שלמעלה, חעליובח התורח

T : * V T T : ־ : V T : V T T ־

 פה, שבעל הורה שלמטה, בהורה ששמם
זו. גלם זח ומתחברים

 הקדוש העם אות שמחה באותה ל’להכל
 להכליל אדם צריך כאחד, חתחברוגע כיון

ישמחו חקדוש, חעם אות שמוזח באותה
: T — T T V T : T * : :

תי מרי במלכו  ואלהי אלהיבו ̂־כו', שבת שו
במבוחתבו. ;א רצח אבותינו■

תולה ספר סוד
 פרשוחו, הרי חז-ח ביום וזתו־־ח ספר סוד

 גנתו־־ת :כזכ£ר1 ויקראו ח( )נחמיה כתוב ששביבו
 במקרא, הבינו שכל ושום שפרש חאלהים

 טעמים פסוקים, שהם הסוד, אות בארו _והרי
סודות )תקינים(דיוקים אותם וכל ומסרת,  ו

 בכל אום מסיבי. למישח במסר וזבל עליונים,
 אז למישח, תו־־ח במסרח חללו הדיוקים

 למח יקוישות, אוותן בננכל חואגע תו־־ח כננ£ר
̂כנל חסר הוא  תiדiסr־־ר חאלו חהקו-בים ז

!תו־־ח?1 למישח לו שנמסרו

 מתעטר, חקדוש כשחכסא זח, סוד אלא
 דמיות, אווזן נול שבכתב התורח ןנ;כנ׳ל׳לת

 נכנסים כלם ומסורות, טעמים אווזם וכל
^ הקדוש, הכסא בתוך ונרשמו• ג!:י;וה1י1 או  ו

נתו־־ח1 תו־־ח שחכביסח דיוקנאות
אשח כמו חתעברח ובהם פח, שבעל

V : ־ V T V * : ־ : T * : T
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̂הר כנה, בעל“ באורייתא  אהעב_רה, ר
ךא, מן ךאתעברת פאתתא  ךבו

̂זאין אתוון ואשתארו  לחוךייהו יעק
 בנבני ולאהחזאה י.ו!תז כךקא יובקחישייה
 ואתגעטרת אתברבת דהא כנישתא,
 והמן שבכתב, ךהוךה מחא םךסייא

̂יוקןנ;ין, אינון פנל אעיל  אהקךשה אידדי5ו ז
 יולחויךייה באתוון לאהחזאה בנגעי מניה,

.יווה. ^א“̂!
 חמשת בשבת לתשה ם’העול שבעת ענץ

טוב ם1’ב ם’העול
ש בלא וכדין, קי ה  עלאה בקתשה ו

 שכן וכל שכן בל חזי, בחקא
 לפלקא בעי יוכנא בהאי יומא. בהאי
̂גקבנל גרבנרין, שבעה  דאינון קלין, שבעה ל

̂ין דאורייוזא. חא ̂נ  חמש, ובמועךיז יבנזונ
 ךזא נו עניה. ויכנפורי ̂ניונלא ךא. ךזא נו

דא. עלאה
אחד סוד הכל

 חמש ךאינוץ חמש, חרא. תא וכלא
 ךאור נוןירגנא להתא, !ררגנין

א. חא ואינוןו להתא, קךמאה  ^יאו_רי̂י
 ךךא. ךזא וכ'לא סטרין עניה ̂יאזינון עניה,
ךךא, ךזא הו1וכ;ק קלין. שבע אינון שבע

יא^ין,ואזיין.
 חדש בראש ’ע’הרב ?עגלית

̂והא, על חך אתוסף חלש בריאש  רזל
 בההוא ^ננדזיר שמשא, בנגנין

 על גהוךא ,ואתוסף לסיהרא, זוננבנא,
̂נף. ךזא והיינו סיהרא, ̂נכככפר זימר  תורה, .

