


מחברת
מעט יחודים

בכל יום


בעזרת השם יתברך





א

ל ֶאּמֹוט: י ִמיִמיִני ּבַ ִמיד ִכּ י ָתּ ה אדני יאהדונהי ְלֶנְגּדִ ִויִתי ְיהֹוָ ׁשִ

הקדמה קצרה

א( לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה יאהדונהי בדחילו ורחימו בדחילו ורחימו 

יאההויהה ורחימו ודחילו איההיוהה ליחדא שם אות י' ואות ה' באות ו' ואות ה' 
ביחודא שלים יהוה לשם כל ישראל.

במחברת זאת לוקטו מעט יחודים נחוצים בתקוה לעורר לב הלומדים לעיין יותר 
במלאכת קודש זאת ולעסוק בה יום יום כמו שכתב רבינו האריז"ל בשער רוח הקודש 
עמ' כ"ד "ואל יאמר שעסק התורה גדול יותר ואין ראוי לבטלו, כי עניין היחודים 
גדול מעסק התורה כי הוא מייחד עולמות העליונים וג"כ עסק התורה ויחוד הכל 
ביחד, ואעפ"י שלא יתגלו בו נשמות היטב אין לחוש ולא יחדל מהיחוד, וצריך 
שלא תהיה כונתו לבד להמשיך אליו נשמה אלא לתקן את העולמות העליונים..." 

)ועוד עיי"ש בהרחבה התנאים הנדרשים(

ב( היחודים הועתקו בעיקר מתוך הספרים: "עץ התדהר"- ענף תיקון חצות ויחודים 
להרב אילון תדהר שליט"א, "נקודות הכסף"- חלק ק"ש שעה"מ ברכות השחר 
תיקון חצות תפילות ויחודים להרב יחזקאל בינג שליט"א, ברשותם האדיבה ותודה 

רבה על כך! וזכות זיכוי הרבים יעמוד להם ולזרעם עד עולם!

כמובן שצריך ללמוד ב"שער היחודים" ו"בשער רוח הקודש" ומומלץ מאוד עם 
פירוש "שערי חיים" להרב חיים עשוש )אסוס( שליט"א, "אור הלבנה" חלק יחודים, 

הסידורים הקדושים ועוד...

ג( בתחילה נרשמו יחודים ל"טהרת המחשבה", "זיכוך הנפש" וכד' בבחינת "סור 
מרע"... ואח"כ יחודים שהם יותר לתיקון העולמות והמשכת שפע וכד' בבחינת 

"עשה טוב"... 

רוב היחודים ניתן לכוון במשך כל היום )אא"כ כתוב אחרת(, וגם יחודים לתיקון 
עבירות חמורות אשר לא עבר המכוון ח"ו כדאי לכוונם לתועלת כלל ישראל ויועיל 
בעז"ה מדין ערבות )וכן אולי יועיל לגילגולים קודמים כמו שנאמר בעניין הוידוי 
עיי"ש( ויתן פרוטה לצדקה לפדיון נפשם, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה.

ד( כל הזכויות שמורות למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא – ישתבח שמו 
לעד! ומצוה רבה להעתיק חוברת זו ולהפיצה ברבים! וכן ניתן לרוכשה )או את 
הדיסק להדפסה( במחיר עלות בטלפון- 0527-669933 )בשעות הערב בבקשה( 



ב

תודה רבה לכל המסייעים והתומכים בהוצאת החוברת לאור, שיזכו לאורו של 
משיח היום אמן!

בברכה רבה! )המעתיק(

לע"נ

שאול בן חיים, ראזל בת סלמה, מיכל לאה בת רחל, אדם ציון בן נטע יעלה שתחיה, 
אברהם בן חורשיד זכרונם לברכה.





ג

תוכן העניינים

.............................................................. ו עשרה פסוקים להרמב"ן זיע"א

...................................................................... ז יחודים לטהרת המחשבה

............................................................................... יא סדר יחוד התשובה

........................ יב יכוין לעשות עצמו מרכבה וכסא לאדם דאצילות דקדושה.

.................................................................................... יד יחוד נוצר חסד

................................. טז ִּדְבֵרי ֲחָכִמים ְּבַנַחת ִנְשָמִעים ִמַּזֲעַקת מֹוֵשל ַּבְּכִסיִלים:

................................................................................ טז יחוד- להתיר הפה

..................................................................... יח  כדי להמשיך כח הדיבור:

.................................................... יט סדר כוונות התפילין והארבעה יחודים

..................................................................... כא יחוד להסיר ממנו השכחה

............................................................................ כא אמת קנה ואל תמכור

............................................................................. כב יחוד אוחזה בסנסניו

............................................................................ כג יחוד חדשים לבקרים

............................................................. כד בראש חודש קודם מוסף יאמר:

ַוֲאִני ָאַמְרִּתי ְבָחְפִזי ִנְגַרְזִּתי ִמֶּנֶגד ֵעיֶניָך ָאֵכן ָׁשַמְעָּת קֹול ַּתֲחנּוַני ְּבַׁשְוִעי ֵאֶליָך:.. כה

יחוד ליראת שמים................................................................................ כח

כוונות יום א'....................................................................................... כט

....................................................................................... ל כוונות יום ב'

....................................................................................... לא כוונות יום ג'

........................................................................................ לב כוונת יום ד'

כוונות יום ה'....................................................................................... לג

כוונות יום ו'........................................................................................ לד

כוונות ליל שבת................................................................................... לה

................................................................................... לה כוונות יום שבת

כוונות מנחת שבת................................................................................ לה

יחוד הזכירה........................................................................................ לו

כונת תורה לשמה................................................................................. לט



ד

.................................................................... מא כוונת מאה ברכות בכל יום

.............................................................................. מב סדר יחוד החיוורתי

יחוד הפה החוטם................................................................................. מו

יחוד הדעת.......................................................................................... נג

.......................................................... סא תש"ך צירופי  המילה  "בראשית"

......................................................................... עב אור מים רקיע ק ברכות

................................................................................. עז יחוד ראש חודש:

....................................................... פו יחוד ההשתטחות על קברי הצדיקים

יחוד להתחבר לנשמת הצדיק................................................................. פח

............................................................................. צ כונות גילוח הראש:

מעט כוונת סעודה ושבת....................................................................... צב

.............................................................. צג סדר כוונת טבילת הלחם במלח

כוונת אכילת זיתים............................................................................... צד

.................................................................................... צה כוונות האכילה

.............................................................. צז אחר תפילת ערבית יכנס לביתו

................................................................................ צח סדר סעודת שבת:

...................................................................................... ק סדר הקידוש:

סדר כוונות ברכת המזון – מקוצר........................................................... קג





ה

ה, ַאְדַרּבָ
ל ֶאָחד ַמֲעלֹות  ְרֶאה ּכָ ּנִ נּו ׁשֶ ִלּבֵ ן ּבְ ּתֵ
ל  ר ּכָ ְנַדּבֵ ֲחֵבֵרינּו ְוֹלא ֶחְסרֹוָנם ְוׁשֶ
ר ְוָהָרצּוי  ׁשָ ֶדֶרְך ַהּיָ ֶאָחד ֶאת ֲחֵברֹו ּבְ
ְנָאה ְמֶאָחד  ְלָפֶניָך, ְוַאל ַיֲעֶלה ׁשּום ׂשִ
רּוֵתנּו  ק ִהְתַקּשְ ַעל ֲחֵברֹו ָחִליָלה, ּוְתַחּזֵ
ְוָידּוַע  לּוי  ּגָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַאֲהָבה ֵאֶליָך  ּבְ
ֵהא ַהּכֹל ַנַחת רּוַח ֵאֶליָך,  ּיְ ְלָפֶניָך, ׁשֶ
ֶכל  ָנֵתינּו, ְוִאם ֵאין ָלנּו ׂשֵ ּוָ ר ּכַ ְוֶזה ִעּקַ
ֵדנּו  ַלּמְ ה ּתְ ן ֶאת ְלָבֵבנּו ֵאֶליָך, ַאּתָ ְלַכּוֵ
ַנת ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב,  ּוָ ֱאֶמת ּכַ ר ֵנַדע ּבֶ ֲאׁשֶ
ִנים ְלָפֶניָך ֵאל  ל ֹזאת ִמְתַחּנְ ְוַעל ּכָ
ֵתנּו  ִפּלָ ל ֶאת ּתְ ַקּבֵ ּתְ ֶ ָמֵלא ַרֲחִמים, ּשׁ
ן ְיִהי ָרצֹון: ַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ָאֵמן ּכֵ ּבְ

הרבי  לרבינו  תפילה"  קודם  "תפילה   מתוך 
ר' אלימלך מליזענסק זיע"א



ו

עשרה פסוקים להרמב"ן זיע"א

הרמב"ן ז"ל הפליג לספר בתועלת אמירת עשרה פסוקים אלו וגם לכותבם 
בקמיע, ויש קונטרס גדול מכת"י מהרמב"ן באופן וסדר כתיבת הקמיע, וכתב 
שהאומרה בכל יום יועיל לו לשמירה ולמצוא חן ולהצלחה, ויכוין שיש בהם צ"א 
תיבות כמנין הוי"ה ואדני יאהדונהי, ויש בהם שס"ה אותיות כמנין ימות החמה, 
 ושס"ה סמני הקטורת והם כנגד י"ס, והתחלתם שם מ"ה ושם הוי"ה בסופם. 

)סודם באורך וברוחב בסה"ק שורשי השמות אות י' דף ל"ג(

יוד
חכמה

ה  ִפּלָ י ּתְ יֹרה ִעּמִ ְיָלה ׁשִ ה ְיָהֶוֳה )ניקוד ְיָבֶרְכָך( ַחְסּדֹו ּוַבּלַ יֹוָמם ְיַצּוֶ
י: ְלֵאל ַחּיָ

בינה

ָך  ָרב ַחְסּדֶ ִתי ְלָך ָיהֵוה )ניקוד ָיֵאר( ֵעת ָרצֹון ֱאֹלִהים ּבְ ַוֲאִני ְתִפּלָ
ֶעָך: ֱאֶמת ִיׁשְ ֲעֵנִני ּבֶ

דעת

יָלִני: ל ְמגּורֹוַתי ִהּצִ י ֶאת ִיהָוה )ניקוד ִיָּׂשא( ְוָעָנִני ּוִמּכָ ּתִ ָדַרׂשְ
הא

חסד

יֵלִני ֱהֵיה ִלי ְלצּור ָמעֹוז ְלֵבית  ה ֵאַלי ָאְזְנָך ְמֵהָרה ַהּצִ ַהּטֵ
יֵעִני: ְמצּודֹות ְלהֹוׁשִ

גבורה

ה: יֵלִני יֱֵהָוָה )ניקוד ֶוְהֵיה ְּבָרָכה( ְלֶעְזָרִתי חּוׁשָ ֱאֹלִהים ְלַהּצִ
ואו

ת"ת
ה  ה יֱֹהִוה )קרי ֱאֹלִהים( ְאָדָנִי )ניקוד מס' ס"ב כמס' האל ה'( ַעׂשֵ ְוַאּתָ

יֵלִני: ָך ַהּצִ י טֹוב ַחְסּדְ ֶמָך ּכִ י ְלַמַען ׁשְ ִאּתִ
נצח

ָך: ים ֻעּזֶ ַעּמִ ה ֶפֶלא הֹוַדְעּתָ ּבָ ה ָהֵאל ֹעׂשֵ ַאּתָ



ז

הוד

בּוָרתֹו: מֹו ְלהֹוִדיַע ֶאת ּגְ יֵעם ְלַמַען ׁשְ ְויֹוׁשִ
הא

יסוד
י ְוִזְמָרת ָיּה ְיָהְוָה  י ָעּזִ ה ֵאל ְיׁשּוָעִתי ֶאְבַטח ְוֹלא ֶאְפָחד, ּכִ ִהּנֵ

)ניקוד ְיָהְבָך( ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה:

מלכות 

ה: י ֱאֹלַהי ְלֶעְזָרִתי חּוׁשָ ּנִ ְרַחק ִמּמֶ ֱאֹלִהים ַאל ּתִ



יחודים לטהרת המחשבה

ויכוין בתיבת מחשבה חשב מ"ה שיחשוב ה' פעמים ריבוע מ"ה, ומפי מהרח"ו 
זיע"א יכוין ה' פעמים בריבוע מ"ה כזה:

יוד, יוד הא, יוד הא ואו, יוד הא ואו הא.

יוד, יוד הא, יוד הא ואו, יוד הא ואו הא.

יוד, יוד הא, יוד הא ואו, יוד הא ואו הא.

יוד, יוד הא, יוד הא ואו, יוד הא ואו הא.

יוד, יוד הא, יוד הא ואו, יוד הא ואו הא.


ויכוין שם מ"ה ואח"כ שם פשוט, מלא, ומלא דמלא כזה:

יוד הא ואו הא
יהוה

יוד הא ואו הא
יוד ואו דלת, הא אלף, ואו אלף ואו, הא אלף





ח

כשנכנס לבית המדרש
יכוין לאחורים דקס"א העולה מס' מדרש:

אח' דקס"א תקמ"ד

אלף, אלף הי, אלף הי יוד, אלף הי יוד הי.
גם יכוין לשם

לפתיחת הלב להנצל מהרהורים )בגי' משה(          ְגַדְשְנְאל  

ִיֻהֹוֻה אל שדי      
ויאמר תהלים פרק ט"ז ח'

ל ֶאּמֹוט: י ִמיִמיִני ּבַ ִמיד ִכּ י ָתּ ָֹה אדני יאהדונהי ְלֶנְגּדִ ִויִתי ְיהֹוָ ׁשִ
עוד יכוין לשמות

ירֹון   ִטְפֻטִפִיָה ּטִ מֹוּדַ ּדְ  
לרפואה ְקַרע ֹשַטן    להצלחה     

ַיְהַוֻה      יְהֻוִה  



שעה"כ דף י"ד סע"א

טפטפיה
ים  ַח ְוׂשִ ְזּבֵ הְוֶתן ָעֶליָה ֵאׁש ֵמַעל ַהּמִ ְחּתָ ַוֹיאֶמר ּמֶשה ֶאל ַאֲהּרן ַקח ֶאת ַהּמַ
ְפֵני ְיֹהָוה  ֶצף ִמּלִ י ָיָצא ַהּקֶ ר ֲעֵליֶהם ּכִ ְקֹטֶרת ְוֹהוֵלְך ְמֵהָרה ֶאל ָהֵעָדה ְוַכּפֵ

ֶגף: ֵהֵחל ַהּנֵ

ָעם  ֶגף ּבָ ה ֵהֵחל ַהּנֶ ָהל ְוִהּנֵ ְך ַהּקָ ָרץ ֶאל ּתוֹ ר ֹמֶשה ַוּיָ ּבֵ ֲאֶשר ּדִ ח ַאֲהֹרן ּכַ ַוִיּקַ
ר ַעל ָהָעם: ֹטֶרת ַוְיַכּפֵ ן ֶאת ַהּקְ ּתֵ ַוּיִ

ָפה: ּגֵ ָעַצר ַהּמַ ִתים ּוֵבין ַהַחִיים ַוּתֵ ין ַהּמֵ ֲעֹמד ּבֵ ַוּיַ
ָפה ֶנֱעָצָרה: ּגֵ ֵעד ְוַהּמַ ַתח ֹאֶהל מוֹ ַוָיָשב ַאֲהֹרן ֶאל ּמֶשה ֶאל ּפֶ





ט

להביא יראה בלב האדם:
טוב לאדם לצייר השם הויה ב"ה תמיד בציור נגד עיניו בנקודות ִיְרָאה

ִיְהָוה
וז"ס שויתי ה' לנגדי תמיד, וזה גורם להביא יראה בלב האדם מהשי"ת ולזכך 

הנפש הטהורה:

ִיְהִוה


לטהר המחשבה:
מפי האר"י הקדוש ז"ל יכוין בהוי"ה בניקוד ִּבְבִרית

ִיְהִוה



קודם כל יחוד
קודם כל יחוד יכוין לחבר ולשלב ג' שמות

אדני     יהוה      אהיה
תחילה ממטה למעלה      איא דהה נוי יהה   

ואח"כ ממעלה למטה    איא ההד יונ ההי   



כוונה לזכך הנפש ולהוסיף בה כח והארה
לזכך הנפש ולהאיר בה ולהוסיף בה כח והארה להתקשר למעלה בקדושה עליונה 
בלילה אחר חצות בקומך לעסוק בתורה תכוין תמיד באלו השמות שנסדר עתה 
בע"ה ואח"כ תעסוק בתורה, וכן בכל שעה ורגע במשך כל היום תכוין בהם, וכפי 
מה שתרגיל לכוין בהם כך תתרבה ההארה בנפשך, ומה טוב ומה נעים אם יהיו 
לנגד עיניך כל היום כולו, כי כוונות אלו מתקנים את הנשמה ומאירה במאוד 

מאוד, ואלו הם:



י
ע"ב – קס"א

יאולדף ההיי וייווד ההיי
ס"ג – קס"א

יאולדף ההיי ויאווד ההיי
מ"ה – קמ"ג

יאולדף ההאא ויאווד ההאא
ב"ן – קנ"א

יאולדף הההה ויאווד הההה



כוונה לזכך נפש האדם
לזכך נפש האדם ולצחצחה ולהדביקה למעלה, נפש האדם היא מעולם העשיה 
אשר נקרא אדני, לכן צריך לכוון לחבר שם אדני שבעשיה עם שם הוי"ה שבעשיה, 
ואח"כ שם הוי"ה עם שם אהי"ה שבעשיה, ושם אהי"ה עם שם אדני שביצירה, 
ואח"כ שם אדני שביצירה עם שם הוי"ה שביצירה, וכן עד"ז ממדרגה למדרגה עד 

שיחבר שם אהי"ה שבאצילות בא"ס ב"ה.

