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שני אחרי שכפ׳ הקורם נטענו
את ע׳ןהחיי׳לדעתטוכ וכיצד
י * התהומית תהום אל תהום קורא לקולהצנורו׳
ראוי למעיין ליזהר בעבודתו ונשמירתו נרי
שלא נצטרך עוד אל ציורו בפרקי׳ הבאים נ״ה
ועתה נבאר מה הקריאות האלי משמשו׳ והנה
מהכתר יוצאים ג׳ צנוחת־
ראשון אלהתבמה מזה הצינור
צ^ר
התפשטות שלעולם
התחלת
העליון והם הפנים המאירים אשר משם נכ
העולם האירם מכבוד אצילותו ימשש נתגלו
כל הספידו׳ וקראו שמי צמר הנעלם להיות כי
אין נעלם ממנו ני התתנר התנמה אל הבתר
אין נודע ניצר והיאך ער שנמעט ירך איתו
צנור לפעמים יונק החנמה בשפע מא״ס על
ידי הכתר כי שם הסתר סבת הסבז׳וזה הענין
באר הרשב״י עליו השלו׳ כתיקונים ז״ל כפסיק
אדנ״י י ר י ד חילי וגר מאי חילי תוקפי רכלא
מלעילא חילי תיל י׳ ודא אבא תוקפו דיליה
גביעו דיליה א״ס ענ׳׳ל ומפני שידמה המעיין
לדחו׳ ראיותינז זו נאמרו בי לעתים בתר
יקי-׳אין סוף ראינו לכא׳המאמי נדי שמתינו
יונרח שאין סוף הוא אין סוף ממש וזה פירוש
מאי חילי מטעם כי למעלה כיאר נל שאד
ועתה שאל מלת חילי תהו פירושו
הכתיב
והשיב היקכא דכלא מלעילא והכינה בא״מ
ומפני שאין סוף לא יצדק ט לא שם ולא מלה
חילי היא מלשיןכה והכונ׳
לזה אמי־ ט
ועוצמת לכל
אין סוף הוא הגות; כה יחיל
הספירות ומפני שככר יצדק ענין זה בכתר כי
כתר נמי נותן כח ותיל לכל אשר למטה ממנו
לכן האריך בלשונו ואמר תוקפא רכל׳מלעילא
פי׳ איתי המתן כח לכל והוא למעלה מהכל
שאין למעלה ממנו והיינו האיים ומפני ט אחר
שתילי רצה לומר כח העליון הייתי אומר נ י
פירש הילי הייני חילי של כתר לזה אמי היל
י ׳ דהייניהכמה שהיא הנקרא יו״ד כנודע
ומה שאמר ודא אבא היא נמשך פירש עם שאר
ואמחכי אל הצינור
המאמר ואין להאריך
הזה שמכתי• לחכמה רמז רצועה ימיניה של
תכי לה ש ל ראש והיינו בהיות הרמז של בי״ת
בפחד ימן הצינור הזה יצאו מיס חיים נוזלים מן לבניו אל החכמה *
שני יוצא מן הכתר אל הכינה מן הצינור הזה תקבל הכינה שפע רכ טיכ מהנהר ואמיו כי ממנו מחפשי• רימ•
צנוף
מבישס אל הבינה והבינה מיציאה אותו מכה אל הפועל והיין המכישס מה־שט עד ה  r3nי ^^1ג( .
הקדירה המסרחת מחמת עטרית ישראל ושם נעינית מנםניס אותו ט נא! לא שייך יין נסר ט איו׳ אי"מייי וי !5
גאמרס לתקן תבשיל המסרחת כענין מה שבארו בזוהר כעכין יצחק ני היה מ ע ד כ בייט של עשי י־נס ך  £ר אור גרדיא
^ ר חמ
וכ מ הצ  -ר
לי יעקב מיין הרקח מיין הטיב נדנתיכ ייבא לי יין יאז נתיסף עליי כח הרחמים
C
~
הכינה ל ^ כ ח ה ח ל נ א צ ה כ נ י ׳ להיות עיניםריחצית בחלכ וישי* מותו כמי שנביאי נשעי
ואז בהתרחצ בחלב ית״נו העינים האדומים וזה בכח הצינור הזה המשמיע כח החלכ מן הלובן העליון והצינור הזה נעלם
יאמר כי היא רצועה שמאלית של תפילין של ראש •
שלישי ייצא מהנהר לה״ת ימשס דרך עלייתי אל הנהר לקבל שפע ורב טוב להשפיע אל ארכעה עדרי צא,
צ14ר
אשר תחתיי והס נצה היד יסוד מלטה ודרך הצינור הזה יעלה לחנר אכ ואס כסוד יהידס על ידי הדעה
כמנ א לעיל נשער אם הא״ס היה הכתר יעל ידי השפע הגשפעיי עליי מן הנתר דרך צנוי הזה יש לי נ ח להטיה פלט
החסי ני מפני הייתי יינק מתסד וגבירה עימד נין שניהם שיה יכאשר יושפע עליו שפע מהליין העלי״ אז יטה  £פ י זמר
לן
מ־דכ צו
לידע יהי ,נ
מיע״ה נ דע
הצינור הזה היא שכקששמ .ע ה
יפירשי המפישיס ט ^
המלטת^ ^
והצ ליר הזה יריי קו האמצעי עם המשכי^עד^ ^
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שלשת צינורית נמשכים מן החכמה האחד אל הנינה
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הוא אשר בי נמשנים הל׳׳נ נתימ'
מן