וךבור.ו קלא חך לשתמע בנגעי
בכסא תקון

א ך  ביומא קדישא עמא לסדרא סרו
תו;רה זיכשכנר יוכנין ובשאר ךא,

ר, שחתעברח כ ז ת וב^גארו- תו תיו האו
V ־ : י : T ** ־ T T : י : .— T

ולהראות כ־־אוי. בקדשתו וזנלגלירברת
 ומתעסךת מתברכת שהרי הכנסת, בבית

 מכביסח ושם טשביכוותב, תו־־ח מסוד הכסא
ת אוותן כול ת דמיו ש תקד מ  צבו־יח ממנו, ו

נו־־אוי. לבדן באותיות ליהראות

 חמשת תנשבנלב לתשה ם’העול עתוקשבל ץענ
טוב יוםנב ם’העול

אז  כ־אוי, רל^יו!;ח בקדשח מתקדש זזכיל ו
 צריך וזזות ביום חזח. ביום שכן וכל שפן כול

 קולות, שבעה כנגד אנשים שבעה להעלות
 חמש ובמועדים ובזמנים התורה, סוד שהם
ש חכפורים ביום זח. סוד תוך  חסוד תוך ש

חזח. העליון

אחד סוד הבל
 זי־־גות חמש שחם חמש, אחד. סוד והכל

 ™ם למסח, הראשון חאור מזירגת למסח
 כיל וזז צדדים, ששח שחם שש, חתו־־ח. סוד
וכלם קולות, פשבנגלח חם שבע אחד. סוד

V T V ־ ־־ ־ : T * : ־., T

ואלה. אלח אחד סוד

̂ת  חידש בראש ’ע’הרב ?עגל׳
 בשביל שלישח גלל אחד בו^ף הן־ש כראש

מן ניאותי שמאיר השמש  ונוסף ללבבח, ז
תורה בספר מוסף. סוד הוווז הלבבה, לעל אור

T V ׳* T V : T T 1 5 : ־ ־

 ודבור. אחד קול לחשמע צריך

בכסא תקון
סדר הסדור ש חעם ל קדו  חזח ביום ח
לסזיר צריך תו־־ח שלספר וזימים ובשאר
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 בחך הקונא, רלירתפןננא לסדרא בעי
̂ן.רי ?רסייא ̂א  כרסייא ,וההוא היבה, ^
 ולא בנהו לסלקא ,pjm בשיה ךלהוי
 מעלות ושש ט( ב הימים )דברי ^^וזיב, יתיר,

 עליה לשואה לעילא, חד ודתא לכסא.
̂אה^וק תורה, ספר ̂:ו ̂ך לכלא. ליה <

מה’בא התשה קחאת שכרעת
ד  בעאן כךין להמן, תורה כסככר סליק נ

הו לסיךא עמא פנל  להתא, רמיי
̂יננרזא רזת בנךחילו בנ<  כנךוננאÎו בנזוילע, ב̂נ
 טוךא ?על קיימין ךהשתא כמה לכייהו,

 צביירתין ויהון אוךייהא, כקביליא1̂ דסיני
 לעמא ,רשו ,וליה אוךנייהו. ךירפון

הון, יניננככרבח לו פומי לי אפי  במי
 אלא אחרא, במלה שבן ובל ךאוךייהא,

 פומא ליה יה!^ל כמאן באימהא, כלהו
̂ככרתח ח( )נחמיה ^^וזיב, או^מרדז, הא  1ו

̂אזונני ח( )נחמיה העם. כל עמדו  העט כל ו
התוךה. סכנר אל

̂עת ת’שכ בחך אכשת תשה קסנפר הוצאת בנ̂ע
 תורה כנככר מפקין כנד שמעון, .רבני אאמר

 מתפתחן גניה, למקרא בצכוךא,
̂ין, שמייא תרעי  את ומעוררין ן-_רדחכ

 ננש לבר ליה ,ואבעי לעילא, האהבה
הכי. נני^ר̂ק

ה’שכ בחך תפלת נסח
 כתרך בדיך עילמא, דמארי שמיה בריך

 עמך ;;ם רעוותך יהא ,ואתרר,
 לעמך «אךז:זי ימינך, ופורקן לעלם, ישראל
 מטוב לנא ולאמטויי ננקןזישבך, ב־בניה

