İİ
İİ
İİ

İİ

İİİǹǴȀǵǳǴǰǹİǴĲǱǵȇİǳǵǷǹİǽȉǼ
İİ

İǰǳǵǷǹǱİ ǴĲǵİ ȊǵǹȊǵǰǱİ ǴĲǹİ ȊǵǹȊǵǰİ ǰǳǷǹǼİ ǴǴǵǹǴǴǹǰİ ǵǼǹǷǳǵİ ǵǾǹǷȈǵİ ǴǴǹǵǴǴǰǹİ ǵǾǹǷȈǵİ ǵǼǹǷǳǱ
İǱǸǹǴİ ǽȄȉȄȉǼǵİ ǹǳǹİ ǼǵǸǼİ ǿȀǱȈǳİ ǴȉȂİ ȊǵȆǾİ ǽǹǹȇǼİ ǰǱİ ǹȀǹȈǴİ ļǼǰȈȉǹİ Ǽǻİ ǽȉǱİ ǴǵǴǹİ ǽǹǼȉ
İǽǵȇǾǱİǵǶİ ǴǵȆǾİ ȉȈǵȉİ ǿȇȊǼİ ļǹǰȈǵǱİ ǿǵȆȈİ ȊǵȉȂǼǵİ ǹȈȆǵǹǼİ ǷǵȈİȊǷȀİ ȊǵȉȂǼİ ǹǳǻİ ļǴǳǵȂȁİ ǽǳǵȇ
İİǴǳǵȂȁİǽǳǵȇİİȃǵȉȄȉǴǵİǽǹǹǳǹİȊǼǹǸȀİǼȉİİǵǶİǴǵȆǾİǺǹȀȄǼİǴǹǵȆȈǵİȊǼǱǵȇǾǵİǴǱǵȉǷİǴǹǴȊǵİļǿǵǹǼȂ
İİľǵǶİǴǵȆǾǱİǿǹǵǻǼİȊǵǹǵǰȈǴİȊǵȀǵǵǻǴİǼǻǱİǹȊȀǵǵǹǻİǵǼǹǰǻ
İİ

İǽǹǹǳǹİȊǼǹǸȀİǼȂİǺȈǱȀİȈȉǰİǴǻȈǱǴİȊǵȆǾİȊǵǻǶǱȉİļǵȀǹȊǵǱǰİǹǴǼǰǵİǵȀǹǴǼǰİǴǵǴǹİǺǹȀȄǼǾİǿǵȆȈİǹǴǹǵ
İǽǹǼǵǳǲİ ȊǵȈǵǰǵİ ǿǹǷǵǾİ ȂȄȉİ ǴĲǱİ ȃǵȁİ ǿǹǰİ Ȉǵǰİ ǿǾİ ǺȉǾǹǵİ ļǺǹȀȄǼİ ǿǵȆȈİ ȊȂİ ǴȊȂİ ǴǹǴǹİ ļǴǳǵȂȁİ ǽǳǵȇ
İļǽǹǹǳǹǴİ ȊǵȂǱȆǰİ ȈȉȂǱİ ǽǹǶǵǾȈİ ǽǴȉİ ļǽǹǼǼǵǻǴİ ȊǵȈǹȄȁİ ȈȉȂǱİ ǽǹǶǵǾȈǴİ ǽǹȄǵȆȈȄİ ȈȉȂİ ǽǹȀȉǼ
İǿǹǷǵǾİ ǴĲǱİ ȃǵȁİ ǿǹǰİ ǿǾİ ǺǹȉǾǴǼİ ǿǹǵǻǹĹİ ǽǹǴǔ ǼǙ ǰ
Ǒ Ǵİ
ǘ Ǻǘ Ǽİ
ǐ ǿƊǔ
ǖ ǹǵǐ İ ŊǱǵȊǻǻİ ļȊǵǻȈǱİ ǴȈȉȂİ ȂȄȉİ ǼǱȇȀİ ǽȉǾǵ
İǽǹžǔ Ȃİ
Ǘ Ǻŵǳ
ǘ Ǳǐ ȂǗ
ǒ ǹİ ĸǳȁǷĹİ ŊŜȈǹ
Ǚ Ȋǐ
ǔ ǵİ ĸȊȂǳĹİ ǿǘǲųİ
ǘ ǱȈǐ
Ǚ ǵİ ĸǴȀǹǱĹİ ȅȈǖ ǰǘ Ǵİ
ǘ ǹǕƀǾǗ Ŝǐ Ǿŵ
ǔ İ ĸǴǾǻǷĹİ ǽǔǹǾǗ İǘ
ŝǴİ
Ǘ ǼŸǗ Ǿǔ İ ĸȂȄȉǵ
İİľĸǳǵȁǹĹİǺǘ žǖ ǰİǹǕ
ǔ Ȁűǐ İİİǘǺǼİŵǵ
ǐ Ƿ
ǒ ƊǗ Ŝǔ
ǐ ǹǵǐ İİĸǳǵǴĹİǺǹ
ǘ Ƿǖ ǰǗ Ǽǐ İĸǷȆȀĹİİȈǹǱǔ ǲİǴǕ
ǐ ǵǴ
Ǒ İİİľĸȊȈǰȄȊĹİǽǹžǔ ǰǛ Ǽǐ İǺ
İǘ Ǽİŵǵ
ǐ Ƿ
ǒ ƊǗ Ŝǔ
ǐ ǹǵǐ İĸǴȈǵǱǲĹ
İİŊǐĸȊǵǻǼǾĹİǺŵȈűİ
ǘ Ǻǹ
ǘ ǻǖ Ȉ
İǒ Ǳǘ ǾŵİȈŵȈ
ǐ
ǰİ
ǘ Ǻǹ
ǘ Ȉǖ Ȉ
ǒ ǰǙ
İİ

