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 מוחין דגדלות                                                      

 בחב"ד חג"ת דז"א. ק דגדלות דאמא "לז"א ו נכנסבמילת אחד דקריאת שמע 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ילת אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב נכנס חבד דאמא  בחבד דז"א וגם נכנס נהי דאבא  בחבד דז"אבמ

                               

 

 

 

           

 

                                           

 

           

 

 

 

 

 

 

 נדחה חגת דאמא לגרון דז"א.במילת האל 

 

 ז"א.במילת הגדול הגיבור והנורא חגת דאמא שנמצא בגרון נדחה לחגת דז"א ודחה את נהי דאמא שהיו שם לנהי ד
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 (2)( ונדחה הנהי דאבא לחגת דז"א1במילת גומל נכנס חגת דאבא בחבד דז"א)

 

            

 

                       

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ( ודחה את החגת לחגת ונהי לנהי.1במילת קונה הכל נכנס חבד דאבא בחבד דז"א)

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מוחין דאלהים                                                                
תמעטים  כתב הרב בע"ח שער כב פ"ג שיש שס צרופי שמןת אלהים  דקטנות ברישא דז"א  וע"י המשכת מוחין דגדלות מ

 ויורדים למטה 

ע"י המשכת חבד דאמא  יורדים שליש מהשס צרופים  לגרון דז"א אח"כ ע"י כניסת נהי דאבא יורדים חצי לחגת דז"א  

( ומשאירים שם 03אח"כ יורדים לנהי ומתקבצים ביסוד נמצא שיש שישים צרופים ביסוד אח"כ יורד חצי לרישא דנוק )

ומשם לחגת ומשם לנהי ולכלול אותם ביסוד  ןלהשאיר שם )ביסוד ( עשרה המובחרים  והשאר יורד לגרון 11חצי המובחר 

 וכתב הרב שמי שיזכה לזה מעלתו גדולה לאין קץשבהם וחמש הנשארים יורד לראש הבריאה . 

 נמצא 

 נכנס חבד דאמא ונהי דאבא  ---שבאלהי אברהם יצחק ויעקב

 )מכח חבד דאמא( לגרון 123נדחים  ---האל

רק שיש  ,לת"ת 23והנורא  ,לגבורה 23הגיבור  ,לחסד 23הגדול  )מכח נהי דאבא(לחגת. 03הגיבור והנורא יורדים הגדול 

 .לשים לב שבוהנורא יורד עד לשליש עליון דת"ת בלבד

 יורדים השישים לב"ש ת"ת ---גומל

 יורדים השישים לנהי---קונה הכל

והשאר יורד לגרון ומשם לחגת ומשם לנהי ולכלול  11צי המובחר לרישא דנוק  ומשאירים שם ח 03יורדים ---שים שלום 

 שבהם וחמש הנשארים יורדים לבריאה אותם ןלהשאיר שם )ביסוד ( עשרה המובחרים

 אבא                                          אמא

 נכנס לצד                                  נכנס לצד

 הב"ן דז"א                              המ"ה דז"א

                                                     
 חגת     ח  ב  ד       חבד

 נהי            ח  ג  ת       חגת

 נ  ה   י        נהי

 אבא                                          אמא

 נכנס לצד                                  נכנס לצד

 הב"ן דז"א                              המ"ה דז"א

                                              

 חבד     ח  ב  ד          חבד

       חגת           ח  ג  ת       חגת

 נהי           נ  ה   י        נהי
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 בנין לאה                                         
כנגד החבד ח"ג ושליש  י דאמא"מנה י שלו כך גם לאה נבנית"ע"חשער לז פרק ה': כמו שרחל נבנית מאחורי ז"א כנגד הנה

ומהחבד ח"ג וש"ע )שגם הוא נחלק לשלושה פירקין חבד חגת נהי (נמצא שז"א מקבל מוחין מנהי דאמא  עליון דת"ת דז"א

 דת"ת נבנית לאה.

כאשר יורד אור מחכמה דז"א לחסד שבו הוא יורד דרך אור ישר דרך הזרוע ומשם לפרק השני ומשם לפרק השלישי 

מאציל העליון שיבנה שם פרצוף לאה שהיא נבנית ע"י אור חוזר אז כאשר ירד האור מחכמה דז"א לזרוע פ"ע וכאשר רצה ה

האציל שנקרא קובדו שהוא הזרוע מלמטה למעלה עד ראש פ"ע במקום חיבורו אל הכתף ומשם יצא דחסד אז חזר האור מן 

 שהוא זרוע ימין דלאה בסוד אור חוזר.האור לחוץ בגילוי מבחוץ עד התחלת הגרון והארה זו נעשה בח' חסד 

ואח"כ מאור החסד היורד ביושר בפ"ב דזרוע ימין האציל עד פרק כף היד חזר ועלה בסוד אור חוזר נוקבי עד האציל ממטה 

במקום חיבורו אל  למעלה ויצא שם מקום האציל לחוץ בגילוי ואז נעשה נצח שוק הימין דלאה ונמשך עד התחלת פ"א דזרוע

 .הכתף 

נעשה מפ"א דזרוע ז"א אבל אינו  ,וחסד דלאהמצא כי נצח דלאה נעשה מפ"ב דדז"א אבל אינו עומד כנגד פ"א וחסד דלאהנ

 עומד אלה למעלה ממנו כנגד מקום התחלת הגרון.