̂א17ר נהוךך, ̂נ  ידדא ברחמין. צלויהנא נק
ך1̂ קךמך, _ר?עךא  ביכביבר, היים לין ^

למרחם צייקיא, בגו פקיךא אאננא 'יr.1ד̂ל,!

עג

קרא אחד בכסא תקו-ן ו-לתי־ןן  ונבח, שנ
ש שיהיח כסא ?אותו ש  ?ולעלות זי־־גות ב
 ללכנכזא. מעלות ושש שכתוב יוותר, ולא בנוזם,

תו־־ח כזכ£ר ללש לועגים למעלח אחת ודרגח
: ־ :T ־ : ־ ־ :T V "  TT •T T

לכיל. ולחראותו

 באשש התשה קחאת שכרעת
 כל צריכים אז תו־־ח, ספר לשם ]:;שעוללה

ופחד, באימח למטח עצמם לסדר העם
T T ; — ** —ד ־ : ; — T T ** ; T — —

ע ברתת בזי ת כאלו• בנם,1? ן:ו-לכו ו  שכע
 ויחיו• תו־־ח, לקבל סיבי ח־ על עומדים

ת ואין אזביחם. ומטים מקשיבים  לעם רשו
 שכן כל תו־־ח, בדברי אפלו■ יוזם5כ קלכ£ת'וץ

r mלו שאין כמי באימח, כלם אלא אחר, ־ 
 ונמתחו ח( )נחמיה שכתוב פרשיוה, ־־ור.רי נפח,

סזנפר אל חעם כל ואזני )שם( העם. כל עמדו■
T ; T T T : T ; ״ V T T T ״ V

התשה.

 תורה ספר הוצאת בשעת שתש בחף אכררת
 תו־־ח ספר כשמוציאים שמעון, ־־בני אמר

 רחמים שערי נפתחים בו, לקרא בצבור
למעלה, האהבה ?את ומעוררים בשמים,

כנך. לומר א־ם

 שכרה ף’נד*1 תפלת נסח
תרד ברוך חעולם, ו־בון של שמו ,!::רוך ? 

בד :•ור̂י ומקומך, צו אל עמ^ עם ־ שר  י
 בבית לעמד חראח ימינך ופדות לעולם,

 ולקבל או־־ד מטוב לובו ולהגיע מקזישך,
 מלפניך, ־־צון יחי ^־־^^ים. תפלותיבו•

 בפקד ולחיותי בטוב, חיים לובו• שתאריך
ם בין אורני, ולשמיר עלי ^־־וזם הצדיקי
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 געפךך1ל ודי י,1זריל כל ויית זרתי, רLביכsפ1pך עלי,
רניס לכילא, זן הוא את ישראל.  וכ̂ז

 הוא גארת בלא, על שליט הוא את לכילא,
 הוא. דילך ומלכותא יא,Tכ:lpsפ על שליט“

א עבדא אנא ש ת ק  הוא, בנריך ד
 או_רייתיה, דיקר ומקמי קמיה, הסניתא

 רחיצנא, אינש על לא ועידן. ;:ידן בכל
 באלהא אלא סמיכנא, אלהין בנר על ולא

̂דזא ךהוא שמיא,“  ואו_רייתיה קןשוט, זאל
̂ניאודזי קשוט,  למעבד וממד קשוט, ̂ו
 ולשמית רחיץ, אנא בניה וקשוט. טבוון

̂נחזן. אימר אנא _יק/רא קדישא ̂ב  יהא רז
̂כןך, ̂?עו*א ̂בכוזח נקז  בנאו_רייותך לבאי ̂י
̂נןדין בנין!^כנרין לי בrןוךיד ̂ג  רעווזך. זר