א"ס ב"ה

אהיה יהוה אדני    אצילות
        אהיה יהוה אדני    בריאה

               אהיה יהוה אדני    יצירה
                      אהיה יהוה אדני    עשיה





יא

סדר יחוד התשובה

)ויכוין בו קודם חתימת ברכת "השיבנו", בתפילת י"ח(

ְחּתֹור  ּתַ ֵתינּו, ׁשֶ ָפֶניָך ֵיֵהֵוהיאהדונהי   ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבוֹ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ְתׁשּוָבה ֶאת )פב"פ(  ל ּבִ א ְכבֹוֶדָך ּוְתַקּבֵ ּסֵ ַחת ּכִ ֲחִתיָרה ִמּתַ

ִבים. ל ׁשָ ּבֵ ׁשּוָטה ְלּקַ יְיִמיְנך ָּפְ ּכִ

עם הבינה הנקראת תשובה  לקשר החסד הנקרא ימין   
בינה דבינה חסד דבינה      

ֵיֵהֵוה     ֶיֶהֶוה   

  חיבור חסד עם בינה

  ֶיֵיֶהֵהֶוֵוֶהֵה

לקבלו בתשובה הנקראת בינה ותפשוט הבינה את יד ימינה   

ֶיֶהֶוֶה    ֵיֵהֵוֵה  

 שער רוה"ק דף כ"ד ע"ב.

סידור חול דף צ"א ע"א.
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יכוין לעשות עצמו מרכבה וכסא לאדם דאצילות דקדושה.

גולגלתא כתר

מוח שמאל בינה מוח ימין חכמה         ָיָהָוהָ  

ֵיֵהֵוֵה    ַיַהַוהַ      
       דעת עליון

אזן שמאל יוד הי ואו הי     יוד הי ואו הי    אזן ימין     

פנימי יוד הי ואו הי      פנימי    

יוד הי ואו הה יוד הי ואו הה        יוד הי ואו הי     יוד הי ואו הי 

חיצון יוד הי ואו הי      חיצון    

יוד הי ואו הי        כמס' אל יהוה כמס' אל יהוה  

ע"ה     ע"ה       

עין שמאל דאצילות עין ימין דאצילות     

יוד הי ויו הי יוד הי ויו הי       דעת תחתון  
יוד הי ויו הי יוד הי ויו הי       ֹיֵהָוֵה ֹיֵהָוֵה   
יוד הי ויו הי יוד הי ויו הי           חוטם   
יוד הי ויו הי נקב ימין        נקב שמאל   יוד הי ויו הי         
יוד הי ויו הי יוד הי ויו הי      

               

אהיה אהיה אהיה חיצוניות
       אהיה אהיה אהיה 

      חוטם עם ד' אותיות והכולל, גי' חיים.

פה
גי' ס"ג וכ"ב אותיות דה' מוצאות הפה

יוד הי ואו הי
אחה"ע. גיכ"ק. דטלנ"ת. זשסר"ץ. בומ"ף.

חיצוניות הפה   פנימיות הפה    

יוד, יוד הא, יוד הא ואו יוד הי ואו הי אהיה    

הי 
או 

י ו
 ה

וד
י

ות
מי

ני
פ

הי
או 

י ו
 ה

וד
י
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 קול ע"ח

דבור אדני קול יהוה         גי' יופיא"ל   

קול ודבור יאהדונהי
דבור גי' כ"ו מ"ה ק"ל ועשר אותיות )דמ"ה( והכולל.

ק"ל מ"ה    כ"ו   

יוד הא ואו הא.      יוד, יוד הא, יוד הא ואו, יהוה.  
עשר אותיות דמ"ה     

יוד הא ואו הא ק"ל, יוד הא ואו הא. גי' דבור.

עוד יכוין כי כ"ו מ"ה ואותיותיהם גי' פ"ה

עשר אותיות דמ"ה כ"ו         מ"ה                ד' אותיות     

יוד הא ואו הא   יהוה. יוד הא ואו הא גי' פ"ה. יהוה.  
זרוע שמאל גבורה גופא ת"ת    זרוע ימין חסד   

ְיְהְוְה   ֶיֶהֶוֶה      ֹיהֹוֹֹה       
שוק שמאל הוד ברית יסוד    שוק ימין נצח   

ֻיֻהֻוֻה   ִיִהִוִה         יּו הּו וּו הּו  
עטרת היסוד מלכות     

           ְיָהֹוה

רגל שמאל רגל ימין      
         גי'    גי'

יוד אלף, הי הי, ויו יוד, הי הי.     יוד אלף, הי הי, ויו יוד, הי הי.

חיצוניות

א כתר גלגלתא    
ל חב"ד ג' מוחין    
ה חג"ת נ"ה ה"ק    
י יסוד כולל הכל    

ם מלכות סוד ם סתומה    
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יחוד נוצר חסד

טוב שיאמר זה קודם עסק התורה, וגם מועיל לתיקון עוון השז"ל.

יהי רצון מלפניך ה' אלהינו ואלהי אבותינו שימשך 
שפע רב ואור מהויה דמילוי יודין שבתיקון נוצר חסד 

דדיקנא דא"א

להמתיק מספר אהיה דההין וי' אותיותיו, 

וגם להמתיק מס' ב' שמות אלהים ואדני וט' אותיותיהם, 

וגם להמתיק אלהים דאלפין, 

וגם להמתיק ש"ך ופ"ר דינים דזו"ן, 

ותשליך במצולות ים דס"מ ונחש את כל חטאתינו וכל המשחיתים אשר נבראו על 
ידינו ותמנע אור יונקותם משמות הקודש אדני אלהים

ובכח תיקונא תליסר דדיקנא ונקה העולה קס"א, 

וכמספר אלפים, וכמספר אלהים אדני עם ט' אותיותיהם והכולל, יעלו כל הנשמות 
וכל הניצוצות הקדושה שנתפזרו על ידינו בין הקליפות, חיל בלע ויקיאנו מבטנו 

יורישנו אל, ויחזרו אל הקדושה משפט הראשון מנוקות מכל רע, 

ואת נפשותינו תטהר מכל החיצונים לבל יגשו אלינו ולבל יתאחזו בתפילתינו 
ובלימוד תורתינו בכח שילוב שני שמות אלהים שעם עשר אותיותיהם עולים 

למספר יעקב, וכן מספר נקודות שבהם

ֵאֵאֵלֶלֵהֵהֵיֵיַםַם
והוא יצר לשטן לעומתם להכריתן בהכרת רשעים, 

ָטן ִיְגַער כלה גרש תגרש עזוז  מר"ת. ְיֶאַהִי היוצא מפסוק ַוֹיאֶמר ְיֹהָוה ֶאל ַהּשָ
המקטרגים צרים ומושלים ברשע חייליהם והיו כלא היו יהיו כמוץ לפני רוח ומלאך 
היאהדונהי  י ְלָפֶניָך ְיהֹוָ ה' דוחה, ִיְהיּו ְלָרצֹון ּאְמֵרי ּפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ
ְנָנה  ה ָיֵדינּו ּכוֹ צּוִרי ְוֹגֲאִלי: ִויִהי ֹנַעם ֲאֹדָני ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ

ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו: אכי"ר- ע"כ.  ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ



יוד הי ויו הי

אלף הה יוד הה
אלף הי יוד הה
אלהים אדני
אלהים אדני

אלף למד הא יוד מם
מ  נ  צ  פ  ך

דין דין דין דין דין

אלף הי יוד הי



טו

קודם כל לימוד ומצוה:
קודם כל לימוד ומצוה ומעש"ט ויחודים צריך למסור נפשו עק"ה יתברך שבזמן 
שילמוד או יעשה מעש"ט וכו 'יהיה צדיק וכילד הנולד דמי וממילא כל מעשיו 
יהיו רצויים לפני הקב"ה כריח ניחוח, אם האדם יעשה תשובה קודם כל מצווה 
וכו', אזי יהיה נקי מכל וכל כנז"ל ואז יש כח במעשיו לתקן ולברר מה שלא יוכלו 

המלאכים, ועיין מ"ש רבינו האר"י הקדוש החי' זי"ע בשעה"כ דף כ"ד ע"ב:

ד' מיתות בי"ד:
יכוין למסור עצמו על קידוש השם ולקבל עליו ד' מיתות ב"ד סקילה שריפה הרג וחנק 
מד' אותיות יהו"ה וד' ואתיות אדנ"י וליחדם ע"י ד' אותיות אהי"ה וע"י עסמ"ב:

יוד הי ויו הי     ע"ב וליחדם ע"י    א   י  א   סקילה  

יוד הי ואו הי     ס"ג וליחדם ע"י    ה   ה ד   שריפה  

יוד הא ואו הא    מ"ה וליחדם ע"י     י   ו  נ   הרג  

יוד הה וו הה     ב"ן וליחדם ע"י    ה   ה י   חנק  





טז

קהלת פרק ט' פסוק י"ז

ִסיִלים: ּכְ ַנַחת ִנְשָמִעים ִמזֲַּעַקת מֹוֵשל ּבַ ְבֵרי ֲחָכִמים ּבְ ּדִ

כתב הרב האר"י הקדוש בשער היחודים דף ח' ע"א אם יכוין האדם בג' שמות אלו 
יזכה לדעת. והנה הם ג' שמות של אהיה א' במילוי יודין. וא' באלפין. וא' בההי"ן. 
שלושתם בגי' תנ"ה ועם ג' כוללים יהיו בג' נחת וזהו דברי חכמים בנח"ת נשמעים:

קס"א

אלף הי יוד הי
קמ"ג 

אלף הא יוד הא
קנ"א

אלף הה יוד הה
גי' תנ"ה ועם ג' הכוללים גי' נחת

נחת
ונלע"ד שזהו סוד מוחין דגדלות דז"א שיבואו מלובשים בתוך נה"י דאימא שהם 
סוד נח"ת הנז' ולעולם נה"י דאבא בתוך נה"י דאימא וזה אמז הרב דברי חכמים 
שהם נה"י דאבא בנחת שהם נה"י דאימא נשמעים יקבלו הז"א. והכוונה כי ע"י 
שנמשך מוחין דגדלות דאבא דוחין את החיצוניים משו"ה זוכה לדעת כי יודע 
שהקטן אין בו דעת כי עדיין לא נמשכו לו מוחין דגדלות הנז' ודו"ק: )חלק זיכוך 

הנפש דף כ"ב ע"א(



יחוד- להתיר הפה

משער היחודים דף ה' ע"ב- כאשר כעס מהרח"ו זי"ע עם אשתו וכו' והוסר ממנו 
כח הדיבור ציוה עליו האר"י הקדוש שיכוין תחילה זה היחוד ואח"כ היחוד שרצה 
)שער רוח הקודש דף מ"ה ע"ב יחוד ח', ושער רוח הקודש עם פירוש הרב יוס"ד 

דף מ"ב ע"ב יחוד ח'(.

הנה מן הי"ג חוורתי דרישא דעתיקא שהם ג' הויו"ת, ד' נמשכים אחורי רישא, 



יז

וד' כנגד הפנים מצד ימין וד' כנגד השמאל והרי הם ב' הויו"ת שהם ח' אותיות 
והם שמנה חוורתי דרישא נמשכים דרך ב' צדדי הפנים דעתיק ותחילה יורדים דרך 
גלגלתא עד שתי הפאות דרישא דעתיקא ומאלו השתי הויו"ת יוצאים ב' שמות 
מצפ"ץ בא"ת ב"ש א' מימין ואחד משמאל ומהם נעשים ב' פאות הראש דעתיקא 
וכל פאה בגי' אלהי"ם והיא בחי' שערי דמלכות דגלגלתא כנודע וכשהוא ביודין 
הוא בגי' ש' כמנים מצפ"ץ וממנו משתלשלים כל הי"ג תקוני דיקנא וכולל כולם 
באופן זה- תכוין בשם מצפ"ץ כי הוא בפאת הראש דא"א וממנו יצאו כל י"ג ת"ד 
דא"א וגם ט' ת"ד ז"א. וכולל כלם באופן זה ד' תקונים קדמאין הם המוחין, והם מ' 
דמצפ"ץ, ונשארים ט' תקונים ומניינם מן הבינה ולמטה והם צ' דמצפ"ץ, ולהיות 
כי גם יתרון אל הבינה מן הח' תקונים שתחתיה לכן חזר למנות התקונים אחרונים 

בפני עצמה והם פ' דמצפ"ץ, ואח"כ צ' אחרונה ט' ת"ד דז"א.

או באופן אחר כי הד' ראשונים נכללים במ' במצפ"ץ- ג' תקונים ראשונים בכתר 
והם- אור צח, אור מצוחצח, אור קדמון. תקון רביעי בחכמה. ותקון חמישי בבינה, 
ומשם ואילך נשארו ח' ת"ד דא"א שהם מחסד ולמטה )עיין שער היחודים דף ה' ע"ב(

לכן צריך שתכוין כי

הוא בפאת הראש דא"א ותכוין שבו כלול י"ג מצפ"ץ

ת"ד דא"א וגם ט' ת"ד דז"א.