 דחיצוניות דאצילות, עשייה, יצרה, בריאה, אצילות: והיא ביעו"ר דעולמות, והיא מדרבנ,נטילת ידיי היא מצווה מעשית

יכוי כי הוא דוגמת כללות כל האצילות
,( יסוד, הוד, נצח, תפארת, גבורה, ו"ק )חסד, נפש רוח,יקח בידו הימנית את הכלי הנקרא אנט"ל גימטריא יאהדונהי שה גופא
 ויכוי כי המי ה מימי החסד שה בחינת אותיות.וה בחינת הכלי דכל פרט בער האורות שבתוכ שה נח"י
" ואלהי דיודי, קס"א קמ"ג קנ"א,"מ"י דאלהי שע הכולל עולי כמספר נ"א יודי" דאחוריי דעב ס"ג מ"ה ב
İİ. לגרש הקליפות הנמשכי מאותיות אל"ה דאלהי,"דאלפי" ודההי
'מס
יודי

אותיות הריבוע

10

ľǹǴİǵǹǵİǹǴİǳǵǹİİļǵǹǵİǹǴİǳǵǹİİļǹǴİǳǵǹİİļǳǵǹ
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ľǹǴİǵǰǵİǹǴİǳǵǹİļǵǰǵİǹǴİǳǵǹİİļǹǴİǳǵǹİİļǳǵǹ