̂נ>נ־  ?;ל“] בנא1ו'ל דלבאי, משאלין םי1ק1ו
̂אל עמך ̂זר אמן. ולשלם ולחיין לטב :*

בתורה קורא אחד רק
אסיר  בנר דאורייתא, בספרא למקרי ו

 צייתין וכילאו בלחודוי, הד
̂יעבכקערן בנין ^תקיז,  יה,3כךפרכ ק*ין2כ [

 מטורא ע;געותא ההיא לה נקבנילו כנגאילו
̂י.“  חד להוי באורייתא, ךקרי ומאן ̂ני

̂יה, כקאגים  בנר ישתמע א־ז̂ר ושתיק ?על
יחודוי, הד דבור  הבותן, תרין לא ^̂נ
 תרין ו^א־ הוא, וחד חד, קדש לשון

 תורה, בנכשככר משתכחין רז.רין וזאי ךבוףין,
א גנריעו^א דו דמהימנותא דרז  אי

 גאשברפכנח דאורייתא תקרא אrרג:ךיערר
 הד. מתתם קלא. הד ובעי תורה, בנככככר
ותא דא ךעלמא )רזא ומודחא. יככד17כק א“! ורזא
.דאתי( ךעלמא
שותקים כולם

א ל  )שמות דכתיב, נקארי, והד שתקין, נ
הךברים כל <את אלהים וידבר כ(

̂ל כעניי כיל ואת אתה ישראל. עמד כיל רכ
: T V : ■V T V ־ * : ־ : T ־ ״ T

 נעל השולט הוא אתה הכיל, ?את לזז-ו הוא
ס המלכים מפרנ  הוא אתה הכיל. ?את ו

 אני היא. שלף והמלכות וזלל, ?על השולט
 שמשתחוה הוא ברוך היקדוש של עברו
מו בגנל תורתנו■ כבוד ומכיכפנני ללכפנניו וזמן; ז

: T T ״ : ־ ־ : T ״ : T : — : —

ש כעל ליא  אלהים ̂יניי כעל וליא בוטח אני אי
 אליהי שהוא השמים, באליהי אלא סומך, ?אני

ה ?אמת, ונביאיו ?אמת ותורתו ?אומות  ומור̂־
 ולשמו בוטח, אני בו ואמת. טובות לעשות
יהי תשבחות. אומר אני והנכבד הקדוש

■ : T : ״ ־ !־ T : ־ ־ : *T ־

 ותתו בת^־תך, לבי שתפתח מלפניך, ־־צוו
ם זכרים בנים לי שי  ותשלים רצונף, שעו

שראל עמך כול ולוב לבי משאלות  לטוב י
אמו. ולשלום, ו-לחיים

בתורה קורא אחד רק
לבדו, אחד ־־ק תורה, בספר לקרא ואסור

! T ״ : * : ־ T V * T־ V : —

 מעו■עשיכ כדי ושותקים, מקשיבים ם1̂
באותה אותת יקבלו• באלו מפיו הדברים

— ; T : T :*■ ■: ■■ ■ t

 שיהיה בתו־־ה, שקורא ומזי סיני. מהר שעה
מד ?אחד  רק - ישמע שליא ושותק, עליו עו
שוו דבורים. שני ולא לבדו אחד דבור  ל
 דבורים. ניעכ ולא הוא, ואחד אחת, קדש
חסרוו הווז תורה, בספר עונים נמצאים ואם

T ■ V T V 1 *׳ ־ ־ ־ : ־ T : ־ ־ :

ד לעכ סרוו האמונה, סו דיכ ווז  התורה בו
מתרגם אחד, קול וצריןז תורה. בספר נמצא

T ״ ״ - T : ־  :  T ־ * ’ T V ... ...
וסוד העולם )סוד ומח. קלפה - זה וסוד ?אחד,
הבא(. העולם

שותקים כולם
 כ( )שמות שכתוב קורא, ואחד שותקים פלס

לאמיר. האלה הדברים כול את אלהים וידבר
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̂אקיה ̂א,1̂ אידו לאמר דז  עמא וכל געיק
 בתחתית ויתיצבו יט( )שמות ךכתיב, להנחנא,
 אגל ?עליה ומשה יט( )שמות וכתיב ההר.

