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 שני אחרי שכפ׳ הקורם נטענו פרי.
 את ע׳ןהחיי׳לדעתטוכ וכיצד
* התהומית תהום אל תהום קורא לקולהצנורו׳  י
 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־
 צ^ר ראשון אלהתבמה מזה הצינור
 התחלת התפשטות שלעולם
 העליון והם הפנים המאירים אשר משם נכ
 העולם האירם מכבוד אצילותו ימשש נתגלו
 כל הספידו׳ וקראו שמי צמר הנעלם להיות כי
י התתנר התנמה אל הבתר  אין נעלם ממנו נ
 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
גר מאי חילי תוקפי רכלא ד חילי ו י ר  אדנ״י י
׳ ודא אבא תוקפו דיליה  מלעילא חילי תיל י
 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
 הכתיב ועתה שאל מלת חילי תהו פירושו
 והשיב היקכא דכלא מלעילא והכינה בא״מ
 ומפני שאין סוף לא יצדק ט לא שם ולא מלה
 לזה אמי־ ט חילי היא מלשיןכה והכונ׳
 אין סוף הוא הגות; כה יחיל ועוצמת לכל
 הספירות ומפני שככר יצדק ענין זה בכתר כי
 כתר נמי נותן כח ותיל לכל אשר למטה ממנו
 לכן האריך בלשונו ואמר תוקפא רכל׳מלעילא
׳ איתי המתן כח לכל והוא למעלה מהכל  פי
 שאין למעלה ממנו והיינו האיים ומפני ט אחר
י  שתילי רצה לומר כח העליון הייתי אומר נ
 פירש הילי הייני חילי של כתר לזה אמי היל
׳ דהייניהכמה שהיא הנקרא יו״ד כנודע  י
 ומה שאמר ודא אבא היא נמשך פירש עם שאר
 המאמר ואין להאריך ואמחכי אל הצינור
 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 *
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 יאמר כי היא רצועה שמאלית של תפילין של ראש •
 צ14ר שלישי ייצא מהנהר לה״ת ימשס דרך עלייתי אל הנהר לקבל שפע ורב טוב להשפיע אל ארכעה עדרי צא,
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