ע"ב
ס"ג

4

ľǰǴİǵǰǵİǰǴİǳǵǹİİļǵǰǵİǰǴİǳǵǹİİļǰǴİǳǵǹİİļǳǵǹ

מ"ה

4

ľǴǴİİǵǵİİǴǴİǳǵǹİİļǵǵİǴǴİǳǵǹİİļǴǴİǳǵǹİİļǳǵǹ

6

ľǹǴİǳǵǹİǹǴİȃǼǰİİļǳǵǹİǹǴİȃǼǰİİļǹǴİȃǼǰİİļȃǼǰ

6

ľǹǴİǳǵǹİǹǴİȃǼǰİİļǳǵǹİǹǴİȃǼǰİİļǹǴİȃǼǰİİļȃǼǰ

2

ľǰǴİǳǵǹİǰǴİȃǼǰİİļǳǵǹİǰǴİȃǼǰİİļǰǴİȃǼǰİİļȃǼǰ

2

ľǴǴİǳǵǹİǴǴİȃǼǰİİļǳǵǹİǴǴİȃǼǰİİļǴǴİȃǼǰİİļȃǼǰ

5

ľǽǾİǳǵǹİǹǴİǳǾǼİȃǼǰİļǳǵǹİǹǴİǳǾǼİȃǼǰİļǹǴİǳǾǼİȃǼǰİļǳǾǼİȃǼǰİļȃǼǰ

קנ"א
"אלהי דיודי

2

ǽǾİǳǵǹİǰǴİǳǾǼİȃǼǰİļǳǵǹİǰǴİǳǾǼİȃǼǰİļǰǴİǳǾǼİȃǼǰİļǳǾǼİȃǼǰİļȃǼǰ

אלהי דאלפי

2

ǽǾİǳǵǹİǴǴİǳǾǼİȃǼǰİļǳǵǹİǴǴİǳǾǼİȃǼǰİļǴǴİǳǾǼİȃǼǰİļǳǾǼİȃǼǰİļȃǼǰ

אלהי דההי
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- סה"כ

""נחלת רחל
! המרכז להפצת פנימיות התורה
02-5868041
www.armoni.info

ש הריבוע

"ב
קס"א
קס"א
קמ"ג

אח"כ ית הכלי ליד שמאלו להכניעה ,ויכוי כי נטילה בגימטריא  104שעולה ארבע פעמי
יהוה ,שבחכמה בינה תפארת ומלכות  $שה :אבא אימא ז"א ונוק' ,וה ארבע אותיות יהוה
דכללות האצילות ,והנטילה צריכה ברביעית כנגד כל אות ,אשר כל אות כלולה מכל הש.
נוקבא
ז"א
אמא
אבא
ה
ו
ה
י
גימטריא
יהוה
יהוה
יהוה
יהוה
נטילה
יוד הי ויו הי יוד הי ואו הי יוד הא ואו הא יוד הה וו הה
יכוו אותיות נטילה ה ט"ל נה"י להמשי השפע משלושה אותיות העליונות יה"ו דמ"ה דז"א,
שה בגימטריא ט"ל ,לה"א אחרונה העומדת בנה"י דז"א.
יוד הא ואו גימטריא ט"ל לנוק' הא
נטילה ט"ל – נה"י
מ"ב אותיות דע"ב ס"ג ומ"ה מ$כחב"ד דכתר ,שה מ"ה וב" דע"י ונוק' ,וא"א ונוק' לאו"א וישסו"ת שה
בחג"ת דאצילות הנקרא ידיי ,ומש לזו" וליעקב ורחל שה בנה"י דאצילות

יד ימי

יד שמאל

להמשי מ"ב אותיות דע"ב מכח"ב דחג"ת
דמ"ה דעתיק
נטילה שלישית

להמשי מ"ב אותיות דס"ג מכח"ב דחג"ת
דב" דעתיק
נטילה שלישית

נטילה שניה

נטילה שניה

יהוה

יהוה

יוד הי ויו הי

יוד הי ואו הי

נטילה ראשונה

נטילה ראשונה

יוד ויו דלת ,הי יוד ,ויו יוד ויו ,הי יוד

יוד ויו דלת ,הי יוד ,ואו אלף ואו ,הי יוד

לכח"ב דחג"ת דמ"ה דאו"א וזו"

לכח"ב דחג"ת דב" דאו"א וזו"

שפשופים
להמשי מ"ב אותיות דמ"ה מכח"ב דחג"ת דמ"ה וב" דא"א
שפשופים
שפשו' ג'
ǴǵǴǹ

שפשו' ב'

ǰǴİǵǰǵİǰǴİǳǵǹ

שפשו' א

ȃǼǰİǰǴİļǵǰǵİȃǼǰİǵǰǵİļȃǼǰİǰǴİļȊǼǳİǵǰǵİǳǵǹ

¯"Â˜ÚÈ„ ˙"ÂÒ˘È„ Ô"·Â ‰"Ó„ ˙"‚Á„ ·"ÁÎÏ
ואחר הנטילה יגביה ידיו עד כנגד ראשו ויכניס קשרי זרועותיו כנגד פני גופו ויכוי:
להעלות ולרומ לזו" שה ו"ה מי תחתוני ,נר" דנפש הנקרא גופא.
להלביש לאבא ואמא ,שה י"ה מי עליוני נר" דרוח הנקרא נשמתא.
להגביה ולרומ לאו"א ע הזו" להלביש לקו& היו"ד נר" דנשמה ,שה עתיק ונוק' וא"א ונוק'
וליחד יחוד שלי ולהמשי שפע לגופו ולנשמתו ולקשר.
ותכ' יבר על נטילת ידי כדי שלא תהיה הגבהת ידיו לבטלה ,כנזכר בספר הזוה"ק שאסור
להגביה ידיו ברקניא
"נחלת רחל"
המרכז להפצת פנימיות התורה !
02-5868041
www.armoni.info

