
 בס"ד

כלים פנימיים אמצעיים וחיצוניים במשך הכ"ד שעות והזיווגים 

 שבתפילות:

 

 דברי המהרח"ו:

 שער הכוונות דרושי שינוי התפילות דרוש א

וענין זה הוא בכל ג' התפילו' אבל יש חילוק ביניהם והוא כי בתפלת שחרית עולין עד 

ובערבית עולים בחיצונות' וכמו פנימיות נצח והוד דז"א ובמנחה עולים באמצעותם בלבד 

שהודעתיך בבאור שמות הספירות איך יש בכל ספירה וספירה שלשה כלי' פנימי ואמצעי 

וחיצון וע"ש וגם בב' כונות בברכת אבות ומשם תבין הענין היטב עם היות ששם מדבר בג' 

 :וכ'ו בחינ' או"א חיצון ואמצעי ופנימי וכאן מדבר בז"א אבל הדברים דומין זל"ז

 

שינוי אחר שיש בין שחרית ובין מנחה וערבית וזווג דחצות לילה. הנה הזווג דתפלת 

שחרית הוא מן יעקב ורחל מן החזה דז"א ולמטה והטעם הוא מובן כמ"ש אצלנו בענין 

 וכ'ו: אצילות יעקב ורחל שהם למטה מן החזה דז"א

ומתפשטים בו ג"ר אבל במנחה אין בז"א מוחין גמורי' כמו בשחרית לפי שאין נכנסין 

דמוחין רק ו"ק דמוחין דאימא דגדלות וגם הו"ק דמוחין דאבא דגדלות אינם נכנסין כלל. 

ולכן אין במנחה בחי' יעקב נמצאת כי איננו נעשה אלא מן המוחין דמצד אבא אמנם בחינ' 

לאה לבדה יוצאת משם מן החזה של ז"א ולמע' מן הארת המוחין דו"ק דמצד אימא כי 

רית שנכנסו כל המוחין גמורים דאימא לכן יצתה ג"כ רחל למטיה מן החזה בתחי' בשח

מלבד לאה שיצתה למעלה מן החז' ולכן היו שם ב' זווגים א' בי"ג מידות של רחמים 

דויעבור והוא דישראל ולאה. וב' הוא זווג דיעקב ורחל למטה מן החזה בנפיל' אפים אבל 

מדים למעלה בחצי העליון של קומת ז"א א"כ עתה שאין שם רק מוחין דו"ק נמצאו שהם עו

אין שם מקום אצילות של יעקב ורחל למטה מן החזה ולכן אין במנחה רק זווג א' של ז"א 

עצמו עם לאה מן החזה ולמעלה. אמנם בחי' רחל נשארת בסוד אב"א מן החזה ולמטה וכיון 

לת ועולה בכל שלאה חזרה פב"פ עם ז"א בזווג דמנחה אז רחל רואה המקום פנוי ונגד

 שיעו' קומ' לאה ג"כ ונמצאת שוה בקומתה עם ז"א כולו בסוד אב"א

נמצא כי בתפלת המנחה לא נכנסו בז"א רק ו"ק דמוחין דגדלות דמצד אימ' בלבד כי 

בשחרי' נכנסו כל המוחין ואח"כ נסתלקו כולם כנודע ובהגיע שעת המנחה חזרו הו"ק 

"ש דשחרית ומה שנעשה בתפלת המנחה הכל דמוחין בלבד ונמצא כי מה שנעש' ביחוד ק

שוין ולכן אין עתה יחוד ק"ש מעכב כי כבר נעשה ע"י עמיד' דמנחה אבל בערבית כיון 

שבתחילה עשינו יחוד ק"ש דערבית והנה אז ע"י הק"ש נכנסו הו"ק דמוחין דאימא וכאשר 

דאבא ונמצא  אנו מתפללין תפלת ערבית נתוספ' בחי' האחרת והוא שנכנסין בו ו"ק דמוחין

עתה כי בחי' רחל אינה יוצאת לפי שרחל יוצאת מסיום דמוחין דאימא אשר תחת החזה 

והנה לא נכנסו רק ו"ק שלהם ונשארו למעלה ולא נתפשטו למטה ולכן אינם יוצאות רק 



לאה למעלה מן החזה אבל בחי' יעקב יכולה לעשות ולצאת למעלה מן החזה לפי שהמקום 

ד פנים דז"א מן החזה ולמעלה אין עומד שם שום דבר אבל בחי' רחל הוא פנוי כנודע כי מצ

אינה יכול' לצאת למעל' מן החזה דרך אחור דז"א לפי ששם עומדת לאה ונמצא זווג זה 

 דערבי' שהם יעקב ולאה ושניהם למעל' מן החזה:

 ובחצות הלילה אז הוא הזווג ד' באופן אחר והוא זווג יעקב ולאה בפני הז"א והם שוים

בקומתם בכל אורך קומת ז"א וטעם הדבר הוא לפי שבתחילת הלילה בק"ש דערבית לקחה 

לאה אותם הארות של מוחין דו"ק דמצד אימא כנז' ואחר תפלת ערבית נסתלקו המוחין 

דז"א וחזרה לאה למקומה אב"א ומאז עד עתה בחצות הלילה היו או"א מתקנים ובונים 

ד שכיבת הלילה וע"ש ואז בחצות ראשונה של אותה בהיותה אב"א כמבואר אצלנו בסו

הלילה היו נכנסים ומתפשטים בתוכה הנה"י דאו"א ולכן בבוא עת חצות לילה שחוזרת 

פב"פ עם יעקב להזדווג עמו כנז' יש בה כח להתפשט ולהגדיל בכל קומת ז"א כולו. גם ענין 

וך לאה להגדילה יעקב הוא באופ"ז כי הנה בחצות הא' של הלילה כשנכנסו נה"י דאו"א ת

כנז' הנה אז היא יוצאת בחי' יעקב מתוך לאה ע"ד מ"ש בענין פורים וע"ש ולכן אותם 

ההארות שקבל יעקב אז קודם חצות הלילה נצטרפו עם אלו ההארות היוצאים עתה מתוך 

ז"א עצמו אחר שנכנסו בו נה"י דאימא כמו שיתבאר במקומו בענין סוד שכיבת הלילה וע"י 

לו ההארות נגדל יעקב בכל אורך קומת ז"א כולו ומזדווג עם לאה אחר הצטרפות כל א

 חצות לילה פב"פ מצד פנים דז"א שוים כשיעור קומתו כנז':

 

  דרושי תפילת המנחה דרוש א -שער הכוונות 
 דרוש א':

 