היא ד' ת"ד הראשונים, שהם כתר וחכמה דמצפ"ץמ'
דדיקנא:

כל אחד כלול מעשר הרי אות מ': )או ג' תקונים 
ראשונים בכתר והם אור צח, אור מצוחצח, אור 

קדמון. ותקון ד' בחכמה(

היא ט' ת"ד האחרונים, ומתחילים מבינה דמצפ"ץצ'

ולמטה כל אחד כלול מעשר הם צ':

למנות דמצפ"ץפ' חוזרים  מהם  מעולה  הבינה  ולהיות 

וזהו פ'  התחתונים לבדם מחסד ולמטה, 
דמצפ"ץ. כל אחד כלול מ- י' )עיין שער היחודים 

דף ה' ע"ב יחוד ג'(

היא ט' ת"ד דז"א: כל אחד כלול מ-י' הם ץ':דמצפ"ץץ'





יח

 כדי להמשיך כח הדיבור:

תכוין בשם אהי"ה הפנים שלו בג' מיני מילואים:

קמ"ג  קס"א     

אלף הא יוד הא   אלף הי יוד הי   
קנ"א

אלף הה יוד הה
ושלושתם בגימטרייא

תנ"ה
ותצרף עמו האחור הפשוט של אהי"ה:

ריבוע אהי"ה העולה מ"ד

א אה אהי אהיה
תנ"ה ועוד מ"ד יעלה בגי' תצ"ט

תצ"ט

ויכוין להוריד אלו הארבע שמות אל הלשון הנקרא יסוד:

ויסוד נקרא צבאו"ת לכן תוריד את אלו התצ"ט של אהי"ה אל שם צבאות: 

וגם אלו התצ"ט הם בגי' צבאות:

לשון הנקרא יסוד

צבאות
ותכוין כי שם צבאו"ת הוא בלשון

שעי"ז ימשוך כח דיבור העליון בלשונך:





יט

סדר כוונות התפילין והארבעה יחודים

שעה"כ דף ח' ע"ג רש"י  ר"ת      

כ"א אזכרות   פרשיות   בתים           כ"א אזכרות   פרשיות   בתים

אהיה חיי"ם אהיה      יהוה   אהיה      יההו   אהיה    ראש    
יב"ק אדני  יהוה  אהיה   אדני   יד  יההו  אהיה 

יוד הא ואו הא יוד הי ואו הי.       יוד הי ויו הי.   

ייחוד הק"ש )אות י' דהויה(: ה הו יה גי' ייאי.     שעה"כ דף ז' ע"ב

המל' )ה'( מתעוררת תחילה, מתחברת עם ז"א )ו'(, להעלות מ"ן לאו"א ויתחברו 

או"א )י"ה(.

ייחוד התפילין )אות ה' דהויה(: יה הו הו גי' מילוי ס"ג יוד הי ואו 
הי

חבור או"א )י"ה(, ועולה הנוק' )ה'( לז"א )ו'(, ושניהם עולים למ"ן לאימא.

תשוב אימא )ה' ראשונה( להתחבר עם ז"א )ו'( נה"י דאימא במוחין שלו, וממנו 

לנוק' )ה'(.

עוד באופן אחר תכוון לחבר י"ה סוד התעוררות או"א להזדווג יחד להמשיך מוחין 
בזו"ן, כדי שמשם יבואו התפילין בנודע, ואח"כ תכוון להעלות ה' תתאה עם אות 
ו' אל אות ה' ראשונה בסוד העלאת מ"ן. ואח"כ תכוון להוריד ה' ראשונה אל ב' 
אותיות ו"ה שהוא סוד כניסת המוחין ע"י נה"י דאימא עילאה ברישא דזו"ן וזה סדורו.

יה הוה הוה גי' הוי"ה אהי"ה יאההויהה )ר"ת(
ייחוד הטלית )אות ו' דהויה(: יהו וה גי' ל"ב נתיבות חכמה

לחבר או"א )י"ה( עם ז"א )ו'(. ונעשה לו או"מ )טלית(.

לחבר ו' עם ה' אחרונה, ולהמשיך לנוק' או"מ )ציצית(.

ייחוד התפילה )אות ה' דהויה( וה והי הוהי גי' ח"ן. להעלות ז"א )ו'( לאימא 
)ה'(, להעלות ז"א ואימא לאבא )י'(

. להעלות הנוק' )ה' אחרונה( ולחברה עם אותיות וה"י.





כ

אח"כ תכוין בפסוק

משלי פרק ד' פסוק כ"ה

ָך: ירּו ֶנְגּדֶ יָך ַיְיׁשִ יטּו ְוַעְפַעּפֶ ֵעיֶניָך ְלֹנַכח ַיּבִ

עיין היר"א חלק א' עמוד 142, שער רוח הקודש דף ט' ע"ב:

נכח בגי' שלשה הויו"ת כי צריך לצייר ג' פעמים שם הוי"ה אחד מימינו, אחד 
משמאלו, ואחד לפניו. ובזה ישמור עצמו מן החטא וכו':

משמאלו באמצע-לפניו   מימינו     

יהוה יהוה     יהוה    
ובזה ישמור עצמו מן החטאא



הוא  יביטו,  לנוכח  עיניך  משלי:  ספר  תורה-  לקוט  ספר  עיין  תדהר-  הגהה-  א. 
סוד מ"ש בגמ' על רב שלא הסתכל חוץ לד' אמות והנה אין הושטת העין רק לג' 
צדדים שהם פנים וב' צדדים כי שם צריך שלא יסתכל חוץ לד' אמות והנה ג"פ ד' 
הן י"ב אמות נגד ג' שמות הוי"ה שהן י"ב אותיות, והנה גי' הויות ג"פ כ"ו עולה 
כמנין מזלא וזהו עיניך לנכח יביטו כי נכח גי' ג' הויות כנ"ל שלא יושיט עיניו 
רק ג"פ ד' אמות שהן ג' הויות שעולין נכח וזהו ויעתר יצחק לה' לנכח אשתו כי 
בני חיי ומזוני במזלא תליא כי ג' הויות עולין מזל"א ונכ"ח וזהו לנכח אשתו כי 

התפלל על בנים שהן במזלא עילאה גי' נכח כי משם הבנים באים: 



כא

אהיה אהיה אהיה אהיה אהיה
אהיה אהיה אהיה אהיה אהיה
אהיה אהיה אהיה אהיה אהיה

אהיה אהיה אהיה אהיה אהיה אהיה

   יוד הה וו הה   יוד הה וו הה
יוד הה ווהה

אלף דלת נון יוד
ויכוין להעלות כל הנז' אל אמ"ת שהוא אהי"ה 

פעמים אהי"ה. )אנו מכונים לעלייתם בסור או"ח 
עד חב"ד דז"א לכפילת החסדים כידוע וזה אמת 

לחב"ד דז"א הנקרא כך( ע"כ

יחוד להסיר ממנו השכחה

שער רוח הקודש דף כ"ב ע"ב, ודף ל"ג ע"א- 
סידור היר"א חלק ד' עמוד -132 סידור אור 

הלבנה דף קמ"ט ע"א:

כתב הרב אור הלבנה דף קמ"ט ע"א וז"ל: 
כתב רבנו האר"י זי"ע בשאר רוח הקודש 
)דף כ"ב ע"ב( כי כאשר האדם  תקון כ"ו 
חוטא גורם להסיר ג' אלפין משלשה אהי"ה 
דיודי"ן, ודאלפין, ודההי"ן. דאימא ולהורידם 
אל הקלי' למטה ונשארו באימא – הי"ה – 
דשלשה אהי"ה לבד, ומטעם זה ניתנת שכחה 
באדם ושוכח מה שלומד, כי כן ג' אלפין, הנז' 

הם כמספר שכחה. ובעת שהאדם חוזר בתשובה ומכוין להחזיר שלשה אלפין הנז' 
להעלותם למקומם ויכוין שאז יושלמו ג' שמות אהי"ה הנז' דאימא ויתחבר – 
הי"ה – דכל שם עם אות א' שבו ועי"ז תוסר ממנו השכחה ויזכור מה שלמד. ע"כ:



אמת קנה ואל תמכור )כלומר קנה ואל תמכור אמת(

אמת יכוין בגי' כ"א פעמים אהי"ה 
פשוט כמספר אמת:

קנה יכוין קנה ע"ה גי' יוסף,  
ויוסף גי' ג' הויו"ת דב"ן.

יוד הי ואו הי ואל גי' ל"ז    

תמכור תמכור עם ה' אותיות גי' 
תרע"א והוא בגי' אדנ"י מלא



הה הא   הי    
יוד יוד   יוד    
הה הא  הי    
אלף   אלף אלף    
        קס"א - אלף הי יוד הי

     קמ"ג - אלף הא יוד הא

     קנ"א - אלף הה יוד הה



כב

יחוד אוחזה בסנסניו

יו ַסְנִסּנָ ֹאֲחָזה ּבְ
ותתחיל מאוחזה ולא מתחילת הפסוק.

ותכוין באומרך ֹאֲחָזה כי הוא גי' כ"ז כמנין כ"ז 

אותיות התורה.

ְסַנסַניו ותכוין לשם קדוש היוצא ממנו  ּבְ
סנסנוי שהוא בגי' ורב כח ובניקוד ורב כח.

ותכוין כי שם זה הוא סוד הדדים והשדיים העליונים שבהיכל אהבה דבריאה ותכוין 
לאחוז בהם ולינק מהם ולקבל מהם אור גדול.

ולכן תכוין אח"כ בר"ת וס"ת ֹאֲחָזה 

יו שהם אותיותֹ אְוְהְב שם קדוש. ַסְנִסּנָ ּבְ
ותכוין אותו מלא ובניקוד חולם, שבא, שבא.

אח"כ יאמר:

דֹול ֲאדֹוֵנינּו ְוַרב ּכַֹח: ּגָ
ויכוין כי ורב כח גי' ְסַנסַֹניו העולה רל"ו בניקוד 

ורב כח עצמו.

ותכוין כי הוא סוד הדדים כנ"ל.

ותכוין כי ב' הדדים הנז' הם סוד ב' פעמים דד, 
שבשמות אלדד ומידד ושם אלהים מחובר ונחלק 
בהם אל בדד ימין חסד, ומי בדד שמאל גבורה, 
ואות ה' באמצע ב' הדדים שעל ידה מתמלאים 

חלב:

ואם תרצה לעשות יחוד זה בקומך משנתך אחר חצות ככל הנז"ל אלא שתקדים 
פסוק גדול אדוננו אל פסוק אוחזה בסנסניו.



ֹאֲחָזה 
גי' כ"ז אותיות התורה 

אב גד הו זח טי כך למם נן סע 
פף צץ קרשת

ְסַנסַנוי גי' רל"ו
בניקוד ְוַרב ֹכַח גי' רל"ו

יו ֹאְוְהְב ַסְנִסּנָ ֹאֲחָזה ּבְ

ֹאלף ְואו ְהי ְבית 

ְוַרב ּכַֹח. 

ְסַנסַנוי

דדים
גבורה          חסד        חלב  

דד שמאל     דד ימין      ה  

מי דד   אל דד 



כג

יחוד חדשים לבקרים

יחוד זה יכוין אותו אחר חצות דליל החול, וקודם חצות דליל ש"ק.

תחילה יאמר פסוק זה:

ה ר"ת רחל.  ָקִרים ַרּבָ ים ַלּבְ ֲחָדׁשִ
כי עתה מתחדשת לאה ונגדלת ומתפשטת 

עד למטה ולוקחת מקום רחל ונקראת רחל. 

רחל

ה  ּבָ רַ ים  ִר ָק ּבְ ַל ים  ׁשִ ָד ֲח
ֱאמּוָנֶתָך: 

ר"ת גי' רל"ט, ויכוין כי תחילה בהיות 
ולמעלה  מהחזה  ז"א  באחורי  לאה  
היתה נקראת אלהים בריבוע גי' ר, ועתה 
מתפשטות פב"פ עד למטה בבחינת יה"ו 
דמ"ה דז"א שהוא בגי' ט"ל ס"ה גי' רל"ט. 

באחור 

א, אל, אלה, 
אלהי, אלהים

בפנים 

יוד הא ואו גי' ט"ל

ה יכוין כי  ָקִרים רַּבָ ים ַלּבְ ֲחָדׁשִ
ס"ת גי' פ"ה וע"ה גי' אלהים שהיא בחי' 

לאה קודם התפשטותה באחור.
אלהים

אח"כ יכוין כי ס"ת כל הפסוק

ה ֱאמּוָנֶתָך גי' ק"ה כמס' ס"ג ומ"ב  ָקִרים ַרּבָ ים ַלּבְ ֲחָדׁשִ
שבו כי ע"י ג' הידים דמ"ב דס"ג דיעקב גדלה לאה ונק' ס"ג.

י"ד אותיות

יהוה. יוד הי ואו הי.
י"ד אותיות

יוד ויו דלת, הי יוד,
י"ד אותיות 

ואו אלף ואו, הי יוד.

יוד הי ואו הי.





כד

בראש חודש קודם מוסף יאמר:

יר ר"ת גימטריא וה שהם ז' מלכים הנתקניםָאז ָיׁשּ

ָרֵאל ֶאת  ִיְשׂ
יָרה ַהּזֹאת ַהׁשִ

על ידי אימא הרמוזה בר"ת אהיה, ועל ידי 
אבא הנרמז בר"ת עלי באר

ר"ת ע"ב יוד הי ויו היֲעִלי ְבֵאר

אנו אומרים לנוק' עלי מ"ן לגבי ז"א ענו לה גימטריא יוד הי
מאחר שאת שלימה במוחין שלך הנרמזים 

בלה גימטריא ל"ה אותיות:

           אלף למד פא
           דלת למד תוי

           נון ואו נון
           יוד ואו דלת

ֵאר יסוד שלךּבְ

ִרים שהם או"א בסוד ויבן ה' אלהים את הצלעֲחָפרּוָה ׂשָ

רּוָה שהם ה"ג מנצפך נמשכו להּכָ

שהם חו"ג דאימא וגםמְנּדיֵבי ָהָעם

ְמֹחֵקק שהוא יסוד דז"אִבּ

ֲעֹנָתם ִמׁשְ שהם נו"ה דז"א שנמשכו לה בסוד מוחין ּבְ
וע"כ ראויה את להתייחד ולהתחבר עם 

ז"א

ְיא ֲאֶשר  מֹות ַהּגַ מֹות. ּוִמּבָ ֲחִליֵאל ּבָ ָנה ַנֲחִליֵאל ּוִמּנַ ּתָ ָנה. ּוִמּמַ ר ַמּתָ ְדּבָ ּוִמּמִ
יֹמן: ֵני ַהְיׁשִ ָקָפה ַעל ּפְ ה ְוִנׁשְ ְסּגָ ֵדה מֹוָאב ֹראׁש ַהּפִ ׂשְ ּבִ

מקורות: אור הלבנה )חלק אור החדש( דף ע"ב. בניהו בן יהוידע -  כוונות פרטיות 
דף ס"ה.

ע"ח ח"ב שער ל"ב פ"ז, דף ל"ח ע"ד.