  עד"ז נעשה בגבורה והוד וכן ת"ת ויסוד וכן

דיסוד( בדעת דז"א אז מעלים את לאה כנגד   נמצא שבאלהי  יעקב נכנס דעת דאמא )ר"ל פ"ע דיסוד ( ויסוד דאבא )ר"ל פ"ת

חכמה וביאר נתקן "ב דלאה ביברכך וי דלאה  ובברכת כהנים נתקן ח"נהות "דעת דז"א ובהגדול הגיבור והנורא נתקן חג

 בינה.נתקן 

 נמצא:

 נתקן דעת דלאה.–האל 

 .לאהלחסד ונצח דז"א ואז באור חוזר נתקן חסד ונצח ד דוחים את החסד ונצח דאמא–הגדול 

 .ה והוד דלאהרדוחים את גבורה והוד דאמא בגבורה והוד דז"א ואז באור חוזר נתקן גבו–הגיבור 

 .דוחים את הת"ת ויסוד דאמא לת"ת ויסוד דז"א ואז באור חוזר נתקן ת"ת ויסוד דלאה–והנורא 

 דרוש עמון ומואב
יונקות מב' ההין שבשם הויה ועמון יונק מן ה' כתב הרב בשער הפסוקים דף ח' ע"ג שעמון ומואב הם ב' קליפות הנאחזות ו

ראשונה בינה ומואב מן ה' שניה מלכות. אמנם דע כי קליפה זו הנקראת עמון אינה נאחזת ממש באימא עילאה הנקראת בינה 

כי שם אין אחיזה אל הקליפות אמנם היא נאחזת  במלכות של התבונה המתלבשת בז"א שממנה נעשה פרצוף לאה אשתו 

 קשר של תפילין.הנקראת 

 גם ידוע שז"א מקבל מוחין גם מסטרא דאבא וגם מסטרא דאמא .

 לא)ה' גבורות בגופא דז"א  הארתנכנס ו"ק דגדלות דאימא בחבד חגת דז"א ואז מתפשטים שמע  במילת  באחד דקריאת 

פיהם נעשים ע"י הגבורות ונמצא ( אעפ"י שעדיין לא נכנסו חבד דאימא וידוע שלאה ורחל פרצורואים את הארת ה' גבורות בסידור

כי בהתפשט הגבורות תוך ז"א תכף נעשה פרצוף לאה מאחורי ראשו וכאשר אח"כ מתפשט הגבורות יותר למטה מהחזה 

 במקום המגולה אז נעשה פרצוף רחל.

מכחם יכלו להתפשט גם החסדים )החגת בגדול ו נכנס חבד דאמא ונהי דאבא באלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב

 הגיבור והנורא נצח הוד במילת חסדים(ולא יתאחזו בהם הקליפות 

עיין בע"ח שער העקודים פ"ב שכתב שכאשר לא יש בפרצוף בחי' חיה ונקרא טעמים  )אבא( פנימים ... אי אפשר להזדווג 

שהם המוחין  חיה )אבא( פנימים אך בבאוהטעם כי כאשר אין לו בחי' הנ"ל עדיין הם דינים ונקראו נקודות שהוא נשמה 

  אז אין הקליפות יכולות להתאחז
ולכן כל זמן שלא נכנסו מוחין דאבא )חבד דאבא שכניסתם בקונה הכל( הנה הקליפות נאחזות באתם הגבורות כי שם מקום 

אחיזתם כנודע ולא עוד אלא כי אדרבא בכוונת המאציל היה כך שהגבורות יכנסו טרם מוחין דאבא כדי לתת קצת השפעה 

 מוכרח אל הקליפות בסוד ומלכותו בכל משלה )תהילים ק"ג י"ט(.וחיות 

בלבד אמנם הגבורות עצמם ושרשם אשר בדעת דז"א אשר אלו  הארתםודע כי מ"ש שהגבורות מתפשטים בז"א אינם רק 

הם הם הצריכות לירד למטה עד רחל לצורך פרצופה עדיין לא ירדו יען כי מפחדים פן יתאחזו בהם הקליפות גם בהם כי 