בענין תפלת מנחה כבר נתבאר אצלינו בדרושי' בענין השינויים שיש בין התפלות דחול 

ר הדברים הוא זה כי הנה זווג דתפלת המנחה הוא ישראל עם לאה שהוא ושבת אמנם קיצו

בחצי העליון דז"א מחזה ולמעלה. וכבר נודע כי שם במקום החזה הוא מקום היסוד 

הראשון דז"א כי שם מסתיימים ו' קצוות העיקריי' של ז"א עצמו כי מה שהיו תחילה חג"ת 

הוא אשר שם מזדווג עם לאה אבל רחל ונה"י נעשו לו עתה חב"ד וחג"ת ובבחי' היסוד ה

היא עם ז"א אחור באחור אלא שכיון שלאה חזרה בצד פנים נשאר מקום פנוי לרחל ואז 

נגדלת אחור באחור שוה בשוה בכל שיעור קומת ז"א כולו עד ראשו. אמנם רחל אינה 

ז"א מזדווגת עמו לסיבה הנז' כי היא אחו' באחו' אבל יש ספק אם בתפלת המנחה נכנסין ב

הו"ק דמוחין דמצד אימא בלבד. או אם גם נכנסי' אף הג"ר דמוחין דמצד אימא. גם אני 

מסופק אם נכנסין בו ו"ק דמוחין דאימא לבד וגם נכנסין הו"ק דמוחין דאבא לבד ע"ד 

שהוא בתפלת ערבית אמנם פשיטא לי שנכנסין בו מוחין דו"ק דגדלות דמצד אימא. והנה 

בדרושי ק"ש דשחרית ושם נת' באורך ענין תפלת המנחה וטעם בדרוש הא' שביארנו לעיל 

למה אין בה יחוד ק"ש ולמה יש בה נ"א וע"ש היטב. גם נתבאר שם כי לפי שנשאר בז"א 

עדיין הרושם של אותם המו' שנכנסו בו בשחרי' לכן אין צורך לחזור עתה לומר ק"ש עוד 

נז' ולכן יש בו נ"א אמנם הוא פ"א אמנם עכ"ז מכח ההוא רשימו יש זווג גמור במנח' כ

נמשך מכח הארת ק"ש דשחרית כנז' שם. גם נתבאר כי תפי' המנחה היא דינין לפי שהזווג 

הזה הוא של לאה שהיא דינין וגם כי רחל שהיא רחמים עומדת אחור באחור וכנ"ל בדרוש 

ית שקדם לזה ולא עוד אלא שאין לו עתה מוחין חדשים אלא מן הרשימו של המוחין דשחר

ולכן הוא זמן שליטת הדינים אבל אינו כמו בערבית כי אז תכלית שליט' הדינין כמו 



שנתבאר בדרוש שקדם לזה ואמנם פ"א שמעתי ממורי ז"ל כי תפלת המנחה היא דינא 

 קשיא ולכן אין העיקר שלה רק תפלת העמידה ואין בה יחוד ק"ש:

 

זכירי' אח היכלי עולם הבריאה אמנם היא בעולם האצילות אבל אם היינו מחברים עמה ומ

 היו הקלי' מתעוררות בעולם אמנם תפלת ערבית היא דינא רפיא כו' כמשי"ת בע"ה יע"ש: 

  דרושי תפילת ערבית דרוש א -שער הכוונות 

וענין ברכת אבות של העמידה שמעתי ממורי ז"ל שהוא באצילות ותכוין בה כי הנה בק"ש 

דמצד אימא כנ"ל ועתה בברכת אבות נכנסין ו"ק דמו' של ערבית נכנסו ו"ק דמוחין דגדלות 

דגדלות דמצד אבא אבל ג"ר דמוחין דגדלות בין מצד אבא בין מצד אימא אינן נכנסין כלל 

בתפלת ערבית והנה אעפ"י שלעיל בברכת אבות דשחרית ביארנו כי אין הו"ק דמוחין 

א כי שם כיון שעתידין דאבא נכנסין עד שכבר נגמרו ליכנס ג"ר דמוחין דאימא והטעם הו

לכנס לכן נכנסין כל המוחין דאימא יחד אבל עתה שאינן נכנסין ג"ר דמוחין דאימא כלל 

לכן נכנסין ו"ק דמוחין דאבא אעפ"י שהם לא נכנסו ונמצא כי יש שינוי בין ברכת אבות 

דשחרית ובין ברכת אבות דערבית וצריך כוונה אחרת בברכת אבות דערבית שלא ע"ד 

 חרית ועדיין לא זכיתי לשומעה מפי מורז"ל:אותה דש

 ד:שער הכוונות דרושי כוונות קריאת שמע דרוש ועיין כמו כן ב

 

 :שער הכוונות דרושי כוונות קריאת שמע דרוש ה

 

הנה כבר נתבאר כי בק"ש דשחרית וכן בק"ש דערבית אינם נכנסים רק המוחין דו"ק 

דגדלות בלבד והענין הוא כי השית פרקין תתאין שיש בנה"י דאימא נכנסים בו"ר דז"א 

ונשארים ג' אחרונות שבו בלתי מוחין והג' פרקין קדמאין דנה"י דאימא נשארו למעלה ולא 

בין ק"ש דשחרית לק"ש דערבית הוא בענין תפלת י"ח כי  נכנסו תוך ז"א אבל החילוק שיש

כל המוחין דאו"א אבל בברכת אבות דשחרית נכנסין כל הפרקין קדמאין באופן שנכנסין 

 .בערבית אינם נכנסים רק ו"ק דאו"א בלבד

 

 שער הכוונות דרושי הלילה דרוש ד:

 