{גי' ס"ג



כה

תהלים פרק ל"א פסוק כ"ג:

ֶגד ֵעיֶניָך  י ִמּנֶ י ְבָחְפִזי ִנְגַרְזּתִ ַוֲאִני ָאַמְרּתִ
ְוִעי ֵאֶליָך: ׁשַ ֲחנּוַני ּבְ ַמְעּתָ קֹול ּתַ ָאֵכן ׁשָ

כתב הרב זיכוך הנפש דף כ"א ע"ב לעיין בתקון הנפש דף י"ט ע"ב לכוין יחוד זה 
דזמנו עתה. והוא משער רוח הקודש דף כ"ב ע"א תקון כ"ד כ"ה למ"ז ל"ע עי"ש, 
ושער רוה"ק עם פירוש הרב יוס"ד זי"ע דף י"ז ע"א כוונה כ"ד כ"ה וסידור היר"א 
חלק ג' עמוד 156: )ועיין ג"כ יחוד להוציא רוח רעה ונזכר בשער רוח הקדש עם 

פירוש הרב יוס"ד זי"ע דף ל"א ע"א יחוד ב' – ויש בו שינויים מכאן(

תחילה יאמר כל הפסוק הזה:

ע"ה גי' אהיה   יהוה   אהיה מס' חייםַוֲאִני   

                אמרתי גי' י' פעמים אדנ"י ע"ה

י ָאַמְרּתִ

ה"ח

אדני        אדני
אדני

אדני       אדני

ה"ג

אדני        אדני
אדני

אדני       אדני

ְבָחְפִזי

ס"ג

ע"ה גי' יוד הי ואו 

הי

מ"ה

יוד הא ואו הא

י ִנְרַגְזּתִ
ע"ה גי' אלף דלת נון יוד

ויכוין בס"ת

י ְבָחְפִזי  ַוֲאִני ָאַמְרּתִ
י ִנְרַגְזּתִ

שהם ד' יודין דע"ב דיודין

יוד הי ויו הי

ויכוין בר"ת

ְבָחְפִזי ִנְרַגְזּתי
שם ב"ן דההין

יוד הה וו הה



כו

ֶגד ִמּנֶ
ויכוין נגד משם נג"ד יכ"ש ונקודו מן אותיות מנגד עיניךא

ע"ה גי' אל אדני ויכוין ִנֶגֶד דנג"ד יכ"ש

ֵעיֶניָך
ע"ה גי' אלף הי יוד הי

ויכוין כי ד' יודין דע"ב הנ"ל בס"ת הם עינים דע"ב 
י  ָחְפִזי ִנְגַרְזּתִ י ְבּ )ַוֲאִני ָאַמְרּתִ

יוד הי ויו הי( עינים דע"ב

כ"ו ָאֵכן

גי' יהוה
מ"ה

יוד הא ואו הא

ַמְעּתָ עם ד' אותיות גי' שין דלת יודׁשָ

גי'  יהוה  יהוה  יהוה  יהוה  יהוהֹקל

ֲחנּוַני ּתַ

גי' שלשה אהי"ה בפשוטם ובמילואם ומניין ששה 
אהי"ה הכל גי' תקכ"ד כמס' תחנוני

אהיה              אהיה
אהיה

מס' קס"א

אלף הי יוד הי
מס' קמ"ג

אלף הא יוד הא
מס' קנ"א

אלף הה יוד הה
הוסף עוד ו' כמניין ו' אהי"ה הנז' – גי' תחנוני:

א 

ִעי ּוְ ׁשַ ּבְ
גי' שפ"ח – גי' ב' פעמים

בינה

צדק
מלכות

צדק
יכוין בשם ס"גב  יוד הי ואו היֵאֶליָך:

ב         

אלף הי יוד היֵאויכוין כי א' דאליך היא א' דאהי"ה דיודין
יוד הי ואו היגם היא א' דס"ג

אלף הי יוד היֶלול' דאליך היא ג' יודין דאהי"ה דיודין

יוד הי ואו הייוי' דאליך היא יו"ד ראשונה דס"ג
יוד הי ואו היָךוך' דאליך היא נגד ב' יודין האחרים דס"ג

א. שער רוח הקודש דף כ"ב ע"א כוונה כ"ד: 
ב. עיין שער רוח הקודש דף כ"ב ע"א הגהת א"ש זי"ע "והנה אליך חסד שנים להוי"ה דס"ג ואולי 
ר"ל שחסר שני כוללים האחד הוא כולל מהוי"ה והאחד כולל מאהי"ה כאשר נבאר בע"ה". ע"כ 

עי"ש 



כז

ס"ג וקס"א הנז"ל גי' ב' פעמים יב"ק
יב"ק                     יב"ק

יאהלוההים   יאהלוההים
)גי' דרך()וב' פעמים יב"ק גי' דר"ך(

ִעי ֵאֶליָך: ר"ת עם עשר אותיות דע"ב הנז"ל  ּוְ ׁשַ ֲחנּוַני ּבְ ַמְעּתָ קֹול ּתַ ָאֵכן ׁשָ
גי' שד"י מלא )ר"ל ר"ת הנז' הוא תת"ד, ועם י' אותיות דע"ב הנז"ל גי' תתי"ד גי' שד"י 
מלא. ]ומ"ש שם ע"ב הנז"ל ר"ל שם ע"ב שנרמז ע"י ס"ת "ואני אמרתי בחפזי נגרזתי" 

שהם ד' יודין דע"ב. עיין שער רוה"ק כ"ב ע"א[(:

ר"ת הנז"ל עם י' אותיות דע"ב הנז"ל גי' שד"י מלא

י' אותיות ר"ת – גי' תת"ד     
]יוד הי ויו הי[ ]אשקתב"א[   

שד"י מלא גי' תתי"ד

שין דלת יוד

עוד יכוין בא"ל דאליך מלא אלף למד ֵאֶליָך:  
ויחבר ב' שמות הנז' לעיל א"ל מלא ושד"י מלא גי' אלף עלמין וז"ס האלף לך 
שלמה )ר"ל א"ל מלא יעלה קפ"ה ועוד שד"י מלא העולה תתי"ד, ועם הכולל גי' – אלף(

קפ"ה

אלף למד
{גי' אלף עלמיןתתי"ד

שין דלת יוד      

ויכוין כי מה שהיה בעונו נכרת ונגרז מע"ב ומב"ן ומנג"ד דנג"ד יכ"ש:

הנני מתפלל ומתחנן לשם יתברך שיעלו ב' שמות א"ל שד"י במלואיהם אל 
עולם הבריאה שהוא סוד אלף עלמין כמניין ב' שמות שנ"ל כי שם מקומם ולא 

יהיה לעולם היצירה והעשיה אחיזה בעולם הבריאה הנז':





כח

יחוד ליראת שמים
מיוסד על הפסוק

ְתָעָרב: )משלי כ"ד( ִני ָוֶמֶלְך ִעם ׁשֹוִנים ַאל ּתִ ְיָרא ֶאת ְיֹהָוה ּבְ
ותועלת היחוד הזה להמשיך על האדם יראת ה' אם יכוין תמיד ביחוד הזה:

אהיה ְיָרא ֶאת ְיֹהָוה ר"ת גי' אהיה פשוט  
שדי ִני ָוֶמֶלְך וִעם ׁשֹוִנים ר"ת גי' שדי פשוט  ּבְ

ְתָעָרב:  ְוִעם ׁשֹוִנים ַאל ּתִ
ר"ת גי' תש"ז, ועם האותיות עולה תש"ך.

]ר"ל אותיות של "ועם שונים אל תתערב" ואף שהם יותר שניים נ"ל שה-ו' של 
ועם היא שימושית. ועוד שבפסוק כתוב עם בלא ו' אלא שהיה מסורת להרב שהוא 

עם ו' וע"כ האותיות הם י"ד ס"ה עולה תש"ך[

ויכוין שהם עשר הויו"ת דע"ב דיודין 
עולה תש"ך. ויכוין להמשיך מתשעה 
ספירות  שבתשעה  דע"ב  הויו"ת 
עליונות אל ספירת המלכות הנוק' 
התחתונה שיש בה הוי"ה דע"ב ויהיו 

תש"ך.

יוד הי ויו הי
יוד הי ויו הי
יוד הי ויו הי
יוד הי ויו הי

יוד הי ויו הי
יוד הי ויו הי
יוד הי ויו הי
יוד הי ויו הי

יוד הי ויו הי
יוד הי ויו הי ע"ב דמלכות

ויכוין שאלו התשעה הויו"ת דע"ב הם בגי' שלשה פעמים רי"ו שהוא בגי' יראה.

ויכוין בהם רי"ו מימין חח"ן, ור"י משמאל בג"ה, ורי"ו באמצע דת"י כזה:

בג"ה שמאל    חח"ן ימין    דת"י אמצע  

יוד הי ויו הי יוד הי ויו הי     

יוד הי ויו הי יוד הי ויו הי  ויד הי ויו הי   
יוד הי ויו הי יוד הי ויו הי  יוד הי ויו הי   

יוד הי ויו הי    
יוד הי ויו הי לע"ב דמלכות

גם יכוין להמשיך שם אהיה ושם שדי

אהיה שדי
שנרמזו לעיל בר"ת ירא את יהוה בני ומלך ועם שונים 

להמשיכם אל המלכות     





כט

כוונות יום א'

ביום זה לא יבטל מחשבתו אפי' רגע, רק למחשבות קדושות מכלל רמ"ח מצוות 
עשה למנות ימי החול ע"ד זה, וגם מועיל להכנת שבת.

יכוין בה' ראשונה דהוי"ה, ושם ס"ג, ואל שדי, ולאה.

יהוה. יוד הי ואו הי. אל שדי. לאה
וע"י זה ימשך לו הארה לקיים לו תוספת הנשמה משבת שעברה מבחינת 

הבריאה.

ויכוין לשם הוי"ה בניקוד אלקים. יֱֹהִוה.

גם יכוין לשם הויה בסגול ניקוד חסד. ֶיֶהֶוֶה.

גם יכוין ר"ת סגול ֶסֶמֶוֶטֶרֶיֶה ֶגֶזֶרֶיֶאֶל ֶוֶעֶנֶיֶאֶל ֶלֶמֶוֶאֶל.

ויכוין לשם אביגת"ץ, והוי"ה בני' ר"ת ְבראשית ָברא ֱאלהים ֶאת ְאָבְגֶיֵתץ ְיָהֱוֵה

גם יכוין ס"ג קס"א משולבים ואל שדי.

יוד אלף, הי הי, ואו יוד, הי הי. אל שדי
לפי שיום הוא חסד, שהוא ענף החכמה, יכוין לשם ע"ב בניקוד פתח

ַיַוַד ַהַי ַוַיַו ַהַי.
ולפי שמתגלה בו בחי' בריאה לכן תכוין בשם ס"ג בניקוד צירי

ֵיֵוֵד ֵהֵי ֵוֵאֵו ֵהֵי.
גם יכוין לדעת הפנימי דנוק' קדישא       גם יכוין לשם מ"ב דבריאה

אהיה יהו יֹוד ֶהה ָוו ֶהה     
אהיה אהיה      

יכוין ַמַצַפץַ בניקוד ַקח. מרגלא א' דאהיה ושם יהוה.





ל

כוונות יום ב'

וכל היום הזה תעסוק בתורה גם בדיבור, מכלל רמ"ח מצוות עשה למנות ימי החול 
ע"ד זה, וגם מועיל להכנות שבת.

ויכוין בו' דהוי"ה, ושם מ"ה, ואל הוי"ה, וז"א.

יהוה. יוד הא ואו הא. אל יהוה. ז"א.
וע"י זה ימשך לו הארה לקיים לו תוספת הרוח משבת שעברה מבחינת היצירה.

גם יכוין לשם הוי"ה בשבא ניקוד גבורה. ְיְהְוְה.

גם יכוין לר"ת שבא ְשְמְעְיְאְל ְבְרְכְיְאְל ְאְהְנְיְאְל.

גם יכוין מ"ה קמ"ג משולבים יכוין לשם קרע שטן, והוי"ה בני'   

ואל הוי"ה.    ר"ת ויאמר אלקים ְיהי ָרקיע  

    ַקְרֶע ְשָטן ַיֱהְוָה.       יוד אלף, הא הא, ואו יוד,
      הא הא. אל יהוה.

ולפי שמתגלה בו בחי' יצירה לכן לפי שיום ב' הוא גבורה, שהוא ענף 

תכוין ג"כ בשם מ"ה בניקוד   הבינה, לכן שם השולט הוא ס"ג  

חולם בני' צירי     

ֹאוֹ  ֹהֹא  ֹיֹוֹד  ֹהֹא  וֹ      ֵי ֵו ֵד ֵהֵי ֵוֵאֵו ֵהֵי  
גם תכוין לשלב שם זה עם שם גם תכוין לשם בן מ"ב ועי"ז תעלה  

בחינת נפשך מהעשיה ליצירה אלא   של השבת כדי שיקבל הארה

שתכוין שביום הזה גובר שם קר"ע    שם זה משם של שבת קודש

      שט"ן על כל שאר השמות     קשרקעו שצטינת
אבג יתץ. קר"ע שט"ן. נגד 

יכש. בטר צתג. חקב טנע.
יגל פזק. שקו צית.

גם יכוין לדעת הפנימי דנוק' קדישא יֹוד ְהה ֵוו ְהה

יכוין ְמָצְפָץ בניקוד ְלָך מרגלא ה' דאהיה ושם יֱֹהִוה.





לא

כוונות יום ג'

וכל היום הזה תעסוק במצוות מעשיות ובפרט במצוות עשה התלויות ברגלים כגון 
הלויית המת וביקור חולים וכיוצא בזה מכלל רמ"ח מצוות עשה למנות ימי החול 

ע"ד זה, וגם מועיל להכנות שבת.

יכוין בה' אחרונה דהוי"ה, ושם ב"ן, ואל אדני, ולאה.

יהוה. יוד הה וו הה. אל אדני. לאה.

וע"י זה ימשך לו הארה לקיים לו תוספת הנפש משבת שעברה מבחינת 
העשיה.

ֹה. גם יכוין לשם הוי"ה בחולם ניקוד ת"ת. ֹיֹהוֹ

גם יכוין ר"ת חלם ֹחֹנֹיֹאֹל ֹלֹהֹדֹיֹאֹל ֹמֹחֹנֹיֹאֹל.

יכוין לשם נג"ד יכ"ש, והוי"ה בני' ר"ת ַויאמר ֱאלקים ִיקוו ַהמים ַנְגֶד ִיַכש. 
ַיֱהִוַה.

גם יכוין ב"ן קנ"א משולבים ואל אדני.

יוד אלף, הה הה, וו יוד, הה הה. אל אדני

ֹאוֹ ֹהֹא לפי שיום ג' הוא ת"ת, יכוין לשם מ"ה ֹיֹוֹד ֹהֹא וֹ

ומצד שהעשיה שולטת בו תכוין לשם ב"ן ֹיוד ֵהֹה ָוֹו ֵהֹה

ֶו ֹהֶה גם יכוין לדעת הפנימי דנוק' קדישא ֹיוד ֹהֶה וֹ

יכוין ַמִצַפִץ בניקוד ַסִמים. מרגלא י' דאהיה ושם מצפץ.





לב

כוונת יום ד'

וכל היום הזה תעסוק במצוות מעשיות ובפרט במצוות עשה התלויות ברגלים כגון 
הלויית המת וביקור חולים וכיוצא בזה מכלל רמ"ח מצוות עשה למנות ימי החול 

ע"ד זה, וגם מועיל להכנות שבת.

יכוין בה' אחרונה דהוי"ה, ושם ב"ן, ואל אדני, ורחל.

יהוה. יוד הה וו הה. אל אדני. רחל.

וע"י זה ימשך לו הארה לקבל תוספת הנפש משבת הבאה מבחינת העשיה.

גם יכוין לשם הוי"ה בחיריק ניקוד נצח ִיִהִוִה

גם יכוין ר"ת חיריק ִחזִקִיִאִל ִרִהִטִיִאִל ִקִדִשִיִאִל.

יכוין לשם בט"ר צת"ג, והוי"ה בני' ר"ת ַוְיאמר ֶאלקים ְיהי ְמאורות

ַבְטֶר ְצְתג. ַיֱהְוְה.

גם יכוין ב"ן קנ"א משולבים ואל אדני.

יוד אלף, הה הה, וו יוד, הה הה. אל אדני

לפי שיום ד' הוא נצח, יכוין לשם ע"ב בניקוד פתח

ַיַוַד ַהַי ַוַיַו ַהַי

ומצד שהעשיה שולטת בו תכוין לשם ב"ן ֹיוד ֵהה ָוו ֵהה

גם יכוין לדעת הפנימי דנוק' קדישא יֹוד ִהה ַוו ִהה

יכוין ָמָצָפָץ בניקוד ָנָטף. מרגלא י' דיהו ושם אל.





לג

כוונות יום ה'

וכל היום הזה תעסוק בתורה גם בדיבור, מכלל רמ"ח מצוות עשה למנות ימי החול 
ע"ד זה, וגם מועיל להכנות שבת.

יכוין בו' דהוי"ה, ושם מ"ה, ואל הוי"ה, ויעקב.

יהוה. יוד הא ואו הא. אל יהוה. יעקב.
וע"י זה ימשך לו הארה לקבל תוספת הרוח משבת הבאה מבחינת היצירה.

גם יכוין לשם הוי"ה בשורק ניקוד הוד. ֻיֻהֻוֻה.

גם יכוין לר"ת קבוץ ֻשֻמֻעֻיֻאֻל ֻרֻעֻמֻיֻאֻל ֻקֻנֻיֻאֻל.

גם יכוין מ"ה קמ"ג משולבים יכוין לשם חקב טנע, והוי"ה בני'  

ואל הוי"ה. ר"ת ויאמר אלקים ישרצו המים   

   ַחֱקב ִטַנע ַיֱהִוַה.          יוד אלף, הא הא, ואו יוד, 
הא הא. אל יהוה.           

לפי שיום ה' הוא הוד, שהוא ענף         ולפי שמתגלה בו בחי' יצירה לכן

הבינה, לכן שם השולט הוא ס"ג             תכוין ג"כ בשם מ"ה בניקוד

חולם בני' צירי       

ֹאוֹ ֹהֹא. ֹיֹוֹד ֹהֹא וֹ       ֵיֵוֵד ֵהֵי ֵוֵאֵו ֵהֵי       
גם תכוין שם זה עם שם גם תכוין לשם בן מ"ב ועי"ז תעלה  

בחינת נשפך מהעשיה ליצירה אלא            של השבת כדי שיקבל הארה

שתכוין שביום הזה גובר שם חק"ב            שם זה משם של שבת קודש

טנ"ע על כל שאר השמות.              חשקקבו טצניעת

אבג יתץ. קרע שטן. נגד יכש.
בטר צתג. חקב טנע. יגל פזק.

שקו צית.
גם יכוין לדעת הפנימי דנוק' קדישא יֹוד ֻהה ְוו ֻהה.

יכוין מּוְצֵפֶץ בניקוד ּוְשֶחֶלת. מרגלא ה' דיהו ושם אלהים.





לד

כוונות יום ו'

ביום זה לא יבטל מחשבתו אפי' רגע, רק למחשבות קדושות מכלל רמ"ח מצוות 
עשה למנות ימי החול ע"ד זה, וגם מועיל להכנות שבת.

יכוין בה' ראשונה דהוי"ה, ושם ס"ג, ואל שדי, ורחל.

יהוה. יוד הי ואו הי. אל שדי. רחל.

וע"י זה ימשך לו הארה לקבל תוספת הנשמה משבת הבאה מבחינת 
הבריאה.

גם יכוין לשם הוי"ה בשורוק ניקוד יסוד. יּוהּווּוהּו.

גם יכוין ר"ת שורוק שּומּושּויּואּולּו רּופּואּולּו קּודּושּויּואּולּו

יכוין לשם יג"ל פז"ק, והוי"ה בני' ר"ת ויאמר ֱאלהים תֹוצא ַהארץ

ַיֱגל פַזק. ַיֱהֹוַה.

גם יכוין ס"ג קס"א משולבים ואל שדי.

יוד אלף, הי הי, ואו יוד, הי הי. אל שדי

לפי שיום ו' הוא יסוד, יכוין לשם ע"ב בניקוד פתח

ַיַוַד ַהַי ַוַיַו ַהַי.

ולפי שמתגלה בו בחי' בריאה לכן תכוין בשם ס"ג בניקוד צירי 

ֵיֵוֵד ֵהֵי ֵוֵאֵו ֵהֵי.

גם יכווין לדעת הפנימי דנוק' קדישא יֹוד הּוְה וּוְו הּוְה.

יכוין ְמֶצְפָץ בניקוד ְוֶחְלְבָנה.





לה

כוונות ליל שבת

יכוין לשם ַמִצַפִץ ניקוד ַסִמים.

ולשם ַשֱקִוָצית בניקוד ר"ת ַויאמר ֱאלהים ִהנה ָנתתי..

ושם ס"ג ֵיֵוֵד ֵהֵי ֵוֵאֵו ֵהֵי.

ושם  י ה ו ה  ומלאכיהם ר"ת שבא צירי

ְשְמְעְיְאְל ְבְרְכְיְאְל ְאְהְנְיְאְל ֵצֵוֵרֵיֵאֵל ֵרֵזֵיֵאֵל ֵיֵוֵפֵיֵאֵל


כוונות יום שבת

לבֹוָנה יכוין לשם מּוְצפָֹץ ניקוד ּוְ

גם יכוין לשמות יֳ ֳה ֳו ֳה

ְשְמְעְיְאְל ְבְרְכְיְאְל ְאְהְנְיְאְל ר"ת שוא.
ָיָוָד ָהָי ָוָיָו ָהָי ָקָדָמָיָאָל ָמָלָכָיָאָל ָצָוָרָיָאָל

ְיוד ָהה ֹוו ֹהה דעת הפנימי דנוק' שלא בשעת הזיווג


כוונות מנחת שבת

יכוין לשם ַמָצַפָץ ניקוד ַזָכה.

יֲֲהֲוֲה ְשְמְעְיְאְל ְבְרְכְיְאְל ְאְהְנְיְאְל ר"ת שבא.

ַיַוַד ַהַא ַוַאַו ַהַא. ַפַדַאַל ַתַלַמַיַאַל ַחַסַדַיַאַל.



 ֵ  ְ 
 ֵ  ְ 

 ֵ  ְ 
 ֵ  ְ 



לו

יחוד הזכירה

שער רוח הקודש דף ל"ג ע"ב, ועיין גם שער רוח הקודש עם הסבר של הדע"ה דף 
ל' ע"א יחוד א'. היר"א חלק ד' עמוד 132, זיכוך הנפש דף ל"ה ע"ב:

כתב הרב בחלק זיכוך הנפש דף ל"ה ע"ב וז"ל: עיין בשער רה"ק דף ל' ע"א )ר,ל 
ל"ג ע"ב( ובכללי חסדי דוד כלל ק"ט תחלה יכוין בגבורה דעתיק שהוא בוצינא 
דקרדינותא והיא אלהים דההין בריבוע המלובשת במוחא סתימאה דא"א ומשם 
יכוין הכתף להמשיך הה"ח והה"ג של הדעת דמוחא סתימאה בין תרין כתפין, 
וימשיך הכתף ימין לאבא, והכתף שמאל לאימא, וכל אחד מהם הוא ב' י"ה דיודין 
ודההין בהכאה. והכתר הוא ג' י"ה דיודי"ן ודההי"ן ודאלפי"ן בהכאה גי' כתר. )כן 
נכתב בחלק זיכוך הנפש דף ל"ה ע"ב, והוא ע"פ שער רוח הקודש דף ל"ד ע"א, אף הבן 

כי לאו"א נמשכין רק י"ה דיודין ודההי"ן בלבד.(

וכן ימשיך להם הארה מהנצח והוד דעתיק שהם שם צבאו"ת ואו"א הם ע"ב 
קס"א ומשם ימשיך לזו"ן וזה היחוד יועיל בו בכל יום בעת עלות השחר וגם ביום 

הכפורים במוסף ונעילה בזמן שאומר השליח ציבור תיבת "איה":

מועיל לכל אדם אמנם למי שהוא שורש נפשו מאבר כתף של אדה"ר של ימין או 
של שמאל טוב מאד שיכוין בזה יותר משאר בני אדם:

וזה סדר הכוונה:

תכוין גבורה דעתיק שבמוחא סתימאה דא"א

אלף, אלף למד, אלף למד הה, אלף למד הה יוד, 

אלף למד הה יוד מם

גי' אלף ואחד א 

ימשיך החו"ג דדעת דמוחא סתימאה בין תרין כתפין דיליה והוא סוד ב' 

כתפות חוברות

         

נזכרה בזיכוך הנפש דף ל"ה ע"ב בתחילת היחוד, והיר"א חלק ד' עמוד 133  א.    כוונה זאת 
הביאה לקראת סוף היחוד. רבוע אהי"ה דההי"ן גי' אלף וזהו – "ָהֶאֶלף ְלָך ְׁשֹלמֹה ּוָמאַתִים ְלנְֹטִרים 
ֶאת ִּפְריֹו" גם ר"ת לנטרים את פריו אל"ף. ואמר ומאתים הם הניקוד כנז' לקמן. ועוד עיין שער 
רוה"ק דף נ"ד ע"א יחוד ר"ח – דשם כתב כי ר"ת אלף וס"ת מות להורות כי המאתים הנז' שומרים 

את פריו שהוא הטיפה מן העכירות הנקרא מות:



לז

כתף ימיןא                כתף שמאל  

יוד הה     יוד הי        יוד הי     יוד הה        
גי' אדניב                    גי' אדני  

ובהכאה יו"ד פעמים ה"י גי' ש'          ובהכאה יו"ד פעמים ה"ה גי' ר'
         הי הי הי הי הי             הה הה הה הה הה
       הי הי הי הי הי                  הה הה הה הה הה
      הי הי הי הי הי                  הה הה הה הה הה 

      הי הי הי הי הי                  הה הה הה הה הה   
      גי' ש'                          גי' ר'

ובהכאה יו"ד פעמים ה"ה גי' ר'        ובהכאה יו"ד פעמים ה"י גי' ש'
הי הי הי הי הי    הה הה הה הה הה    
הי הי הי הי הי   הה הה הה הה הה    
הי הי הי הי הי   הה הה הה הה הה    
הי הי הי הי הי   הה הה הה הה הה     

        גי' ר'              גי' ש'

    ושניהם גי' כתףג      ושניהם גי' כתף
   והוא              והוא

לאבא                 לאימא  
           שהוא שם ע"ב     שהיא שם קס"א

אלף הי יוד הי      יוד הי ויו הי   
 אח"כ ישלבם וינקדם כזה    ישלבם וינקדם כזה

ויכוין י"ה דיודי"ן גובר בימין      ויכוין י"ה דההי"ן גובר בשאמל
    ָיַיַוַוַדַד ַהַהַיַה      ָיָיָווָָדָד ַהַהַהָי

       נקודות ימין גי' ע'              נקודות שמאל גי' ק"ל
      כמס' ה' הויות ה"גד 

יהוה      יהוה        

            יהוה
יהוה      יהוה      

א.    ב' כתפין דא"א מתלבשים תוך או"א ומאותם הכתפין נעשה להם מוחין לכם הם סוד י"ה 
תלוי  שם  כי  י"ה  זכר  ר"ל  לזכירה  מועילה  זאת  כוונה  ולכן  באימא  ה'  באבא  י'  באו"א  י"ה  כי 
ענין הזכירה, ומתפשטים באו"א ע"ב קס"א גי' זכור ולאחר התפשטות המוחין הנז' באו"א אין 
דיודין  ה"י  יו"ד  ימין  בכתף  מוחין  לזיכרון.  מועיל  לכן  שם  נאחזים  השכחה  שמהם  החיצוניים 

שהוא דכורא גובר על י"ה דההי"ן שהוא הנוק'. ובכתף השמאלי גובר י"ה דהה"ין:
ב.   ד' פעמים י"ה הנז' בב' הכתפין גי' ק"ל גי' ב' פעמים אדנ"י שבשתי הכתפות האלו.

ג.   כתף בגי' ת"ק וב"פ כתף גי' אלף ואמר שה"ש ח' ָהֶאֶלף ְלָך ְׁשֹלמֹה ּוָמאַתִים ְלנְֹטִרים ֶאת ִּפְריֹו 
נמצא כי האלף הם הכתף והם בחי' אותיות ומאתים לנוטרים את פריו הוא הניקוד העולה קל"ע 

גי' ר' כי הניקוד שומר האותיות כנז' לקמן:
ד.   היר"א חלק ד' עמוד 132: 



לח

אח"כ ישלבם עם שם ע"ב והוא לאבא         וישלבם עם שם קס"א והוא לאימא

שילוב יוד הי – יוד הה – עם שם ע"ב         שילוב יוד הה – יוד הי – עם שם קס"א

ָייַיוַוד ַוהַדי    ָיאָילָוף ָוהָדי  
ַדוַהיַהו ַיהַהי    ָדיַהוַהד ַההָיי  

והוא לאבא      והוא לאימא  

ויכוין כי בין שני הנקודות הם בגי' ר' והם סוד ומאתים לנוטרים את פריו והם 

שומרים הזכירה שהם הנקודות ששומרים האותיות

גם יכוין כי הנקודות )דימין ודשמאל( הם בגי' קל"ע גי' ר' כמס' ריבוע אלהים

ריבוע אלהים

גי' ר' גי' קל"ע א, אל, אלה, אלהי, אלהים     
וכמס' יו"ד ה"ה דההי"ן בהכאה )יו"ד פעמים ה"ה(       גי' ר'א גי' קל"ע

הה הה הה הה הה הה הה הה הה הה   

הה הה הה הה הה הה הה הה הה הה   
והם סוד קלעים שהם הנקודות, לכתף שהם האותיות במספר ע"י הכאה כמ"שב 

וכן ימשיך לאו"א הארה מהנצח והוד דעתיק שהם שם צבאו"ת המלובשים בחג"ת 

דא"א – וצבאות עם הכולל גי' כת"ף

צבאות ע"ה גי' כתף צבאות ע"ה גי' כתף    
מהוד דעתיק          מנצח דעתיק  

            לאבא                 לאימא

שהיא שם קס"א         שהוא שם ע"ב  

     יוד הי ויו הי    אלף הי יוד הי
גם תכוין כי אלו הכתפין הם מתפשטים תוך או"א שהם ב' שמות )ע"ב קס"א( גי' 

זכור )ומאותם הכתפין נעשים להם מוחיןג ( כי הזכירה תלויה בהם כי אין החיצוניים 

יכולים להתאחז בהם שמהם באה השכחהד 

א.   י"ה דההי"ן העולה ר' שומר את הפרי שהוא י"ה דיודי"ן הנקרא פרי דאילנא כי אבא י' גנוז 
תוך אימא ה':

ב.   ר"ל כתף הם האותיות כנז"ל יו"ד פעמים ה"י ועוד יו"ד פעמים ה"ה גי' כתף, וב' פעמים 
כתף הרי "אלף" וזה האלף לך שלמה כנז"ל, ומאתים לנוטרים את פריו הם הנקודות השומרים 
הפרי – והנקודות הם הקלעים, נקודות דימין ודשמאל גי' ר' גי' קל"ע: וזהו קלעים לכתף. שמות 
כ"ז פסוקים י"ד ט"ו – ַוֲחֵמׁש ֶעְשֵׂרה ַאָּמה ְקָלִעים ַלָּכֵתף ַעֻּמֵדיֶהם ְׁשֹלָׁשה ְוַאְדֵניֶהם ְׁשֹלָׁשה: ְוַלָּכֵתף 
ְוַאְדֵניֶהם ְׁשֹלׁשה: וראה כי נזכר כאן ב' פעמים י"ה  ַעֻּמֵדיֶהם ְׁשֹלָׁשה  ְקָלִעים  ֶעְׁשֵרה  ַהֵּׁשִנית ֲחֵמש 

דהינו חמש עשרה, וגם נזכר ב' פעמים כתף:
ג.   שער רוח הקודש דף ל"ג ע"ב למטה.