גבורות תקיפין ואע"פ שנכנס נהי דאבא )באלהי אברהם יצחק ויעקב( עכ"ז לא יספיקו רק למנוע אחיזתם בחסדים אבל לא 

יספיקו למנוע מהתאחז בשורשי הגבורות עצמם ולכן כיוון שאינם רוצות לירד למטה עד רחל מפחד זה לכן אינם נכנסות 

 יכנס חבד דאבא) בקונה הכל( .כלל תוך ז"א ונשארות צל על ראשו למעלה עד אשר 

והנה שורשי אלו הגבורות מוכרחות לירד עד למטה לתקן פרצוף רחל ואמנם יש להם פחד לירד כנז' וע"כ מה הם עושים 

הנה אלו הה' גבורות שביסוד דאמא מתחברות עם הה' גבורות שביסוד דאבא ואלו העשר גבורות חוזרות ועולות ממטה 

מ"ן וגורמים זווג שני אל או"א ומולידים ה' גבורות מצד אבא וה' גבורות מצד אמא והנה הם למעלה עד מקום או"א בסוד 
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 13חדשות , 13ישנות שעלו, 13עשרה אחרים וכל דבר שבקדושה לעולם משאיר רשימו נמצא שיש שלושים גבורות )

 הרישמו שנשאר( וכולם לצורך רחל 

בורות דאבא ועולות למ"ן לאו"א ועושים זווג נוצר ונקה ונמשך מתחברים ה' גבורות דאמא עם ה' ג נמצא שבקונה הכל

חדשות וממתיקים את העשר גבורות ישנות ולהמשיך כל העשרים גבורות הנז' ולחברם עם הרשימו  13אור גדול  ומולידים 

 שלהם הרי הם שלושים וכולם בדעת דז"א וחמש יורדות ליסוד דז"א ומשם לדעת דנוק'.  

 יורדות לחגת דנוק'גבורות ה  זוכר חסדי אבות

 יורדות לנהי דנוק' הגבורות מביא גואל לבני בניהם

 יורדות למלכות.  הגבורותכללות כללותם של  למען שמו

 

 בנין רחל
בתחילת הלילה יורד הכתר דנוק לביע וט"ס נשארו באצילות ובאור הבוקר הט"ס יורדות לביע וספירת 

 עלות בתפילה הם את אותם ט"ס דמלכות.לאצילות נמצא שמה שיש לנו לה הכתר עולה

הם המלכיות שבהם בלבד ולא כל הט"ס כלומר מלכות דחכמה מלכות דבינה מלכות שמעלים עוד כתב הרב שאותם הט"ס 

במילות ברוך אתה ה' העלנו את המלכיות כנגד שש"ת ונהי דז"א ועכשיו כל ספירה תיעשה דחסד וכ"ו עד מלכות דמלכות.

 פרצוף שלם

 ח כמו שכתב הרב בע"ח  שער ל"ד פ"ד וזה לשונו בקיצור"ב-ט"אא"ב דנתקנת ב 'מו"ר הרש"ש שהנוק חידש לנו

ושאר דנוק' נגדלים ע"י החסדים  כח"באו הגבורה )ה ומכח החסד שצריך להגדילהיש נקודה שורשית  מי"ס לכל מלכות 

 ספירות.שלם בעל עשר  נגדלת לעשרה ספירות ונעשית פרצוף גופא נגדל ע"י הגבורות(

פרצוף אח' דרחל בעמידה שעדיין היא עומדת בבחינת נקודה כלולה מעשר נקודות שהם העשר מלכויות סדר בנין ותיקון 

די"ס הראויים לה. ועתה צריך להוסיף על כל נקודה ט"ס לעשות מכל נקודה פרצוף אחד ע"י א"ב דא"ט ב"ח ויהיו עשרה 

 ולמטה. פרצופים שוים זה עם זה בשוה מן הטיבור דז"א

 

 הכתר נעשה באל עליון ונגמר בלמען שמו

 החו"ב נגדלים בטובים

 הדעת נגדל בקונה הכל

 החג"ת נגדל בזוכר חסדי אבות

 הנה"י  נגדל ב ומביא גואל לבני בניהם

 המלכות נגדלת בלמען שמו

 נוק'דתיקון הסדר בנין ו
 צוףסה"כ י"ס פר 'טנקודה שורשית  והחסד מגדיל עוד   - א      ט"א—כתר

 חוהחסד מגדיל עוד  דז"א דנצח  עוד נקודה יש לה ממח חכמה דאמא שבפרק א' 1נקודה שורשית  1  -ב    ח"ב—חכמה

   סה"כ י"ס פרצוף

 עוד נקודה יש לה ממח בינה דאמא שבפרק א' דהוד דז"א  1 נקודה שורשית  1 --ג     ז"ג  --בינה