והנה נודע שבתפלת ערבית הזווג הוא מיעקב ולאה ולפי שבהיות לאה באחורי ז"א היא עד 

החזה שלו בלבד א"כ גם בחזרתה פב"פ להזדווג עם יעקב אינה מתפשטת רק עד החזה 

דז"א בלבד ואחר תפלת ערבית חוזר' לאה למקומה אחור באחור כבתחילה עם ז"א ונמצאו 

ם ז"א לפי שרחל עמדה עם ז"א אחור באחור גם בעת אז לאה ורחל שתיהן אחור באחור ע



תפלת ערבית כי הזווג לא היה רק יעקב בלאה כנז' והנה אחר שנפלה עליו השינה 

והתרדמה וכבר נתבאר עניינם לעיל שהוא שהנה"י דאימא עם המוחין דז"א אשר בתוכם 

ענין הזה נת' מסתלקים מז"א ונכנסים בתוך נוק' דז"א והיא לאה והבן זה. אבל אמיתות ה

בדרוש השופר. והטעם הוא לפי שהמוחין נכנסין מעיל' לתתא ובתחלה פוגעין בלאה 

ונכנסין בה אמנם דע כי לפעמים כאשר המוחין נכנסין להגדיל את רחל אז מתערבות 

ומתחברות שתיהן יחד רחל ולאה לפי שהנה אורך נה"י דאי' הם ארוכות כשיעו' אורך ז"א 

לאה ורחל א"כ בהכנס הנה"י תוך הנוק' צריכין הם להתפשט  כולו אשר אורכו כאורך

בשתי הנקבות לאה ורחל להיותם מתלבשים בתוכם כי נוק' א' לא תספוק להלבישם ואז 

כיון שהנה"י דאימא הם בחי' א' בלבד אריכה א"כ בהתלבש' תוך לאה ורחל מוכרח הוא 

ע"ד מה שנתבאר אצלינו שיתחברו שניהם ויתערבו ויעשו פרצו' אחד בלבד גבוה הקומה 

בענין התחברות בינה עם תבונ' שנעשות שתיהן פרצו' א' וע"ש. אבל יש בזה הפרש א' כי 

אם עיקר הזווג בזמן ההוא לרחל אז אעפ"י ששתיהן מתחברות ונעשו' פרצוף א' עכ"ז אז 

לאה נותנת בדרך הלואה והשאלה את הגוף ואת הכלים שלה לרחל כדי שתתארך על ידם 

הפרצוף ההוא נקרא בשם רחל ואם הזווג הוא בלאה אז הוא להיפך כי רחל נותנת ואז כל 

 .ללאה בדרך השאלה והלואה את הגוף והכלים שלה להגדיל' ואז הכל נק' פרצוף לאה

 

 פרק ד:-שער כו-עץ חיים

ודע כי יש בחי' רבות בצלם זה דגדלות כי כמה מיני גדלות הם יש מוחין דגדלות מזווג 

דאו"א מחלקם עצמן ויש מעולים מהם שנמשכין מפנימיות או"א ויש מעולים חיצוניות 

מהם שנמשכין מחיצוניות א"א ויש מפנימיות א"א ויש מעולין מהם שנמשכין מחיצוניות 

עתיק. והענין כמ"ש שיש ב' בחי' פנימיות וחיצוניות בכל פרצוף ופרצוף ולעולם אין ז"א 

ת המוכרח שהוא מוחין פנימים דקטנות אמא חסר אפי' בלילה לאחר חורבן הבית מחיו

ובהיות לו גם מקיפי אמא אז מספיק להעלות מ"נ אמנם אם יהיה בו אלו לבד ימשוך ו"ק 

לבד ממוחין דגדלות גרועים והם מחיצוניות דאו"א ואינם רק ו"ק דמוחין פנימים דאמא ואז 

ימים דקטנות אבא מכ"ש שיכנסו פנימים ומקיפים דקטנות אבא ואם היו בו תחילה גם פנ

ואז מעלה מיין נובין יכול להמשיך מוחין דגדלות יותר מעולות מחיצונות א"א ואז יהיה בו 

כח אח"כ לקבל גם ו"ק דגדלות אבא כמו בעמידה דערבית, ואם היה בו תחילה גם מקיפי 

דקטנות אבא אז ימשיך ו"ק דגדלות אמא ואחר כך בעמידת שחרית ימשיך גם כל המוחין 

דאו"א פנימים ומקיפים מחיצוניות דעתיק, ופנימית דעתיק נשאר לעתיד כנזכר דגדלות 

 .בק"ש דיוצר

 

 

 

 



 

 מו"ר הרש"ש בנה"ש על הנ"ל:

 

 נה"ש דף יג ע"ג:

גם נודע כי כל ספירה כלולה משלשה כלים חיצון ואמצעי ופנימי ונמצא כי כל פרצוף כלול 

משלשים כלים עשרה תוך עשרה ועשרה תוך עשרה וכללות כולם הם י"ס והם ג' פרצופים 

מלבישים זה את זה בשוה ונקרא נה"י וחג"ת וחב"ד ופרצוף החיצון שהוא הנה"י מלביש לכל 

ג"ת מלביש לכל פרצוף החב"ד והם עבור יניקה ומוחין וזה בכללות פרצוף החג"ת ופרצוף הח

אמנם כל פרצוף משלשה פרצופים כלול מג' פרצופים ע"ד הנזכר וכן עד"ז הולכים ונפרטים 

 מג' לשלש עד כמה אלפי רבבות כנז"ל בהקדמה: 

כל גם נודע כי אין הפרצוף נקרא פרצוף עד שיהיה כלול מי"ס אשר כל ספירה מהם כלולה מ

אבי"ע וזה בכל פרטי פרצופי אבי"ע וכל זה בין בחיצוניות בין בפנימיות ונמצא כי כל עולם 

מאבי"ע יש בו חיצון ואמצעי ופנימי והם אבי"ע החיצון מלביש לאבי"ע האמצעי ואבי"ע 

 האמצעי מלביש לאבי"ע הפנימי וכן בא"ק: 

זה כי תפלת שחרית היא והנה החילוק וההפרש שבין ג' תפלות שחרית מנחה וערבית הוא 

 באבי"ע הפנימי ותפלת מנחה היא באבי"ע האמצעי ותפלת ערבית היא באבי"ע החיצון: 

 

 נה"ש דף יח עמוד ב

ועל מ"ש מעכ"ת לגלות להם דעתי בענין הנחת תפילין ביום ר"ח אחר תפילת מוסף דעתי 

ואף בתפילת  הוא שלא להניח תפילין מפני הרשימו דמוחין דמוסף שנשאר כל היום בזו"ן

המנחה לא היה ראוי להניח כמו שנוהגים קצת מקובלים אמנם אני מניח תפילין בתפילת 

המנחה מטעם אחר והוא כי הנה נודע כי תפילת שחרית הוא בכלים הפנימיים דכל פרצופי 

כל העולמות בבירורם ותיקונם ותפילת מנחה בכלים האמצעיים ותפילת ערבית בכלים 

ש הרב ז"ל כי ק"ש דשחרית הועיל לתפילת שחרית וגם לתפילת החיצוניים ונודע מ"

המנחה כי ע"י הק"ש ההיא נמשכו הו"ק דצלם דמוחין דגדלות דכלים הפנימים דאימא 

לכלים הפנימיים דזו"ן וגם הו"ק דצלם דמוחין דגדלות דכלים האמצעיים דאימא לכלים 

 . וכו' ע"ש.ןהאמצעיים דזו"

והנה נודע כי תפלת שחרית דחול היא בכלים הפנימיים דכל העולמות ובה נמשכים ב' צלמי 

המוחין דבינות דכלים הפנימיים דישסו"ת בלחש ושני צלמי המוחין דחכמות דכלים 

 הפנימיים דישסו"ת בחזרה לפרצופי בינות וחכמות דכלים הפנימיים דזו"ן: 

אמצעיים דכל העולמות ובה נמשכים ב' תפלת מנחה של אותו היום היא בכלים ה וכן

צלמי המוחין דבינות דכלים האמצעיים דישסו"ת בלחש ושני צלמי המוחין דחכמות 

דכלים האמצעיים דישסו"ת בחזרה לפרצופי בינות וחכמות דכלים האמצעיים דזו"ן 



וזה מלבד הו"ק דמוחין דגדלות דכלים הפנימיים דבינה ודחכמה דתבונה שחוזרים 

 ש ובחזרה דמנחה לפרצופי בינות וחכמות דכלים הפנימיים דזו"ן.להכנס בלח

 

 דף יז עמוד ב

גם מ"ש הרב ז"ל בדרוש ד' דק"ש כי כפי ערך המוחין שלוקח הז"א כך הוא ערך הזיווג 

ההוא של אותה התפלה או יעקב עם רחל או ישראל עם לאה או יעקב עם לאה ע"ש. נראה 

ה הא שמלבד שנמשכת טיפת המוחין מכלי פנימי מה שמועיל הק"ש דשחרית לתפילת המנח

דחיצוניות דעתיק אלא שגם נמשכת טיפה בעת יחוד הק"ש דשחרית מכלי אמצעי 

דחיצוניות דעתיק ודא"א ודאו"א לתת מוחין דו"ק לכלי האמצעי דכלי הפנימי דזו"ן ולכן 

י. ואפשר בשחרית הוא זיווג דיעקב ורחל דכלי הפנימי אבל במנחה אינם אלא דכלי האמצע

שזיווג דישראל ולאה במנחה הם דכלי הפנימי מלבד יעקב ורחל דכלי האמצעי כי שיעור 

מוחין דו"ק דגדלות דכלי הפנימי כשיעור מוחין שלמים בכלי האמצעי ו"ק דג"ר כג"ר 

דו"ק. ורחל הנגדלת בכל אחור דז"א במנחה היא הנוק' הכוללת הנתקנת בהמשך כל הכ"ד 

אפשר שלכך אין ברכת כהנים במנחה כי כל עצמה של המנחה היא שעות שנסירתה בלילה ו

בכלי האמצעי דצ' דצלם דנה"י דכללות דכל הכ"ד ואע"פ שהיא בעצמה כוללת צלם שלם 

כיון שברכת כהנים היא בשני צלמים הפנימיים דחג"ת וחב"ד דכללות אינם נמשכים כי אם 

שחרית. והכי משמע בפי"א  י הפנימי דצ' דצלם דנה"י הנמשך בתפילהלאחר המשכת הכ

משער המוחין בד"ה תחילה היה הז"א ו' מלכיות או ו' כתרים של הו"ק כ' ואח"ך במוחין 

 דג"ר באו לו כל הג"ר שבו כל א' כלולה מעשר ואז בא לו המקיף דל"מ דצלם כו' ע"ש:

 דף יט עמוד אנה"ש 

הם כלולים מהכל והנה נודע הוא כי הכלים האמצעיים הנתקנים במנחה דכל יום אע"פ ש

הם בערך החג"ת שהם הו"ק שהם נרנח"י דרוח בערך הכ"ד שעות ולפיכך אין מוסף 

במנחה שהוא הכתר נרנח"י דיחידה אלא בשחרית שהוא בכלים הפנימיים שהם בחי' חב"ד 

נרנח"י דחיה ונשמה ועליהם יבואו מוחין דכתר נרנח"י דיחידה במוסף ואין צריך לכוין 

דש להמשיך הו"ק דמוחין דחב"ד דכתר ודכתר דכתר בכלים בק"ש דשחרית דראש ח

האמצעיים רק הו"ק דמוחין דבינה ודחכמה כסדר שאר הימים כנז"ל ולפיכך ראוי להניח 

תפילין במנחה דיום ראש חדש כשאר כל הימים כי אין חילוק ביניהם שאין המוחין דכתר 

ת היום כנז"ל אבל קודם מתפשטים בכלים האמצעיים כי כל עצמם הם בבחינת ו"ק דכללו

מנחה נראה שאין להניח לפי שעדיין הרשימו דמוחין דכתר קיים זהו מקצת הטעם הפשוט 

 שאיני מניח באמצע היום דר"ח ומניח במנחה: 

 

 קצת מן המפרשים על הנ"ל:

 שמן ששון דרוש א' דערבית דף ס"ה ע"ד:

וכן בעלית  וערבית הכלל העולה שאין שום הפרש בכונת העמידה דתפילת שחרית למנחה

עולמות בי"ע דאצי' עם המל' דאצי' וכו': ועיין בסידור להרב ש"ש זלה"ה )הרש"ש( 



ז"ל: כל אלו בכונות שייך לתפילת לחש דחול ועד"ז בחזרה  בהקדמה קודם התחלת העמידה

 ועד"ז במנחה אלא שהוא בכלים אמצעיים ובערבית בכלים חיצוניים ע"כ:

 :8ד"ה גם שורה 

לתרץ דזה שאנו אומרים ברכת השכיבנו ויורד היסוד למטה בברי' ושם הוא הזווג ואפשר 

מדבר בבחי'  ברי' תחתונה דאבי"ע דכלים פנימים אשר כבר נתקנו פ"א בתחי' בתפילה של 

שחרית במוחין שלימים ואחר התפילה נסתלקו ובתפילת מנחה חוזרים ונמשכים פ"ב 

א ואחר תפילת המנחה חוזרים ומסתלקים  באותם הכלים הפנימים המוחין דו"ק דאימ

וכו': והוא דצריך שתדע הקדמה א' הנז'  ו"ק דאמא ודאבא וחוזרים פ"ג בתפילת ערבית

גם נודע כי אין הפרצוף נקרא פרצוף עד שיהיה כלול מי"ס אשר כל ספירה מהם כלולה מכל אבי"ע וזה בכל  "בנה"ש וז"ל 