האליהים.

ךזקורזא תונת וזדונה
 בניה1ל ישוי באו;רייתא, זרנקא.רי וההוא

 גאידו וכי מלין, לאינון ורעותיה
 ין,1כוק דדני בסתרא דמאריה, שליחא
 כקגאים (אידו ךדזא עמא, ילכנל למשמע
̂אגה. בדונמא  דסליק אן3כ כנך, בנין יעל
 כקניין אינון יסדר באורייתא, למקרי

 יקרי לא לאו, ואוי בביתיה, בקדמיתא
 לא עד בור,“! מההוא מנלן באורייתא,

̂זיב, כנה קךישא ג:פזא1ל אורייתא ,ישמע  כנ
^ ראה ואז כח( )איוב  וגנם: הכינח רהז_ו̂י

 יראות דנן לאדם וייאמר ולבתר, חקרה,
ונו׳. הכמה היא יי׳

בפרשה הפסקת מקום
 בנאו_ריירזא ךקא.רי למאן ליה אוסיר

 מלה אפילו או פרשתא, למפסק
 פרשתא מלוה ךבסק באתר אוקיא דדא,
̂יק. קדישא, לעמא ק א1ול: יינכ ^  מלין י

 בפךשתא ׳ךא ךשבתא ךפךשתא
אחרא. ךשבתא

̂יות ̂ןך ̂ררות רז ̂!קע  הקב״ה לפני ^
א קו“ בשעתא ךא, ח ^  יין,5כ־רל אי

 לקפזי וקיימא אתעטרא ודחה דחה כל
 למכסק ימו1ל1זרא̂א כני_ון הוא. בריך קדשא

 יה3נקנ אתעטרו שתא, ךכל ^רלויין הני
 משבת אנא ואמרי הוא, בנריך קדשא
פלוני. משבת ואנא פלוני( מצבוךא )ס״א פןלווני,
נפלווני(. )נמצלבו.רא

עה

)שמות שכתוב למטה, העם וכל למעלה, הוא
: ־ :TT  T:  T ־ :T V  T

צבו יט( תי  ומשה וכתוב ההר. בתחתית ר
האלהים. אל עלה

VS T V T T

̂ןנה הקורא תונת ור
תו א ואו ם בנתו־־ה, שקור שי  ורצונו לובו י

ם, לאותם כי דברי  ־־בונו שליוז הוא ו
לכל להשמיע הללו■ הדברים כעל בסדורם

■: V T ־ : T ׳ —T : ־ ־ : ־ : T

מד הוא עהריכ העם, עליונה. כדגמה עו
T : V T : \ : ** ** V T T

 יסזיר בחורה, לקרא שעולה מי גנך, משום
 לא לא, ואם בביתו, בראשונה זיבנ־־ים אווזם
 שטרם דבור, מאותו לונו? נזנ;י•ו בנתו־־ה. י•לק־־א

 )איוב כתוב? הזמ הקדוש, לעם ה־תו־ מיעעיכ
 ףזר<?ך חקו־ה. ם:!̂־ זזהכניננר ויספךה אה־־ אז כח(
וגו'. חכמה היא ה' יראת וזו לאדם ףאמר כך,

̂זךכסה הפסקת מקום בי
א למי לו !אסור קור  להפסיק בחורה ש
במקום ק־־ אלא אחד, דבר אפלו או העבפרכ