ד.   שער רוה"ק שם, היר"א חלק ד' עמוד 133:



לט

שילוב ע"ב קס"א גי' זכור

יוד אלף הי הי ויו יוד הי הי גי' זכור
ומשם יכוין להמשיך הזכירה והוא אותיות זכר י"ה

שהם או"א 
ומשם ימשך א

לזו"ן



כונת תורה לשמה

יכוין שע"י עסקו בתורה לשמה לשם ה', ה' היא לאה להמשיך לה מדת אורות 
מתורה שהוא יסוד דאבא ולהמתיק דיניה:

חב"ד=ל"ו
חכמה     בינה   

הא     הי    
     דעת

הה     

ויכוין הי ועוד הא ועוד הה עם ה' השורשית גי' לאה

חג"ת=מ"ז
גבורה חסד       

ד י     דו    

ת"ת     

ו ו     
ויכוין ד י  ועוד דו  ועוד ו ו דחג"ת גי' מ"ב ועוד אות ה' גי' מ"ז 

והוא מס' שילוב הוי"ה אהי"ה:

יאההויהה
א   נמצא כי ב' כתפין דא"א שעליהם מלבישים או"א נמשכו לאבא ולאימא שהם ע"ב קס"א גי' 
זכור בסוד מוחין ובסוד ב' עטרין דירתין מאו"א ומשם לזו"ן וזהו האלף לך שלמה כי ז"א הנקרא 
שלמה מלך שהשלום שלו לוקח כל התרין עטרין שהם ב' פעמים כתף גי' אל"ף כנז"ל ואח"כ 
נשאר לו כתף אחד הימין דא"א שהוא עיטרא דחסדים והם מתפשטים בז"א )כתף גי' ת"ק וז"ס עץ 
חיים מהלך ת"ק אמה( ועטרא דשמאל דא"א גבורות לוקחת אח"כ הנוק'. ואחר המשכת המוחין 

הנז' אין הקלי' שמהם השכחה יכולה להתאחז באדם לכן מועיל לזכרון:

ו

ו



מ

ויחבר החב"ד גי' לאה והחג"ת גי' מ"ז

וביחד הם מ"ו מילוי ע"ב ול"ז מילוי ס"ג = גי' פ"ג

מילוי ע"ב    וד י יו י   גי' מ"ו

מילוי ס"ג   וד י או י  גי' ל"ז

נה"י = שס"א

הוד = לאה נצ"ח = רכ"ה      
      ה"י פעמים ה"י גי' רכ"ה        ה"א פעמים ה"א גי' לאה

הא הא          הי הי הי הי הי    
הא הא       הי הי הי הי הי    
הא הא          הי הי הי הי הי    

יסוד = ק'

ה"ה פעמים ה"ה גי' אדנ"י ועוד ל"ד אותיות דמלא דמלא

הה הה הה הה הה
הה הה הה הה הה

ויכוין כי ההי"ן דנה"י העולים 
שס"א

ועוד מילוי ע"ב ס"ג הנז"ל 
דהיינו דחב"ד ודחג"ת העולים

פ"ג
יחד יעלו בגימטרייא מד"ת שהוא כמספר 

ד' אלפין דד' אהי"ה.

ההי"ן דנה"י גי' שס"א
ועוד מילוי ע"ב וד י יו י גי' מ"ו
ועוד מילוי ס"ג וד י או י גי' ל"ז

יעלה מד"ת
אלף אלף אלף אלף 

ונשאר קס"ז מתורה והוא אחוריים דס"ג שביסוד דאימא כי לוקחת קס"ו 

)יוד, יוד הי, יוד הי ואו, יוד הי ואו הי( מתורה ונשאר מד"ת ללאה:
וכתב הרב בשער המצוות פרשת ואתחנן וז"ל:

והנה מדת אורות אלו נמשכים אליה מיסוד דאבא הנקרא תורה. ואם תסיר מדת מן 
תורה ישאר קס"ז, והוא אחוריים דס"ג שביסוד דאימא כנודע, כי אחוריים לבדם הם 
הנכנסים בז"א, נמצא כי כשיוצאין אורות יסוד אבא, כמנין תורה הנתונים תוך יסוד 
דאימא דאחוריים, שהוא הוי"ה דקס"ו הנזכר, אז לוקח היסוד דאימא קס"ו אורות 

מן התורה, ושאר האורות שהם כמנין מד"ת הם לבדם יוצאים אל לאה. עכד"ק.





מא

כוונת מאה ברכות בכל יום

בכללות מאה ברכות יכוון להמשיך מוחין מן הבריכה העליונה לז"א, דהיינו שיכוון 

להמשיך המוחין המתלבשים בנה"י דאימא ומתפשטים בו"ס דז"א- כחב"ד ח"ג, 

ועוד מתפשטת עטרת היסוד דאימא בשליש עליון דת"ת דז"א, וכל ספירה כלולה 

מעשר שעולה בגי' ס"ג יוד הי ואו הי, ועד כאן האורות הם סתומים.

ועוד יכוון להמשיך האורות בגילוי ומתפשטים בשני- שלישי ת"ת דז"א שמספרם 

ל"ז כמספר מילוי ס"ג וד י או י, וס"ג ול"ז = גי' מאה.

ואח"כ יכוון להמשיך כללות המאה ברכות מז"א- לנוק שבה שם אדני והאלף 

בציור יוי והיו"ד שעל הנו"ן הרי ל"ו וס"ד מספרם מאה, כמספר אדנ"י וד"ל אותיות 

מילוי מילואו ע"ה, כמס' ק' אדנים

אדני

אלף למד פא, דלת למד תו, נון ואו נון, יוד ואו דלת.





מב

סדר יחוד החיוורתי

 

 

 ה"ז דף מ"שער רוח הקודש יחוד י' עי

 ן"ההי 'ודלתין ו 'גן ו"ווי 'טן ו"יודי ב"י: שיש בהם, ב"ע 'גא הם "חיוורתי דא ג"י
 

 ב"ע 'גכאילו אתה רואה  ותכוין

 יו היו יוד הי  יו היו יוד הי   יו היו יוד הי
 

 י     י     י     י  י     י     י     י  י     י     י     י
 

 ,ה דעתיק"אור חוזר דנו (-שבאו מ)הנמשכים מכח , אוירא,ב נימין דרישא תניינא "אלו הם י
 

 .ן דחיוורתי"ב יודי"בהם מי ותמשיך ותאיר
 

 (א"יר -למטה  א"נ)אחר שהאירו לעיניך , ן"ב יודי"מהי תמשיכנה, ג הכוללת"נימא הי
 

 י   י   יי      י   י   י   י      י   י   י   י
 

  (בדיקנא) שםן אשר "ווי 'גן עם "ווי 'טויתחברו אלו ה, א"לתיקוני דיקנא דא, ן דחיוורתי"ווי 'טמ להמשיך ולהאיר

 תיקוני דיקנא ב"יויהיו , א של מלבושיהם"קס 'גב
 

 הי ויוד הי וי  הי ויוד הי וי  הי  ויוד הי וי
י     ד היואלף הי י       ד היולף הי יא  ד היואלף הי 

 

 וו     ו     ו      וו     ו     ו       וו     ו     ו     
 

 תיקונין (ב"שבי, ן"ווי)ב "מהי תמשיכהו, ג ונקה"תיקון הי

 וו   ו   ו         וו   ו   ו         וו   ו   ו   
 
 
 

 נימין (ב"ן שבי"יודי)ב "לי נקודות, וורתיב דחי"שמות ע' דגדלתין ' מג להמשיך

 הי ויו הי דיו  הי ויו הי דיו  הי ויו הי ד יו
 יֵֶ  יֵֶ  יֵֶ  יֵֶ  יֳ     יֳ     יֳ     יֳ   יָֹ  יָֹ  יָֹ  יָֹ

 
 נקודות לנימא הכוללת, עצמםן "דלתי' מג להמשיך

 יֵֶ  יֵֶ  יֵֶ  יֵֶ      יֳ     יֳ     יֳ     יֳ       יָֹ  יָֹ  יָֹ  יָֹ

 א"ב תיקוני דיקנא דא"לי נקודות, ב דחיוורתי"שמות ע' דג ן ראשונות"ההי' מג ולהאיר להמשיך

 י ויו היהיוד   י ויו היהיוד   י ויו היהיוד 
 וֱֶֶ   וֱֶ    וֱֶ    וֱֶ     וֲַָ    וַָ    וַָ   וַָ      ּוֹ וִ      ּווִ      ּווִ     ּווִ 

 
 ג ונקה"נקודות לתיקון הי, (ב דחיוורתי"שמות ע' דג) ן שניות"ההי' מג ולהאיר להמשיך

ו   יהיוד הי ויו  ו     יהיוד הי וי  יהיוד הי וי
 וְֲַ  וְַ  וְַ  וְַ      וְֳָ  וְָ  וְָ  וְָ      וְֵֻ  וְֵ  וְֵ  וְֵ

 
 

 נימין (ב"שבי, ן"יודי)ב "לי טעמים, דחיוורתי ן"דלתי' מגולהאיר  להמשיך

 הי ויו הי דיו  הי ויו הי דיו      הי ויו הי דיו

 יֵֶ  יֵֶ  יֵֶ  יֵֶ    יֳ    יֳ    יֳ    יֳ           יָֹ  יָֹ  יָֹ  יָֹ
 
 

 טעמים לנימא הכוללת, עצמםן "מהדלתי להמשיך ולהאיר

 יֵֶ  יֵֶ  יֵֶ  יֵֶ     יֳ    יֳ    יֳ    יֳ        יָֹ  יָֹ  יָֹ  יָֹ
 
 

 א"ב תיקוני דיקנא דא"לי טעמים, (ב דחיוורתי"שמות ע' דג) ן ראשונות"ההי' מג להמשיך ולהאיר

 י ויו היהיוד       י ויו היהיוד       י ויו היהיוד 
 

 ֱוֱֶ   וֱֶ   וֱֶ  וֶֶ        וַָ   וַָ   וֲַָ   וַָ            וּו    וּו     וּו     וּוֹ 
 
 

 ג ונקה"לתיקון הי טעמים, (ב דחיוורתי"שמות ע' דג) ן שניות"ההי' מג להמשיך ולהאיר

ו   יהיוד הי ויו  ו     יהיוד הי וי  יהיוד הי וי
 

 וְֲַוְַ  וְַ  וְַ       וְָ  וְָ  וְָ  וְֳָ     וְֵ  וְֵ  וְֵ  וְֵֻ  
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מג
 

 ה"ז דף מ"שער רוח הקודש יחוד י' עי

 ן"ההי 'ודלתין ו 'גן ו"ווי 'טן ו"יודי ב"י: שיש בהם, ב"ע 'גא הם "חיוורתי דא ג"י
 

 ב"ע 'גכאילו אתה רואה  ותכוין

 יו היו יוד הי  יו היו יוד הי   יו היו יוד הי
 

 י     י     י     י  י     י     י     י  י     י     י     י
 

 ,ה דעתיק"אור חוזר דנו (-שבאו מ)הנמשכים מכח , אוירא,ב נימין דרישא תניינא "אלו הם י
 

 .ן דחיוורתי"ב יודי"בהם מי ותמשיך ותאיר
 

 (א"יר -למטה  א"נ)אחר שהאירו לעיניך , ן"ב יודי"מהי תמשיכנה, ג הכוללת"נימא הי
 

 י   י   יי      י   י   י   י      י   י   י   י
 

  (בדיקנא) שםן אשר "ווי 'גן עם "ווי 'טויתחברו אלו ה, א"לתיקוני דיקנא דא, ן דחיוורתי"ווי 'טמ להמשיך ולהאיר

 תיקוני דיקנא ב"יויהיו , א של מלבושיהם"קס 'גב
 

 הי ויוד הי וי  הי ויוד הי וי  הי  ויוד הי וי
י     ד היואלף הי י       ד היולף הי יא  ד היואלף הי 

 

 וו     ו     ו      וו     ו     ו       וו     ו     ו     
 

 תיקונין (ב"שבי, ן"ווי)ב "מהי תמשיכהו, ג ונקה"תיקון הי

 וו   ו   ו         וו   ו   ו         וו   ו   ו   
 
 
 

 נימין (ב"ן שבי"יודי)ב "לי נקודות, וורתיב דחי"שמות ע' דגדלתין ' מג להמשיך

 הי ויו הי דיו  הי ויו הי דיו  הי ויו הי ד יו
 יֵֶ  יֵֶ  יֵֶ  יֵֶ  יֳ     יֳ     יֳ     יֳ   יָֹ  יָֹ  יָֹ  יָֹ

 
 נקודות לנימא הכוללת, עצמםן "דלתי' מג להמשיך

 יֵֶ  יֵֶ  יֵֶ  יֵֶ      יֳ     יֳ     יֳ     יֳ       יָֹ  יָֹ  יָֹ  יָֹ

 א"ב תיקוני דיקנא דא"לי נקודות, ב דחיוורתי"שמות ע' דג ן ראשונות"ההי' מג ולהאיר להמשיך

 י ויו היהיוד   י ויו היהיוד   י ויו היהיוד 
 וֱֶֶ   וֱֶ    וֱֶ    וֱֶ     וֲַָ    וַָ    וַָ   וַָ      ּוֹ וִ      ּווִ      ּווִ     ּווִ 

 
 ג ונקה"נקודות לתיקון הי, (ב דחיוורתי"שמות ע' דג) ן שניות"ההי' מג ולהאיר להמשיך

ו   יהיוד הי ויו  ו     יהיוד הי וי  יהיוד הי וי
 וְֲַ  וְַ  וְַ  וְַ      וְֳָ  וְָ  וְָ  וְָ      וְֵֻ  וְֵ  וְֵ  וְֵ

 
 

 נימין (ב"שבי, ן"יודי)ב "לי טעמים, דחיוורתי ן"דלתי' מגולהאיר  להמשיך

 הי ויו הי דיו  הי ויו הי דיו      הי ויו הי דיו

 יֵֶ  יֵֶ  יֵֶ  יֵֶ    יֳ    יֳ    יֳ    יֳ           יָֹ  יָֹ  יָֹ  יָֹ
 
 

 טעמים לנימא הכוללת, עצמםן "מהדלתי להמשיך ולהאיר

 יֵֶ  יֵֶ  יֵֶ  יֵֶ     יֳ    יֳ    יֳ    יֳ        יָֹ  יָֹ  יָֹ  יָֹ
 
 

 א"ב תיקוני דיקנא דא"לי טעמים, (ב דחיוורתי"שמות ע' דג) ן ראשונות"ההי' מג להמשיך ולהאיר

 י ויו היהיוד       י ויו היהיוד       י ויו היהיוד 
 

 ֱוֱֶ   וֱֶ   וֱֶ  וֶֶ        וַָ   וַָ   וֲַָ   וַָ            וּו    וּו     וּו     וּוֹ 
 
 

 ג ונקה"לתיקון הי טעמים, (ב דחיוורתי"שמות ע' דג) ן שניות"ההי' מג להמשיך ולהאיר

ו   יהיוד הי ויו  ו     יהיוד הי וי  יהיוד הי וי
 

 וְֲַוְַ  וְַ  וְַ       וְָ  וְָ  וְָ  וְֳָ     וְֵ  וְֵ  וְֵ  וְֵֻ  
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מד

, (תמיד)סתומים  ת אורותיהם"והחג, ם"אינם נגלים רק בחינת נהי, א"ת דעתיק המתלבשים ברישא דא"מהזוהנה 

אינו תדיר כי , וגם אלו הנגלים, עינין ה בתרין אודנין ותרין"נ, יסוד במצחא, מלכות בחוטמו: ם הם מתלבשים"והנהי

הארת פנים לגלות , דאריך בפאותויתחברו , הנימין ולחבר, לסלקכונתינו עכשיו  כןול. הנימין מכסין עליהם בפנים

וכשמסתלקים הנימין  .אור גדולויאירו בדיקנא , א"דא דיקנאבמקום  ,אלו הנימין  ויתקשרו, דידיה דאריך לדיקנא