בין בפנימיות ונמצא כי כל עולם מאבי"ע יש בו חיצון ואמצעי ופנימי והם אבי"ע החיצון  פרטי פרצופי אבי"ע וכל זה בין בחיצוניות

 מלביש לאבי"ע האמצעי ואבי"ע האמצעי מלביש לאבי"ע הפנימי וכן בא"ק: 

ע והנה החילוק וההפרש שבין ג' תפלות שחרית מנחה וערבית הוא זה כי תפלת שחרית היא באבי"ע הפנימי ותפלת מנחה היא באבי"

  .עכ"ל :האמצעי ותפלת ערבית היא באבי"ע החיצון

ועיין עוד שמן ששון דרוש שינוי התפילות דף ע"ז ע"ד אות כ"ד וכן אות י"ט שחוזר ע"ז 

 רק ביתר ביאור:

 

       

 בענין כוונות בכלים פנימיים בק"ש שעה"מ:    גפתח עינים דף נ"ו ע"

אלו דפנימיים רק ו"ק דאו"א ולא עוד וא"כ נמצא דאין נכנסים בז"א בק"ש שעה"מ בכלים 

צלם שלם דאבא אפשר שהוא בבחינת ב"ן ומה שנכנסים אח"כ במלת ברוך שם ג"ר דאמא ו

 דב"ן הנתקנים בתחילת הלילה וכו' ע"ש. 

 

 באתי לגני ח'א דף ק"כ ע"ב אות ח':

ידוע משרז"ל דברוש שינוי התפילות שבשחרית יש מוחין גמורים בז"א, ובמנחה נכנסין 

רק ו"ק דאמא דגדלות, ובערבית בק"ש ו"ק דאימא ובעמידה ו"ק דאבא, וק"ש שעה"מ 

 מבואר שדרוש ק"ש דיוצר יש ו"ק דאימא.

 

 

 תו"ח דף ק"ס ע"ב למטה:

ונראה שהכלים הפנימים דשחרית ר'ל חיצון אמצעי פנימי דחיצון של זה היום. ואמצעי 

מי דשחרית, והחיצון דערבית, ר'ל דמנחה, ר'ל חיצון אמצעי דאמצעי והוא לפנים מן הפני



חיצ' דפנימיות של בחינת היום הזה, והוא לפנים מאמצעי דמנחה, ובלילה הוא הנסירה 

דאמצעי דמנחה ודחיצו' דערבית, ואח"כ היום הבא בהתקן חיצון אמצעי ופנימי דחיצון 

ית דמחר שהוא יותר לפנים משל ערבית אז נשלמים ג"כ עמהם אמצעי דמנחה וחיצון דערב

 ובא להם גם כן הכלים הפנימים ונגמר התיקון של בחינת היום הזה ומזדווגים גם הם.   

 )הסבר להנ"ל בדף ק"ס ע"ב ועיין תשובת אפר יצחק אות ב'( :ל"ח ע"בתו"ח דף 

עוד נלע"ד שבכל תפילה נתקנים כל הג' כלים דז"א חיצון אמצעי ופנימי אלא מחמת 

וחשובים בכמות ובאיכות נקראים מ"ה דמ"ה וכלי שהבירורים של שחרית הם מעולים 

הפנימי דז"א, והבירורים דמנחה שהם גרועים ופחותים מהם נקראים כלי אמצעי ומ"ה 

דב"ן, ודערבית שהם יותר גרועים כלי חיצון וב"ן דב"ן, ודחצות ב"ן דמ"ה שהוא כינוי 

יגה כסדרן, לפנימיות כלי החיצון דערבית, ולעולם נתקנים מדריגה אחר סדר המדר

 שהמנחה היא לפנים מן הבירורים של שחרית והבירורים דערבית  לפנים מן המנחה

ודחצות לילה לפנים מערבית אלא שבכל תפילה מלבד שנתקנת אותה המדריגה עולים 

 המדריגות החיצו' ממנה ומלבישים אותם, ועם זו יבואו הבירורים כסדר. 