“ J T T T־ ־־ TV TV T T ־ : T

 הקדוש לעם הפרשה את משה שהפסיק
 זו תננעכ פ־־שת דברי יפסיק ולא יפסיק, -

אחרת. שבת בפרעות

יות ר̂־  הקב״ה לפני מתעטרות ר̂ז
ע עהעבכ ת,וזזו הסוד לנג יות,עפרכ הפסיקו■כ

T ־ TT * ־ : ־ V T T : V ־ “

 הקדוש לפני עומדת1 מתעטרת ואווזת אחת

 לכל להפסיק כעוזכעלימו• י;;ו3? הוא. ברוך
 לפני התעטרו■ לזלולי־, הפרכעיות את השנה

ש ת: הוא ברוך הקדו מזעזעת אזני ואומרו
.פלוני( )מצבור פלוני משבת ואני ,פלוני( )מצבור פלוני
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 ̂זךלשה כל ?)ל הקדושות המרכבות ’כונו
ופרשה

היא ה  _רב ליופיא״ל קרא שעהא, ב
 ררזיכנין ותלת ולחמשין ממנא,

̂יענין ̂ארזכננון ;־דיה, דתחות לקז  ?*ש^שא ̂ז
̂נני ורוזיכנא רותיכא וכנל: דאוךייתא, נ

תו ?על רהיכא להאי יה,!ל ש ̂יא, ?ר  פ̂־
 ?על פלוני, ורהיכא פ־לווני. ךבשבה
תו ש ר ̂וניא, י  הד וכל פלוני. ̂ע!בנה כ־

̂א והד,  שבה יההוא או_ריירזא,1̂ ננשנבנע
 באלין, אלין ?ערבנא1̂ לן ואסיר דילית.

 ןידזב:ךיה, ברתיכא ךהיכא לאעלא ולא
 ותיבנה, בחד .ואפילו נימא. כמלא אפילו

 וחד, חד כל אלא חד, באה אפילו או
 וכפה הוא, בריף־ קךשא לון ךפסיק פנכנה
̂גינון לון דמני  ?על ודד ךתד פנל פרשיין, בנ

מטריה.
̂ה עולות של המלם ̂גנ נל
א, ןעל  ךא, כ?רק!רתא ראTtכנרת̂עב כנך י

 פךשתא, [ידזדזיא מלין ?וינון סלקן
 זהואד לון יל&כנונ: בצבוךא, ראשתלים

 יק1וכנל פךשתא, ̂נדזדזיא ̂ינןנן!;א ררתיכנא,־
 כליז ואלין הוא, בריך קךשא נקנני לון

̂י־יכגין ננפנש,  אנא ואמךין, קמיה כ
̂נני־א, פרשתא  צבוו־א לי ראשלייכו פ־ר

והכי. הכי פלוני,
הקדוש הכסא בתוך כודנלענורות כלן
 אינון ̂ןין1??? ליה, חזי בךקא אשתלים אוי

 קיישא, בוףםייא ?על ומהעטרן מלין,
 כנל קמיה, משמשא רהיכא וההוא
 שבתא חנל פךשתא וךתיכא, ךתיכא

א,at!־ע  טרסייא בגו מהעטרן הי1וכ;ת :̂ו
 לאתיחדא סלקא איהי ובהו כקזיישנא,
כוללא א פיל ואתעביך ל?עילא, לעילא

 ̂זךעשה כל קעל הקדושות המרכבות ’כונו
ופרשה
חגדול, כץזץבח ל”ללירכ£י<א קורא שעח באותה ! T י •ך •ך .. . . . . : T - V