 ז יתחברו הנימין"ועי ,ובעיינין ובחוטמא א"המתלבשים במצחא דא, ם דעתיק"אור גדול מנהיאז יוצא , א"מעל פני א

 :דיקנאעם תיקוני 

 

 ן"בווי ן"היודיויאירו 

 
 

 ב נימין דשערי"י

 י     י     י     י  י     י     י     י  י     י     י     י
 ב תיקוני דיקנא"י

 וו     ו     ו      וו     ו     ו       וו     ו     ו     
 
 

 ג"נימא הי

 י   י   י   י   י   י   י  י   י   י   י      י 
 ג"תיקון י

 וו   ו   ו         וו   ו   ו         וו   ו   ו   
 

 

 

 

 .מלכים לעבדים, ויאירו בהם אור נוסף גדול, ן"בנקודות הווייתחברו  ן"ונקודות היודי 

 
 ב נימין דשערי"י

 יֵֶ  יֵֶ  יֵֶ  יֵֶ  יֳ     יֳ     יֳ     יֳ   יָֹ  יָֹ  יָֹ  יָֹ
 

 ב תיקוני דיקנא"י

 וֱֶֶ   וֱֶ    וֱֶ    וֱֶ     וֲַָ    וַָ    וַָ   וַָ      ּוֹ וִ      ּווִ      ּווִ     ּווִ 
 
 
 

 
 
 

 ג"נימא הי

 יֵֶ  יֵֶ  יֵֶ  יֵֶ      יֳ     יֳ     יֳ     יֳ       יָֹ  יָֹ  יָֹ  יָֹ
 

 ג"תיקון י

 וְֲַ  וְַ  וְַ  וְַ      וְֳָ  וְָ  וְָ  וְָ      וְֵֻ  וְֵ  וְֵ  וְֵ
 

 .ויאירו בהם, שהם נקבות ן"טעמי הווייתחברו עם  ,ן שהם זכרים"וכן טעמי יודי

 ב נימין דשערי"י

 

 יֵֶ  יֵֶ  יֵֶ  יֵֶ    יֳ    יֳ    יֳ    יֳ           יָֹ  יָֹ  יָֹ  יָֹ
  

 ב תיקוני דיקנא"י

 ֱוֱֶ   וֱֶ   וֱֶ  וֶֶ        וַָ   וַָ   וַָ   וֲַָ            וּו    וּו     וּו     וּוֹ 
 
 

 ג"נימא הי
 

 

 יֵֶ  יֵֶ  יֵֶ  יֵֶ     יֳ    יֳ    יֳ    יֳ        יָֹ  יָֹ  יָֹ  יָֹ
 

 ג"תיקון הי

 וְַ  וְַ  וְַ  וְֲַ     וְָ  וְָ  וְָ  וְֳָ     וְֵ  וְֵ  וְֵ  וְֵֻ  
 

 :כ בתפלה שלפניך"תכוין להמשיך כמש, ואחר שהמשכת האור הגדול הזה

 תפלה אחר היחוד בדמעות שליש אם הוא בחול

ותשפיע עלי הארה לשוב בתשובה  ,ותאיר ברצונך בכל העולמות אשר בראת, ן העליוןא שתתגלה עתה על ָיִדי עת רצו"או י"ירמ 

ל לידע ולהבין סודות צפוני תורתך הקדושה כדי שנעבוד "ל עזריא"שמשיא ל"ותפתח לי שערי חכמה בינה ודעת חכמיא, שלימה לפניך

 (ובייחוד החיוורתי נגרם לפי הזמן)בעת רצון זאת  חנםבמתנת עינותינו ותעננו ותחון אותנו  ותרצה, בלב שלם אותך עבודה זכה ותמה

ע מאור הגדול מבינה "על ידי שאני מכוין להמשיך מסוד או)מצחא דאריך אשר גנוז בתוכו יסוד דעתיק  התעוררות רצון העליוןשהיא 

 ממשיכים ומאירים להם בנקודות וטעמיםאנו , תיקוני דיקנא' ן לט"ווי' והט, ב נימין"ן דחיוורתי לי"ב יודי"אחר שנמשכו והאירו י, דעתיק
והאור . יסוד דעתיק ויוצא אורו לחוץ ששם גנוז, א"אור הבינה דעתיק יומין דרך חוץ עד המצח דא ולהמשיך, (מהאותיות הנשארות בזה

וירד האור ההוא . לויאיר שם אור גדו, א"וירד האור ההוא עד מצחא דאו .של הבינה שבחוץ יכנס לפנים ויפגעו זה בזה ויאירו אור גדול

ועל , (מתנת חינם ,ז בזכות העת רצון"כ)א "וירד האור ההוא עד העינים דז. ועל ידי זה אתכפיין הדינין אשר שם, שם א ויאיר"עד מצחא דז

 :ויקבל אור גדול משם, (א"א)ידי זה יהיה בו כח להסתכל במצחא דעתיקא 
 ה הראשון"אור מן חכמה דעתיק אל אהי להמשיך (בזכות המתנת חינם, גילוי אור החכמה) ותכוין

 ששם גנוז חכמה דעתיק, בבינה דעתיק

 אהיה    בינה דעתיק

 א"ששם גנוז חכמה דא, א"ה השני שבמצחא דא"האור ההוא אל אהי ותמשיך

 אהיה   מצח דאריך

 א"שהוא במצחא דאו, ה השלישי"הארה זאת אל אהי תמשיךכ "ואח

 אהיה  א"מצח דאו

 ה"א אשר שם שם הוי"זה עד מצחא דזהאור ה תורידכ "ואח

 יהוה א"מצח דז
ה ידיעה וגילוי "ה הזאת וימשך אלי מזאת ההוי"שתתגלה החכמה וסודותיה בהוי, שהמשכתי' א שעל ידי המשכת האור הנז"או י"וירמ

שעל  תכויןלכן , הזיווג הם בסוד יסוד ודעת שהם ספירות המורים על' כי אלו המצחים הנז ותכוין. סודות התורה שיודיעוני מן השמים

 :כ"ע יאהדונהין "יזדווגו זו, ידי כח אור המצח העליון שהמשכת
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מה

, (תמיד)סתומים  ת אורותיהם"והחג, ם"אינם נגלים רק בחינת נהי, א"ת דעתיק המתלבשים ברישא דא"מהזוהנה 

אינו תדיר כי , וגם אלו הנגלים, עינין ה בתרין אודנין ותרין"נ, יסוד במצחא, מלכות בחוטמו: ם הם מתלבשים"והנהי

הארת פנים לגלות , דאריך בפאותויתחברו , הנימין ולחבר, לסלקכונתינו עכשיו  כןול. הנימין מכסין עליהם בפנים

וכשמסתלקים הנימין  .אור גדולויאירו בדיקנא , א"דא דיקנאבמקום  ,אלו הנימין  ויתקשרו, דידיה דאריך לדיקנא

 ז יתחברו הנימין"ועי ,ובעיינין ובחוטמא א"המתלבשים במצחא דא, ם דעתיק"אור גדול מנהיאז יוצא , א"מעל פני א

 :דיקנאעם תיקוני 

 

 ן"בווי ן"היודיויאירו 

 
 

 ב נימין דשערי"י

 י     י     י     י  י     י     י     י  י     י     י     י
 ב תיקוני דיקנא"י

 וו     ו     ו      וו     ו     ו       וו     ו     ו     
 
 

 ג"נימא הי

 י   י   י   י   י   י   י  י   י   י   י      י 
 ג"תיקון י

 וו   ו   ו         וו   ו   ו         וו   ו   ו   
 

 

 

 

 .מלכים לעבדים, ויאירו בהם אור נוסף גדול, ן"בנקודות הווייתחברו  ן"ונקודות היודי 

 
 ב נימין דשערי"י

 יֵֶ  יֵֶ  יֵֶ  יֵֶ  יֳ     יֳ     יֳ     יֳ   יָֹ  יָֹ  יָֹ  יָֹ
 

 ב תיקוני דיקנא"י

 וֱֶֶ   וֱֶ    וֱֶ    וֱֶ     וֲַָ    וַָ    וַָ   וַָ      ּוֹ וִ      ּווִ      ּווִ     ּווִ 
 
 
 

 
 
 

 ג"נימא הי

 יֵֶ  יֵֶ  יֵֶ  יֵֶ      יֳ     יֳ     יֳ     יֳ       יָֹ  יָֹ  יָֹ  יָֹ
 

 ג"תיקון י

 וְֲַ  וְַ  וְַ  וְַ      וְֳָ  וְָ  וְָ  וְָ      וְֵֻ  וְֵ  וְֵ  וְֵ
 

 .ויאירו בהם, שהם נקבות ן"טעמי הווייתחברו עם  ,ן שהם זכרים"וכן טעמי יודי

 ב נימין דשערי"י

 

 יֵֶ  יֵֶ  יֵֶ  יֵֶ    יֳ    יֳ    יֳ    יֳ           יָֹ  יָֹ  יָֹ  יָֹ
  

 ב תיקוני דיקנא"י

 ֱוֱֶ   וֱֶ   וֱֶ  וֶֶ        וַָ   וַָ   וַָ   וֲַָ            וּו    וּו     וּו     וּוֹ 
 
 

 ג"נימא הי
 

 

 יֵֶ  יֵֶ  יֵֶ  יֵֶ     יֳ    יֳ    יֳ    יֳ        יָֹ  יָֹ  יָֹ  יָֹ
 

 ג"תיקון הי

 וְַ  וְַ  וְַ  וְֲַ     וְָ  וְָ  וְָ  וְֳָ     וְֵ  וְֵ  וְֵ  וְֵֻ  
 

 :כ בתפלה שלפניך"תכוין להמשיך כמש, ואחר שהמשכת האור הגדול הזה

 תפלה אחר היחוד בדמעות שליש אם הוא בחול

ותשפיע עלי הארה לשוב בתשובה  ,ותאיר ברצונך בכל העולמות אשר בראת, ן העליוןא שתתגלה עתה על ָיִדי עת רצו"או י"ירמ 

ל לידע ולהבין סודות צפוני תורתך הקדושה כדי שנעבוד "ל עזריא"שמשיא ל"ותפתח לי שערי חכמה בינה ודעת חכמיא, שלימה לפניך

 (ובייחוד החיוורתי נגרם לפי הזמן)בעת רצון זאת  חנםבמתנת עינותינו ותעננו ותחון אותנו  ותרצה, בלב שלם אותך עבודה זכה ותמה

ע מאור הגדול מבינה "על ידי שאני מכוין להמשיך מסוד או)מצחא דאריך אשר גנוז בתוכו יסוד דעתיק  התעוררות רצון העליוןשהיא 

 ממשיכים ומאירים להם בנקודות וטעמיםאנו , תיקוני דיקנא' ן לט"ווי' והט, ב נימין"ן דחיוורתי לי"ב יודי"אחר שנמשכו והאירו י, דעתיק
והאור . יסוד דעתיק ויוצא אורו לחוץ ששם גנוז, א"אור הבינה דעתיק יומין דרך חוץ עד המצח דא ולהמשיך, (מהאותיות הנשארות בזה

וירד האור ההוא . לויאיר שם אור גדו, א"וירד האור ההוא עד מצחא דאו .של הבינה שבחוץ יכנס לפנים ויפגעו זה בזה ויאירו אור גדול

ועל , (מתנת חינם ,ז בזכות העת רצון"כ)א "וירד האור ההוא עד העינים דז. ועל ידי זה אתכפיין הדינין אשר שם, שם א ויאיר"עד מצחא דז

 :ויקבל אור גדול משם, (א"א)ידי זה יהיה בו כח להסתכל במצחא דעתיקא 
 ה הראשון"אור מן חכמה דעתיק אל אהי להמשיך (בזכות המתנת חינם, גילוי אור החכמה) ותכוין

 ששם גנוז חכמה דעתיק, בבינה דעתיק

 אהיה    בינה דעתיק

 א"ששם גנוז חכמה דא, א"ה השני שבמצחא דא"האור ההוא אל אהי ותמשיך

 אהיה   מצח דאריך

 א"שהוא במצחא דאו, ה השלישי"הארה זאת אל אהי תמשיךכ "ואח

 אהיה  א"מצח דאו

 ה"א אשר שם שם הוי"זה עד מצחא דזהאור ה תורידכ "ואח

 יהוה א"מצח דז
ה ידיעה וגילוי "ה הזאת וימשך אלי מזאת ההוי"שתתגלה החכמה וסודותיה בהוי, שהמשכתי' א שעל ידי המשכת האור הנז"או י"וירמ

שעל  תכויןלכן , הזיווג הם בסוד יסוד ודעת שהם ספירות המורים על' כי אלו המצחים הנז ותכוין. סודות התורה שיודיעוני מן השמים

 :כ"ע יאהדונהין "יזדווגו זו, ידי כח אור המצח העליון שהמשכת
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מו

יחוד הפה החוטם

הנה נודע כי חיצוניות חוטם דא"א נעשה מן ג' אהיה שהם גי' חוטם, ופנימיותו 
משם ס"ג גי' חוטם, הי הראשונה נקב ימין, והוא"ו כותל המפסיק, וה"י האחרונה 
נקב שמאל, והיו"ד נחלק לתרין רוחין י' פשוטה רוחא דחיי דנקב ימין והו"ד רוחא 
דחיי דנקב שמאל, והפה דא"א חיצונותו הוא ריבוע מ"ה חוץ מנתח אחרון שהוא 
מ"ה שבריבוע והשאר גי' פ"ה. ופנימיותו הוא ס"ג ואהיה ע"ה וזה סדר היחוד:

יכוין להוציא ולהמשיך מן שלשה אלפין 
דריבוע מ"ה דחיצוניות הפה ג' אהיה 
ולהעלותם לחיצוניות החוטם ולנקד כל 
אותיותיו בקמץ, ויכוין כי ג' אהיה גי' 
חוטם וכל ד' נקודות שבכל שם הם ד' 
יודין וד' ווין גי' חוטם ע"ה והוא ענין 
תרין רוחין דפרדשקא דאתמשכאן לזו"ן 
)ונרמזו כניקוד הנז'( כי כל ד' נקודות גי' 
ס"ג ע"ה והוא רוחא דחיי דבנקב ימין 
הנמשך לז"א וגם כל ד' נקודות הם ע"ה 
מס' אדני כי מנקב שמאל נמשך רוחא 

דחיי לנוק' דז"א.

חוטם דא"א

ָאָהָיָה
חיצוניות חוטם ָאָהָיָה

ָאָהָיָה

ג' אהיה גי' חטם

ד' קמצין גי'
ס"ג ע"ה

ד' קמץ ע"ה
מס' אדני

יוד הי ואו הי      אדני

רמז לרוחא
דחיי לז"א.

רמז לרוחא דחיי
לנוק'.

אח"כ יכוין בפנימית החוטם כי הוא שם 
ס"ג ה"י א' בנקב ימין, וה"י אחרונה בנקב 
שמאל, והוא"ו הוא מחיצה המפסקת, 
והיו"ד היא תרין רוחין הי' פשוטה היא 
רוחא דחיי דנגיז תוך ה"י דנקב דימין 
והו"ד גי' י' רוחא דנגיז תוך ה"י אחרונה 

בנקב שמאל.

היי  ואו הי וד
י' רוחא דחיי

לז"א.
וד' רוחא

דחיי לנוק'.

וכל אורות החוטם מתפשטים ונמשכים ממקומם עד למטה מגבול הפה בהשוואה 
אחת, כי כל מציאותם מצוי בכל המשך התפשטותם בשוה, ובצאת אורות הפה 
מלבישים ומקיפים לאורות החוטם מכנגד גבול הפה ולמטה דוגמת אורות אח"פ 

דא"ק, דהיינו שאורות החוטם עד החזה ואורות הפה עד הטיבור.