   סה"כ י"ס פרצוף. זעוד נקודה מלבוש הוד דאמא  והחסד מגדיל עוד  1

וההבדל בכחב לשאר הספירות שבכחב מגדיל  4והגבורה המגדילה עוד  0ודע שכאן זה הפוך שהעיקר הוא       ו"ד—דעת

וגבורה מגדילה  0גבורות הרי  1שורשית  1נמצא החסד ומשם ואילך מגדיל הגבורה ואפילו שהחסד מתפשט בכל האורך 

   סה"כ י"ס פרצוף. 4עוד 

 סה"כ י"ס פרצוף. 9שורשית ונגדלים לה  1    צ"י  --חסד

 סה"כ י"ס פרצוף. 8נקודה אחת לוקחת מהוד דאמא שמאיר בה ונגדל לה  1שורשית  1  פ"כ—גבורה

   סה"כ י"ס פרצוף 7וניתן לה ג' גבורת דתנ"ה וניגדל לה עוד  השורשית היא נתנה ליסודהנקודה  את ע  "ל—תפארת

מגדילים סה"כ  0ועוד  4הארת נצח דאמא הרי  1הארת נצח דז"א 1 של ההוד 1של הנצח  1ב' גבורות         ס"מ –נצח 

 י"ס פרצוף.

שורשית והארת הוד דז"א  'ויש בה את גבורת הוד דנוק 'מכיוון שכאן זה הגבורה הכי קשה שזה הוד שבנוק      ץ"ק –הוד 

 צוף. שורשית סה"כ י"ס פר 1עוד  9והארת הוד דאמא הם מכים זה בזה ונהיה 

  וכללות ה"ג המגדילים  נקודה  המלכות שירדה מן הת"ת 1נקודה שורשית  1  ף"ר–יסוד 
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 המשכת החסדים                                                         
אחד מהם עיין ע"ח שער כ"ה פ"ב סדר ירידת החו"ג של זה הדעת התחתון דז"א כולל ב' עיטרין שהם ב' מלכיות דאו"א וכל 

עטרא דחסד כולל ה' חסדים הנקראים מים ועיטרא דגבורה כולל ה' גבורות הנקראים אש.ונודע כי מקומם בעטרת  ,כולל ה'

 הושמו בעטרת יסוד דאמא. שניהםויסוד דאמא כי בהתחלה היו בב' עיטרות דאו"א אך אח"כ נתחלפו 

ת יסוד דאמא  נבראת סתומה וצרה כדי שכאשר ירדו עטרת יסוד דאמא מגיע עד ש"ע דת"ת דז"א ופי עטר ונודע שהנה 

החו"ג לירד ולהתפשט בגופא דז"א יהיו החסדים יורדים תחילה ומרחיבים פי הנקב עטרת יסוד דאמא בסוד בידקא דמיא 

 כי כבר מצאו פתח פתוח לרווחה. 'כיוון דרווח רווח ופותחין המעבר ואחריהם יורדות הגבורות להתפשט אח"כ גם הם בנוק

מוגבלים ומוקפים תוך מחיצת עטרת  הנה כאשר ב' חסדים ראשונים רוצים להתפשט בחו"ג דז"א אין יכולים לצאת כי הםו

אל הצדדים שהם הזרועות והרי פי היסוד הוא למטה מן הזרועות האמנם עיננו הוא כך כי ב"ח יסוד דאמא ואיך יצאו להכנס 

דאמא והארתם לבד בוקעת ועוברת לח"ג אך שורשם נשאר ביסוד  שרשם נשארו שם תוך ש"ע דת"ת דז"א תוך עטרת יסוד

 ונקוט האי כללא בידך ואל תשכח.

 .גם ש"ע דת"ת מאירים דרך עטרת יסוד דאמא

עכבו בעדם ירדו ולא  לא עטרת יסוד דאמאשדז"א בעצמות וכיוון   ונ"ה ש דת"תירדו עצמותם לב" ש דת"ת ונ"ה"וב 

 ירדו במרוצה ליסוד בב' ש"ת ונ"ה דיסוד דז"א.שת ונ"ה אלה דת" "שנשארו שם בב

 להם א"א ( דז"א ת ונ"ה") בב"שוהנה תכף אחר צאת החסדים קודם שיחזרו לעלות יוצאות גם ה"ג מיסוד דאמא והנה שם

 וגם הם יורדות לצורך הנוק'. ,דחסד "התפשט כי כבר יש שם ב"שת ונלה

 .ת גבורה העליונה עד גבורה שבהודמתחילה יוצא ,אל היסוד יודות אחת לאחתוהנה ברדתם 

 יורדת ביסוד עד למטה להוד דיסוד )במקום שנמצא הוד דחסד ומתחברת איתו(. חסדדגבורה נמצא שיורדת  

  ומתחברת איתו(. דגבורה לנצח דיסוד )במקום שנצח דחסד נמצא יורדת גבורהוכן אחריה 

 ומתחברת איתו(. יורדת בת"ת דיסוד )במקום שב' ש"ת דחסד נמצא וגבורה שבת"ת

 יורדת במקום שראוי לגבורה דיסוד אע"פ שחסד דגבורה לא נמצא שם. וגבורה שבנצח

 יורדת אל המקום שראוי להיות חסד דיסוד אע"פ שחסד דחסד אינו שם. הגורה שבחסדוכן 

חסדים שירדו ברדתן למטה ביסוד דז"א חנו שם )ועומדים עם הנמצא כי ב"ג עליונים דחסד וגבורה וב"ש ת"ת דגבורה 

   באור ישר(ומתמתקים עמהם, אך ב"ג דנ"ה וש"ע דת"ת לא מצאו חסדים ולא נמתקו

ב"ש דת"ת ונ"ה דחסדים הם לצורך הז"א לכן חזרו לעלות בז"א ולהתפשט במקומם אך בעליתם למעלה לא עלו  ואמנם ה

אז יותש כח החסדים למתק את שאר בדרך קווים כי אם יעלו בדרך קווים יתמתקו ב"ש דת"ת וח"ג דגבורה פעם שנית ו

 אז בעליתם עולים דרך קו אמצע דרך הת"ת.הגבורות 

לגבורה דיסוד  דרך הת"ת באור חוזר וממתק אותו,אח"כ עולה חסד דהוד באור חוזר נמצא שב"ש ת"ת עולים לש"ע דת"ת

וד שנמצא שם הוד דגבורה חסד דיסל דרך הת"ת באור חוזר שנמצא שם נצח דגבורה וממתק אותו, אח"כ עולה חסד דנצח

 וממתק אותו.

או"פ שביסוד דאימא באור חוזר אותם החסדים לחסדים העליונים דחג"ת דז"א שבתוך שבחזה דז"א  אח"כ ממשיכים לעלות

 נכפלים.וועי"כ מתרבים החסדים הנז' דחג"ת  לתוך היסוד ואו"מ שלהם ע"ג היסוד דאימא ועי"כ נבקע יסוד דאימא

 .א,(וכן הגבורה והת"ת 0א,2א,1(ומכח החסד שנכנס בספירת החסד דז"א נכפל )1,2,0ג' שלישים )החסד דז"א מתחלק ל 

 א( עולים לחכמה דז"א1א,2ב'שלישי חסד המוכפלים דחסד העליונים )

 א( דחסד עולה לחסדים דדעת דז"א0דחסד המוכפל) תש"

 א( עולים לבינה דז"א1א,2ב'שלישי חסד המוכפלים דגבורה העליונים )

 א( דגבורה עולה לגבורות דדעת דז"א0דחסד המוכפל ) תש"

 עולה לכתר דז"אא(2א,1) העליוניםב'שלישי חסד המוכפלים דת"ת 

 א(יורד לכתר דנוק ומתחלק לארבעה חלקים.0דחסד המוכפל) ש"ת

 גבורה ת"ת              חסד               

 

 

 

 

 

 

 

 

 א1 1

 א2 2

 א0 3

 א1 1

 א2 2

 א0 3

 א1 1

 א2 2

 א0 3
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  נמצא:

ת בגדול "החג  מכחם יכלו להתפשט גם החסדיםו נכנס חבד דאמא ונהי דאבא באלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב

                               .הגיבור והנורא נצח הוד במילת חסדים ולא יתאחזו בהם הקליפות. )עיין דרוש עמון ומאב(

 .חסד דחסד לכלי החסד דז"א )הארת( ד דאימאלהמשיך דרך מחיצת יסו - הגדול

 .חסד דגבורה לכלי הגבורה דז"א )הארת(להמשיך דרך מחיצת יסוד דאימא - הגיבור

 .חסד דת"ת לכלי הת"ת דז"א )הארת(להמשיך דרך מחיצת יסוד דאימא - והנורא

 .ב' חסדים לנ"ה דז"א  (שאלה קיז' שערי רחמים )הארתימשך -ובמילת חסדים

  – קונה הכל

יכוון להמשיך כללות ה' לה"ק  )בגדול הגיבור והנורא ובמילת חסדים(בפשטות את אותם חסדים שהמשכנו עד עתה א

  חסדים ליסוד דז"א.

         מיסוד דאמא ליסוד דז"א יםרדוי דחסדים ב"ש דת"ת ונ"ה--ב 

 "ת שביסוד להמשיך ה"ג ליסוד דז"א מתתא לעילא הב' גבורות דחו"ג לנ"ה דיסוד והתנ"ה לחג—ג

 נ"ה דחסד באור ישר ולהמתיק ב' גבורות דחסד וגבורה וב"ש ת"ת ע"י בש"ש ת"ת 

לגבורה דיסוד  דרך הת"תבאור חוזר  אח"כ ב"ש ת"ת עולים לש"ע דת"ת באור חוזר וממתק אותו,אח"כ עולה חסד דהוד

ד דיסוד שנמצא שם הוד דגבורה לחס דרך הת"תבאור חוזר  שנמצא שם נצח דגבורה וממתק אותו, אח"כ עולה חסד דנצח

 וממתק אותו.

חזה דז"א שביסוד דאימא או"פ הבאור חוזר אותם החסדים לחסדים העליונים דחג"ת דז"א שבתוך  אח"כ ממשיכים לעלות

 לתוך היסוד ואו"מ שלהם ע"ג היסוד דאימא ועי"כ נבקע יסוד דאימא ועי"כ מתרבים החסדים הנז' דחג"ת ונכפלים.

 א( עולים לחכמה דז"א1א,2העליונים ) דחסדמוכפלים שלישי חסד ה ב'

 א( דחסד עולה לחסדים דדעת דז"א0דחסד המוכפל) תש"

 א( עולים לבינה דז"א1א,2העליונים ) דגבורהשלישי חסד המוכפלים  ב'

 א( דגבורה עולה לגבורות דדעת דז"א0דחסד המוכפל ) תש"

 כתר דז"אא(עולה ל2א,1) העליונים דת"תב'שלישי חסד המוכפלים 

א(יורד לכתר דנוק ומתחלק לארבעה חלקים. בקונה הכל נכנס רבע אחד בזוכר חסדי אבות נכנס רבע 0ש"ת דחסד המוכפל)

 .שני במביא גואל לבני בניהם נכנס רבע שלישי ובלמען שמו נכנס רבע רביעי
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 ברוך                                                       
 

( בחבד חגת 4,1במילת אחד דקריאת שמע המשכנו לז"א וק דגדלות דאמא )

 (1,2דז"א)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כעת במילת ברוך ממשיכים להוריד את חגת נהי דאמא שהיו בחבד חגת 

( לחבד 4(ובמילת אתה ימשך חבד דאמא )2,0( לחגת נהי דז"א)1,2דז"א)

 (1דז"א.)

 

 

 

                                       

                    ; 

רק יש לציין שמה שאנו ממשיכים בתיבות ברוך אתה הה' זה רק הארות בלבד ולא עצמותם כמש"כ בשה"כ דף כ"ט ע"ד 

 ולקמן בתיבת אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב יכנס החבד דאמא בעצמות.

 1הקדמה

 

כת אע לסייע במל"שנראה לקמן הם לצורך העלאת המלכיות שירדו בלילה לבי כל מה שאנו נמשיך כאן וכל אותם רמזים

 הבירור כמש"כ בשה"כ דף ט ע"ד, כח ע"ד, ועוד.

ע וספירת הכתר "וזה לשונו בקיצור בתחילת הלילה יורד הכתר לביע וט"ס נשארו באצילות ובאור הבוקר הט"ס יורדות לבי

 .דנוק'לה הם את אותם ט"ס עולה לאצילות נמצא שמה שיש לנו להעלות בתפי

עוד כתב הרב שאותם הט"ס הם המלכיות שבהם בלבד ולא כל הט"ס כלומר מלכות דחכמה מלכות דבינה מלכות דחסד וכ"ו 

 עד מלכות דמלכות.

 2הקדמה 

 

 כל המוחין והאורות שאנחנו ממשיכים מתחילת העמידה עד באהבה הם בחינת מוחין ואורות דאחור ומבאהבה והלאה נמשיך

 מוחין דפנים.

 והאחור נחלק לפנים ואחור וכן הפנים נחלק לפנים ואחור

 אבא אמא אז"

 7     4חגת 1חבד 

 8      1נהי 2חגת

 9      0       0נהי

 אבא אמא ז"א

 7     4חגת 1חבד 

 8      1נהי 2חגת

 9      0       0נהי

 אבא אמא ז"א

 7     4       1חבד 

 8      1חגת 2חגת

 9      0נהי  0נהי

 אבא אמא ז"א

 7     4חגת 1חבד 

 8      1נהי 2חגת

 9      0       0נהי

 אבא אמא ז"א

 7     4חגת 1חבד 

 8      1נהי 2חגת

 9      0       0נהי



 תפילת עמידה
8 

 נמצא שעד באהבה כל עיסקנו באו"פ דאח 

 ס"שאת המוחין דאח אנו נמשיך ע"י תבונה ואת המוחין דפנים אנו נמשיך ע"י יש

כי עד באהבה כל  במילת ברוך אתה ההמשכה ע"י תבונה כלומר אח דאח )האח הראשון כי ההמשכה מהתבונה והאח השני

 עיסקנו באחור(.

 ובמילת השם ההמשכה ע"י יש"ס כלומר פנים דאח )פנים כי ההמשכה מיש"ס ואח כי עד באהבה כל עיסקנו באחור(.

 

 

 

 0הקדמה 

 

ז"א מתחלק לשלושה מדריגות מדריגה עליונה היא הכתר שבו. והשניה היא ג מוחין חבד שבו. והג היא גופא דילא שהם ו"ק 

מוחין וכללותם הם  'ות אלו נעשים בתפילת העמידה כמו שנבאר והענין הוא כי הנה ודאי שהכתר דז"א כולל את הגבחינ 'וג

בו בלי ספק וא"כ ודאי הוא שבכתר שבו שהוא שורש של המוחין ששם נמצאין ונשרשים שלש מוחין חבד הנחלקין לארבע 

 מוחין מפני שהדעת כלול מחו"ג ע"כ לשונו  שע"כ דף לח ע"א.

 כתב הרב שבארבע כריעות וארבע זקיפות ההמשכה תהייה לארבע שורשי הכתר שהם חו"ב חו"ג. 

 בברכת אבות נמשיך מוחין לחכמה דכתר

 במגן אברהם נמשיך מוחין  לבינה דכתר

 במודים נמשיך מוחין  לחסדים דדעת דכתר

 ובטוב שמך נמשיך מוחין לגבורות דדעת דכתר

 לסיכום:

 באו"פ דאח  דחכמה דכתר.עד מגן אברהם עיסקנו 

 

 נחזור לסידור מה שכתב יכוון להמשיך ו"ק דאח דאח דחכמה דכתר יובן 

 כי בברוך נמשיך את הו"ק ובאתה ימשך הג"ר -ו"ק

 (2כי ההמשכה תהיה מהתבונה ובמילת השם ימשך מיש"ס )הקדמה -דאח

 (2כי עד באהבה עסקינו באחור ומבאהבה נעסוק בפנים )הקדמה -דאח

 (0כי אנו כעת בברכת אבות )הקדמה-כתרדחכמה ד

 ומשם נותנים הארה לנוק שהיא ה.

 ( אח"כ ממשכים הארה מ יה דקסא עם וה שבהויה שהוא גופא דז"א 1

 ( אח"כ ממשכים הארה מ יוד הי דקסא מלאים עם וה דהויה פשוט שהם ת"ת ומלכות גי מילוי דעב גי מ"ו.2

 ז"א לנוק   ( ויכוון להמשיך מילוי זה מאבא ומחכמה ד0

 ( וע"י הארתם יכוון להמשיך לנוק מיסוד דאמא שבחבד דזא הארת כ"ב אתוון4

 ( להמשיך הארת ה"ג מהארת יסוד דאמא שבחבד דז"א ליסוד דז"א ושם נעשים הויה אחת )גי כ"ו(1

 ( ומיסוד דז"א לדעת דנוק ושם מתחלקים לחמש הויות )גי ק"ל(0

 בוע ונעשים ע"ב בו"ק דנוק( אח"כ מתפשטים בו"ק שלה בבחינת רי7

 גי ברוך---כ"ו ע"ב ק"ל                              

 וכל הארות הנ"ל ימשיכם לנוק שהיא ה אחרונה שבהויה שעומדת בק"ק דבריאה

 ומכח הארות אלו יעלה מלכות 

 הקדמה

 (זה יתבצע בשלבים 1כשאנו מעלים את המלכות שירדה בלילה )עיין הקדמה 

                                              

 כ                                    

 ח                ב                            

 ד                                     

 ח                ג                            

 ת                                    

 נ                ה                            

 י                                    

                                    

 קו אמצע )דתי( יעלה במילת ברוך וחחן בגה יעלה במילת אתה והכתר נדבר בו לקמן בעז"ה.
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 נמצא: שמכח אותם הארות יעלה כעת דתי דמלכות דאח דאח

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פרצוף הבינה )יום חול(               
 

 א"ק

 כתר

 

 חכמה

 ע"ב

 

 בינה

 ס"ג

 

 זו"ן

 

 עתיק

 

 

 א"א

 

 א"וא

       1כתר 

      1כתר  2חכמה 

   0חכמה 0בינה 

 ע"ב

     9כתר 

 13חכמה  7בינה  4זו"ן 

 ע"ב

  21כתר  17כתר  10כתר 

 21או"א  22חכמה  18חכמה  14חכמה  11בינה  8זו"ן  
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 20ישסו"ת 20בינה  19בינה  11בינה  12זו"ן   