ש ולחמשים של  שתחת וקדושות מרבבות ו
ה שהתמנו• ;:דו ש שמו וכל ,תורה של ל

 המרכבה את אורנה מנה ומךכבה מךכבה
ת פרשח לעל וזזו פלונית, שבשבת פלוני

: T ־ : V ־ : T T T ־ ־

ת ומרכבה ת פרשח על פלוני  של פלוני
ת ןאחת אחת ךכנל פלונית. שבת ש שמ  מ

 ואסור שלה, שבת אווזה של חתורה ?את
מרכבח להכניס וליא באלח, אוליח לערב גנבו

T : T ״ ״ V : ״ I “  I I V ־ T T : V

 ואפלו בימח, כמלא אפלו וזה וזב;־־ למרכבת
 נול אלא אחת. ניאות אפלו■ או אחת ניתבח
סק כפי ^?אוזת אחת  ברוך חאקדוש לחן ש?
̂יות, ניאווזן אווזן שמנח וכמו חו-א, ־־ע  כל ̂נ
משמךתת. על ובארות ?אבות

לכעלה עולות של המלם
ת זו, פרשח פשביתעשרת ולכן  אותן עולו

 בצבור, שנשלמה הפרשה אווזה של חמלים
לעל שממנה זו אותם, לוקחת מרכבה ואותה

: T T :  V T ־ ’־ T : V T ־

 חאקדוש לפני אותם ו-מעלח פרשח, או^ה
 לפניו עומדות ממש מלים ואותם הוא, ברוך

 שהשלימו-ני פלונית פרשה זאנני ואומרות:
וכחי. ??ר פלוני בוריצ

̂ן  הקדוש הכסא בתוך כודנעטרות כנ
אותן את מעלים לנה, כראוי חשוזלמח אם

T V 1 ־ !־ ־ T TT T : ־ :

ת מלים, שרו תע מ  חלקדוש, חכסא על ו
 מרכבח כנל לפמו, משמשת מרכבח ןאו^ה

רכנלין וערנית, שבת כיל של חפרשח ומרכבה,
T : T “  :  T “  T  V T T T  “  T T : V

̂בררת  חיא ובחן חאקדוש, חכסא ניתוך כץךבגל
חד עו^ח  והכיל למעלח, למעלח לחתי
חלקו אשרי כך, משום אחד. כלל נעשח

T • T ; :־*.• — V  T ״ : ־ V :
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 בואן חולקיה ה6זופנא כנך, בנין דדא.
 ושבתא, שבתא דכל פרשתא ואשלים

לעילא. דאפפיקו כמה יאות, בדקא
 עבתכ כעל מנחה3 התורה קריאת
 בשבתא, תולד ̂נככנפר קרינן ■ןכונני, תרי

 תליא, ־דינאך בשעתא כמנהה,
 שמאלא לאבללא צויכין ערב. לעידן

 סטרין כורפ.רין אורייתא זרדזא בניכויננא,
ת, ̂י  (אש כויכויגו לג( )דברים ךכתיב, אוהני̂י

̂א למו, זרת  כככפר כנך בנין ושמאלא. יכוי
 או בסוקין, בעשרה די במנהה תורד
 זרדזא ^רלווזא,“! שלימו לא אבל יתיר,

 בימינא, אלא הוי, לא רשתאפך ימו1ל1>נ
 והא ךמנהה, שעתא עד תלייא וימינא

או^מודז.
ובחמישי בשני התורה קריאת
 בגין בשבתא, ובחמישי בשבתא, בשני

̂(אינון לתתא, נחתיןדתין זחנקא  ן
̂ל ̂אין הא תימא, יווא דאורייתא. א־כנל  ננבני

 _וךאי, הוא הכי אלא לתתא. מתפרשן
 כללא וכלה דלתתא, דני אבל

הד לכל כליל והד חד וכל או_ריי^א,“

העולים תשעת
א ̂ין,^??ל דתין אלין ךמלה, וךז  אינון ^

ותר חזןדא, פרשתא אקרון  ול̂י
 ראתאחדן החנין, תשע מןייהו ^ןין5נ;כ

̂ת נוברין, רזשכגעה כנך ובנין כנהדא,  רתל
 תוינא, ביומא תלת כמנדה, בשבתא

̂אאה, ביומא תלת רזשכגעה. הא דזכוע

סבא, .ייבנא ־ךבך נורא וגב??
 ךזא אתער הא בשבתא,

סטרא בההוא ותרזאאה, ונקתה ;דשמאלא,

עז

ם מי  פו־אוי ושפת שפת פל פרעות שמשלי
למעלה. אווזה שפסקו• פמו

 עבתכ עלכ מנחה3 התורה קריאת
ם ופעמים ת; תו־־ה בספר קוראי שב  ב
הדיו בשעה במנחה,  ערב, לעת תלוי ש
 תו־־ה שהרי בימיו, שמיאל להכליל צריכים

 מימינו לג( )דברים שכתוב צדדים, ניעמכ נתנה
 לספר כך משום ושמאל. מימיו למו, זית אש

 יוותר, או פסוקים ונעשרה [יי במנחה וזתו־־ה
 למותעכ שהרי הפרשה, למותעכ לא אבל

כעד ותלר-י והימיו בימיו, אלא אינה הפרשה -T » . T — . » . T . T V  T T T T —

̂רזה, כעעת ננ־־שו^. ךיrר:ז לז̂ב

 עיכיבחמי עניכב התורה קריאת
ת !:עוני שב שי ב מי ח ב שבת, ו ם ב שו  מ

 זזתו־־ה. כלל שהם למטה, זזזי־־גות שיורדות
 - למטה התפרשו נביאים הרי תיאמר, ואם
 פנלים שלמטה, אלה אבל וראי. זה כנך אלא
 כל כולל ואחד אחד וכל התורה, של כלל
ואחד. ;!אחד

עת העולים עתכ
סוד וזו הללו העליונות הדרגות - הדבר ו

' ״ T ־ : V T T : ־ T T ־ :

ת כנך ואחר אאוזת, העפנ־־כ ^׳ק־־אות  יוצאו
 ומשום כאחד, שנאחזות זי־־גות תשע מהו
 בשבת, במנחה כעלשה אנכעים; תכעעה כנך

 י.עחמיכ ביום לשהעוכ שני, ביום לשהעכ-ו
עה.עתכ הרי

 הרי בשבת במנחה סבא, .ייבא ־־ב כעל ובספר
 התחתונה היוהנקז עמיאל,כ עלכ התעוררות

אז זזתו־־ה. סוד מקבלת זזשמיאל צבד באותו
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 כדין ךאוךייתא, חא מקבלא ךשמאלא,
 ךשמאלא, מפטרא נטלא שעתא, בההיא

קרינן. ומדיליה
הא  )נ״א ךתשע, ברזא קיימא איהי ד

 שית ואעון תשע, וקו־ינן ספיראד
 שמאלא ד־אהער בשעתא ותלת ךחול,

 ואיהי כחדא. כלא ולאתכללא בשבתא,
 כגוונא םטןין, בתלת בהו, מתעטרא

 כללא זיאינון עלאין, סטרין לתלת
 מאן חולהןיח זכאה ךשבתא. ךפןשתא

 בתרין איהו זכאה ךשבתא, ליקרא חכי
ךאתי. ובעלמא דין, בעלמא עלמין,

ומשלה שמאל, מצד נוסעת שעה באותה
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קח־אים. אנו•

ת(,תשע של בסוד עומדת היא שהדי ת פי ס ( 

 ושלישה חיל של ששה והם תשעה, וקוו־אים
 ולהכליל בשבת, מתעורר שהשמאל בשעה

 בשלישה בהם מתעטרת והיא כאחד. הכיל
ם, ם שלישת כמו צדדי העליונים הצדדי
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חלקו אשרי השבת. פרשת של כלל שהם
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 בשני אשריו השבת. לכבוד שזוכה מי של
הבא. ובעולם הזה בעולם העולמות,
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 היומי דף לישראל דחק הקדוש הזוהר ספר
לקטעים ומחולק מפסק - הקדש לשון עם

הפרשיות ?על מסדר