מז

פה  חיצוניות  יכוין  אח"כ 
דא"א הוא ריבוע מ"ה חוץ 
ממ"ה שבריבוע שהוא נתח 

אחרון השאר גי' פה.

פ"ה דא"א 

חיצוניותו

יוד, יוד הא, יוד הא ואו.
גי' פה.

עוד יכוין כי פנימיות הפה 
הוא ס"ג ואהיה.

פנימיות

יוד הי ואו הי, אהיה
ע"ה גי' פה.

ויכוין לחברם ולזווגם ויכוין 
כי הם בגי' אחה"ע.

יוד א הי ה ואו י הי ה
ע"ה גי' פה.

גם גי' אחהע ע"ה גי' פה.

יכוין להמשיך מפנים  עוד 
דא"א מד' חיוורתי דפן ימין 
מ"ב דע"ב לגרון, וכן מפן 
שמאל ד' חיוורתי מ"ב דע"ב 
לגרון דא"א כדי לגרום זיווג 

חיך וגרון.

מ"ב דע"ב מפן ימין 
דא"א לגרון

יהוה
יוד הי ויו הי

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

מ"ב דע"ב מפן שמאל 
דא"א לגרון

יהוה
יוד הי ויו הי

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

ואח"כ יכוין באותיות החיך 
שהוא הזכר חכמה.

ובאותיות הגרון שהוא הנוק' 
בינה.

חיך זכר חכמה

גיכק
גרון בינה נוק'

אחהע

ויחברם ויזווגם ויכוין כי הם 
גי' רי"ו ע"ה.

אגחיהכעק
גי' רי"ו והכולל

אח"כ יכוין להוציא ולהמשיך הג' מוצאות האחרים מזיווג חיך וגרון הנז' 
שהוא גי' רי"ו.

יחוד  כנגד  הלשון  מן  דטלנת 
הראשון הויה אהיה.

לשון דטלנת כנגד יחוד ראשון

יאההויהה.



מח

ויכוין כי ג' מוצאות הנז' הם בחי' 
ג' יה"ו והם גי' ס"ג, וכל יה"ו גי' 

הויה אהיה.

יה"ו דס"ג

יוד הי ואו,
כמספר

יאההויהה ע"ה
זשסרץ מן השיניים כנגד יחוד השני 

הויה אלקים.
שיניים זשסרץ כנגד יחוד שני

יאהלוההים
גם יכוין כי יה"ו דס"ג כנ"ל גי' הויה 

אהיה.
יה"ו דס"ג

יוד הי ואו,
כמספר

יאההויהה ע"ה
יחוד  כנגד  השפתים  מן  בומף 

השלישי הויה אדני.
שפתים בומף כנגד יחוד השלישי

יאהדונהי
גם יכוין כי יה"ו דס"ג כנ"ל גי' הויה 

אהיה.
יה"ו דס"ג

יוד הי ואו,
כמספר יאההויהה ע"ה

ויכוין כי בצאת ג' מוצאות הנז' כד 

הפה מתהוים לבחי' הב"ל ג' יה"ו 

דיודין כל אות נקודו שבא קמץ 
שהם ג' יודין ואו ע"ה גי' הבל, 

וגם אותיות ה"י וי"ו דכל יה"ו גי' 
הב"ל.

יֳ ֳו ֳד  ֳה יֳ   ֳו יֳ ֳו יה"ו הא'
יֳ ֳו ֳד  ֳה יֳ   ֳו יֳ ֳו יה"ו הב'
יֳ ֳו ֳד  ֳה יֳ   ֳו יֳ ֳו יה"ו הג'

עם  הנז'  שמות  ג'  לחבר  ויכוין 

חיצוניות הפה שהוא ריבוע מ"ה 
חוץ ממ"ה שבריבוע

יוד, יוד הא, יוד הא ואו.
חיצו' הפה

גם יכוין לפנימיות הפה שהוא ס"ג 
ועם כ"ב אותיות דה' מוצאות גי' 

פה:

יוד הי ואו הי,
אחהע, גיכק, דטלנת,
זשסרץ, בומף פני' פה



מט
אח"ך יכוין להשאיר מג' יה"ו הנז' 
תוך הפה הויה אחת מקובצת מכולם 
יו"ד מיה"ו א', ה"י מיה"ו הב', וי"ו 

ה"י מיה"ו השלישי.

הויה תוך הפה דא"א

מיה"ו

א'

יֳ ֳו ֳד

מיה"ו

ב'

ֳה יֳ

מיה"ו

ג'

ֳו יֳ ֳו   ֳה יֳ
ושארית ג' יה"ו הנז' שהם ה"י וי"ו 
מיה"ו א', יו"ד וי"ו מיה"ו הב', 
יכוין להמשיכם  הג',  יוד מיה"ו 
ולהוציאם הכל מהפה ולחוץ להקיף 
ולהלביש כנגד גבול הפה מבחוץ 
את אורות חיצו' החוטם שהם ג' 
אהיה הנ"ל, ופנימיות חוטם שהם 
י' ו"ד תרין רוחין שנמשכו ונתפשטו 

בגבול הפה.

שארית ג' יהו יוצאים לחוץ

מיה"ו

א'

ֳה יֳ   ֳו יֳ ֳו

מיה"ו

ב'

יֳ ֳו ֳד  ֳו יֳ ֳו

מיה"ו

ג'

יֳ ֳו ֳד

מקיפים לחו"פ החוטם

אהיה אהיה אהיה חי'
הי ואו הי פני' החוטם

ויכוין להמשיך מהבל דפה הנ"ל 
חו"פ  כנגדו את  דא"א המלביש 
החוטם הי ויו דיהו א' מנוקד ש"ק 
לאבא, שהוא הויה בניקוד ש"ק 

לעוררו לזיווג.

מהבל הפה

ֳה יֳ  ֳו יֳ ֳו
לאבא

יֳ ֳה ֳו ֳה

מאור חיצו' החוטם

ָאָהָיָה
לאימא

ָאָהָיָה

ומאור חיצוניות החוטם המלובש 
ביה"ו הא' הנז' ימשיך אהיה הא' 
בניקוד קמץ לאימא שהיא אהיה 

בניקוד קמץ לעוררה לזווג.

עוד יכוין להמשיך אור מכללות ב' 
הבלים דאותיות ונקודות דה"י וי"ו 
דיה"ו הא' הנז' מהבל דניקוד ש"ק 
גי' הבל ע"ה לאבא, ומאותיות ה"י 

וי"ו שגי' הב"ל לאימא.

ניקוד
 ָ ְ

ש"ק ע"ה גי' 

הב"ל לאבא

אותיות

הי ויו
גי' הב"ל לאימא



נ

אח"כ יכוין לדבק ולקשר ולהעלות 
חיה שלו עם החיה של הצדיק לאבא, 
להוריד מ"ד ע"י שם ע"ב, ולדבק 
ולהעלות נשמתו עם נשמת הצדיק 
לאימא להעלות מ"ן ע"י שם ס"ג.

של  וחיה  שלו  חיה 
הצדיק למ"ד

יֳ ֳה ֳו ֳה
לאבא

להוריד מ"ד ע"י

שם ע"ב

יוד הי ויו הי

ונשמת  נשמתו 
הצדיק למ"ד

ָאָהָיָה
לאימא

להעלות מ"ן ע"י

שם ס"ג

יוד הי ואו הי

ולזווג או"א שהם יהוה אהיה אחר 
שימסור עצמו עק"ה ויקבל ד' מיתות 

ב"ד.

יוד הי ויו הייאאסקילה

יוד הי ואו היהדהשריפה

יוד הא ואו האיונהרג

יוד הה וו ההההיחנק

זיווג או"א

ָאיֳָהֳהָיֳוָהֳה
אח"כ יכוין לזווג הב' דהויה אלהים 
שהם זו"ן הגדולים ישראל ולאה, 
ויכוין להמשיך יו"ד וי"ו דיה"ו הב' 
דהבל הפה בניקוד ש"ק לז"א, שגם 

הוא הויה בניקוד ש"ק.

ואח"כ יכוין להמשיך לז"א מאור 
פנימי דחוטם אות י' פשוטה דיו"ד 
דס"ג רוחא דחיי דנקב ימין דחוטם 

לעוררו לזיווג.

רוחא דחיי מימין

      דחוטם לז"א

י
הבל פה 

יֳ ֳו ֳד  ֳו יֳ ֳו

רוחא דחיי משמאל

דחוטם לרחל

וד
חיצוניות החוטם

ָאָהָיָה

גם יכוין להמשיך שם אהיה בניקוד 
החוטם  חיצוניות  מאור  קמץ 
המלובש ביה"ו הב' לנוק' שהיא 

אלהים בניקוד קמץ.

לז"א

יֳ ֳה ֳו ֳה
לרחל

ָאָלָהיָָם



נא

עוד ימשיך לשם אלהים הנז' מאור 
פני' חוטם ב' אותיות ו"ד דיו"ד 
דבנקב שמאל  דחיי  רוחא  דס"ג 

לעוררה לזיווג.

אח"כ יכוין לדבק ולהעלות רוחו 
עם רוח הצדיק להויה שהוא דכורא, 
ולהוריד מ"ד ע"י שם מ"ה, ולדבק 
ולהעלות נפשו עם נפש הצדיק לנוק' 
שהיא שם אלהים הנז', ולהעלות 

מ"ן ע"י שם ב"ן.

רוחו ורוח הצדיק

לז"א למ"ד

יֳ ֳה ֳו ֳה
ולהוריד מ"ד

ע"י שם מ"ה.

יוד הא ואו הא

נפשו ונפש הצדיק

לנוק' למ"ן

ָאָלָהיָָם
לעלות מ"ן 

ע"י שם ב"ן.

יוד הה וו הה

 ולזווג זו"ן הגדולים שהם הויה אלהים

ָאיֳָלֳהָהוֳיֳָהָם
אח"כ יכוין לזיווג הג' דהויה ואדני.

ותחילה יכוין להמשיך לשם הויה הנז' מאור 
פנימי חוטם אות י' פשוטה דיו"ד דס"ג רוחא 
דחיי דבנקב ימין, ולשם אדני הנז' ימשיך ב' 
אותיות ו"ד דיו"ד דס"ג רוחא דחיי דנקב שמאלי 

לעוררם לזיווג.

רוחא דחיי 
מימין

דחוטם ליעקב

י
הבל פה

יֳ ֳו ֳד

רוחא דחיי 
משמאל

דחוטם לרחל

וד
חיצוניות 

החוטם

ָאָהָיָה
אח"כ ימשיך יו"ד דיה"ו הג' דהבל הפה בניקוד 
ש"ק להויה שהוא הדכורא שגם הוא הויה 

בניקוד ש"ק.

ליעקב

יֳ ֳה ֳו ֳה
לרחל

ָאָדָנָי
עוד ימשיך שם אהי הג' בניקוד קמץ מחיצוניות 
החוטם המלובש ביה"ו הג' הנ"ל לנוק' שהיא 

אדני בניקוד קמץ.

אח"כ יכוין להמשיך כח מ"ן לנוק' שהיא אדני 
הנז' מן הבינה שורש אהי"ה באופן זה:

כח מ"ן, מבינה לנוק' שהיא אדני.

אהיה בוכו גי' ידך שבה 
ה' אצבעות.



נב

יכוין להמשיך שם אהי"ה עם חלופו שהוא 
שם בוכ"ו שהוא גי' ידך, יד דבינה שבה ה' 

אצבעות מנצפ"ך סוד המ"ן.

מנצפך סוד המ"ן דנוק'.

ויחבר וישלב שם אהי"ה עם שם בוכ"ו ושניהם 
גי' נ"ו וימשיכם תחילה לחב"ד דנוק'.

אבהויכהו גי' ע"ה נ"ו
לחב"ד דנוק'.

אח"כ יכוין להמשיך ולהוריד עמהם גם מחב"ד 
הנז' כח למ"ן דילה ואז יכוין להמשיכם לשם 
ב"ן שביסודה שהוא המ"ן דילה ובהצטרף כח 
ג' הארות דחב"ד עם שם ב"ן שהוא המ"ן יעלה 

למס' שני שמות הנז"ל.

והארת חב"ד ליסודה

יוד הה וו הה
עם ג' הארות דחב"ד

גי' נ"ו.

אח"כ יכוין להמציא ולצרף ולחבר משלוב 
ב' שמות הנ"ל שמות נדב אביהוא אליהו 
שהם סוד מ"ן דנוק' באופן זה יכוין כי ב' שמות 

הנ"ל גי' נדב.

אבהויכהו
ע"ה גי' נדב

וה' אותיות הראשונות של השילוב הם אותיות 
אחרונות  אותיות  וג'  אלף,  חסר  אביהוא 
מהשילוב הם כה"ו גי' אל מאליהו חסר יה"ו 

מאליהו.

אבהוי דאביהוא
כהו גי' אל דאליהו

יכוין לשתף א' דא"ל מאליהו להשלים שם 
אביהוא ואותיות יה"ו מאביהוא עם אל הנז' 

להשלים שם אליהו.

אבהויאל צירוף אותיות
א' מאליהו להשלים שם אביהוא.
יה"ו מאביהוא להשלים שם 

אליהו

אח"כ יכוין לב' שמות אהי"ה בוכ"ו שיש 
במילואם כ"ב אותיות מס' איה"ו החסרים 
מאביהוא ואליהו והוא סוד כח כ"ב אותיות 

שנותנת בינה לנוק':

אלף הה יוד הה
בית ואו כאף ואו

כ"ב אותיות מס' איהו החסרים

סוד כ"ב אותיות מאימא לנוק'.

אח"כ יכוין לחלק השילוב הנז' לד' חלקים 
ולנקדם באופן זה.

ָאִב ֵהֶו ִיֵכ ַהַו

דאבגית"ץ  א"ב  הם  שבו  א"ב  כי  ויכוין 
ונקודותיו מס' הוי"ה.

ָאִב אבגיתץ ונקו' גי' יהוה



נג

ובאותיות ה"ו יכוין כי אות ה' מתחלפת בא"ת 
ב"ש בצ', ועם ו' והם וצ דשקוצית וניקודו מס' 

נ' שערי בינה.

ֵהֶו שקוצי"ת
וניקוד מס' חמישים שערי בינה.

אותית יכ יכוין כי הם יכ"ש דנג"ד יכ"ש והם 
גי' ל' כמס' נקודותיהם.

ִיֵכ נג"ד יכ"ש נקו' כמס' י"כ.

ובאותיות ה"ו יכוין כי אות ה' מתחלפת בצ' 
בא"ת ב"ש והיא אות צ' דאבגית"ץ. ואות 
ו' מתחלף באח"ס בט"ע בר' דקר"ע שט"ן 
ואות ה"ו עצמם ע"ה מס' נקודות )כלומר כמס' 

ניקודם(

ַהַו אבגית"ץ קר"ע שט"ן
נקו' כמס' הו ע"ה.

אח"כ יכוין לדבק ולהעלות רוחו עם רוח הצדיק 
להויה שהוא הדכורא לצורך חיבור וזיווג הוי"ה 
אדני, ולהוריד מ"ד ע"י שם מ"ה, ויכוין לדבק 
ולהעלות נפשו עם נפש הצדיק לנוק' שהיא 
שם אדני הנז', ולהעלות מ"ן ע"י שם ב"ן לגבי 

הוי"ה ולחבר הוי"ה ואדנות.

יֳ ֳה ֳו ֳה
יוד הא ואו הא

ולהעלות רוחו 
הצדיק  ורוח 

לזיווג ולמ"ד

ע"י שם מ"ה.

ָאָדָנָי
יוד הה וו הה

נפשו  לעלות 
הצדיק  ונפש 

לנוק' למ"ן 

ע"י שם ב"ן.

ולזווג יעקו"ר

יֳָאