
xdGŸ©l`xUil wgŸ§¦§¨¥ giiyy mei wla

iyy mei wla

`"r cx sc ldwie zyxt xdfa xn`nd xewn

zayd mei my ceq

ויׁשּבאּבאּבאּבא ימים יׁש ּוראה, Ÿ§¥¥¨¦§¥
ׁשּנאמר, ּכמֹו חל, ימי ©¡¤¤§Ÿ¥§¦̈ימים.
לעּמים. מחּוץ עֹומדים ¦©¨¦¦§¤¥§ואּלה
ימי ׁשהם הּׁשּבת, ¥§¥¤¨©©¥§ימי
ליׂשראל. עֹומדים ¥¨§¦§¦§©¨©הּׁשבּוע,
הּכל הּזֹו, הּנקּדה ª¨©©Ÿ§©¨¤§ּוכׁשעֹולה
ׁשהיא ּכיון עֹולה. והיא ¦¤¨¥¨¦§¨§¦נגנז,

ׁשּבת. נקראת אז ¨©¥§¦¨¨עֹולה,
ּתאמרמהמהמהמה אם ׁשּבת? ּזה ©¤©¨¦Ÿ©

ּכי ׁשּכתּוב ׁשביתה, ¦¨¤¨¦§¦§¦ּבׁשביל
אבל הּוא. יפה - ׁשבת ¨£¤¨©¨בֹו
ׁשעֹולה ּכיון - הּדבר ¨¤¨¥¨¨©סֹוד
אז מאיר, והאֹור הּזֹו ¨¦¥¨§©¨ª§©הּנקּדה
ּכיון ּבאבֹות. מתעּטרת ¨¥¨¨¤¤©§¦¦היא
אז ּבאבֹות, מתעּטרת ¨¨¨¤¤©§¦¦¤ׁשהיא
ּבהם ונאחזת ¤¨¤¤¡¤§¤¤©§¦מתחּברת
נקרא והּכל אחד, ¨§¦Ÿ©§¨¤§¦להיֹות
ש' ּבת. ש' - ׁשּבת ©¨©¨©ׁשּבת.
ׁשל הּסֹוד ּפרׁשּוה, ¤©¨§¥¥£הרי
ּבבת ׁשּנאחזים אבֹות ©§¦¨¡¤¤¨¨Ÿ§ׁשלׁשה
ּבהם, מתעּטרת והיא ¤¨¤¤©§¦¦§¨¦§יחידה,
אחד והּכל הּבא, ּבעֹולם ¨¤Ÿ©§¨©¨¨¥§והם
להיֹות ּבת, ש' וזהּו §¦©¤§הּוא.

אחד. ¨¤Ÿ©הּכל
הּגדֹול,ואםואםואםואם ׁשּבת ּתאמר, §¦Ÿ©©¨©¨

נקרא לּמה למעלה, ¨§¦¨¨¨§©§§והּוא
הּוא. ּכךְ  וּדאי אּלא ¨©©¨¤¨©ׁשּבת?

ׁשּנאמר ּכמֹו ּבת, נקראת העין, ּכל ׁשל עּקר ׁשהיא הּנקּדה, מקֹום ּבכל - הּדבר (תהליםוסֹוד §©¨¨§¨¨©§ª¨¤¦¦¨¤¨¨©¦¦§¥©§¤¤¡©
ׁשהיאיז) מּׁשּום עין, ּבת ּכאיׁשֹון ּבת.(נקּדה)ׁשמרני נקראת והיא העין, ּכל ׁשל העּקר ¨§¥¦§¦©¨¦¦¤¦§ª¨¨¦¨¤¨¨©¦§¦¦§¥©
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