 27זו"ן 24זו"ן  23זו"ן  10זו"ן    

           

 סדר ירידת השפע                                          
 

(ועליו 17( מלביש כתר דעתיק)10לא"ק יש כתר חכמה בינה וזו"ן שכל אחד מהם נפרט לה' פרצופים ןעל כתר דזן"ן דא"ק)

 (.21מלביש כתר דא"א)

 (.21( ועליו מלביש או"א)22(ועליו מלביש חכמה דא"א)18( מלביש חכמה דעתיק)14ןעל חכמה דזן"ן דא"ק)

 (.20( ועליו מלביש ישסו"ת)20(ועליו מלביש בינה דא"א)19( מלביש בינה דעתיק)11ןעל בינה דזן"ן דא"ק)

 (.27( ועליו מלביש זו"ן )24(ועליו מלביש זו"ן דא"א)23( מלביש זו"ן דעתיק)10על זו"ן דזן"ן דא"ק)ו

 

 (0לאחר הנסירה העלנו רפ"ח)דאו"פ דפנים( עם חו"ח )פד"א(לע"ב ס"ג דא"ק ר"ל ע"ב דע"ב )

( ומשם 21( ומשם לכתר דא"א )17( ומשם לכתר דעתיק )10( ומשם נמשך הטיפה לכתר דזו"ן דא"ק )13וע"ב דס"ג )

( 10דזו"ן דא"ק )  דכתר (נפרט לחבד חגת נהי וההמשכה מנהי17בטבלה שכתר דעתיק ) 9' )עיין לקמן בעמלתרי מזלין.

  (שגם הוא נפרט לחבד חגת נהי עיין שם(17לנהי דכתר דעתיק)

( 21( ומשם לאו"א )22( ומשם לחכמה דא"א )18( ומשם לחכמה דעתיק )14ומשם נמשך המוחין לחכמה דזו"ן דא"ק )

 "א וישסו"ת.שהוא חבד דפרצוף הכולל דאו

( שהוא חגת 20( ומשם לישסו"ת )20( ומשם לבינה )19( ומשם לבינה דעתיק )11ומשם נמשך המוחין לבינה דזו"ן דא"ק )

 דפרצוף הכולל דאו"א וישסו"ת.

 דצלם.  ם'ולהמשיך המוחין הנז' לחבד דישסו"ת השניים והוא 

 ' דצלם.לושארית המוחין לחגת דישסו"ת הנז' והוא 

חיות ואורות דחצי התחתון דת"ת ונהי"ם ועולים בחצי העליון דת"ת דישו"תושארית המוחין להמשיכם לנהי  ואז מסתלקין

 דצלם. צ'דפרצוף הנז' ןהם 

 

 ע"ח שער כט' פ"ו
חגת דא"א מתלבש באו"א ,שתי פרקי ידיים העליונים נעשה חכמה באו"א ומב' זרועות נעשה בינה דאו"א ומחצי עליון 

 תשלום גופא דאו"א. דת"ת דא"א נעשה שאר

ומב' פירקין תתאין דחגת  דא"א שהם הכיתפין דילה נעשה דעת דז"א וגם הם עוברים דרך או"א אך ההבדל בינהם הוא 

לדעת או"א ומשם  לדעת  מעבר בלבדשמפירקין עילאין ואמצעים נמשך לחוב דז"א בהארה ומב' פירקין תתאין נמשך דרך 

 דז"א וז"א מקבל עצמותו. 

 

                  ב"פ עילאין דנ"ה דעתיק הם נשמה תוך ב"פ עילאין דח"ג דא"א וב"פ  עילאין דח"ג דא"א הם נשמת המוחין דאו"א.                           נודע כי

 

 

 (.7( ומשם למזל העליון )2לחבד חגת דא"א ) חו"ב דחכמה( נעשה זווג ויורד טיפת השפע 1א( מחבד דנהי דעתיק )

 (. 7ומשם למזל העליון ) (4לחגת חגת דא"א ) בינהחו"ב ד( נעשה זווג ויורד טיפת השפע 0הי דעתיק )ב( מחגת דנ

 (.7( ומשם למזל העליון )0לנהי חגת דא"א ) חו"בד גחו"( נעשה זווג ויורד טיפת השפע 1ג(מנהי דנהי דעתיק )

 

 )דכתר(נהי

 11דעתיק 

 )דכתר(חגת

 21דא"א  
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מזל 

 העליון

 1חבד 

חכמה   דחו"ב 

← 

 2חבד 

דחכמה   חו"ב ←

← 

 3חגת 

חו"ב דבינה  

← 

 4חגת 

חו"ב דבינה    ←

← 



 תפילת עמידה
11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5נהי 

 ←חו"ב דחו"ג 
 6נהי 

  בדחו" גחו" ←

← 


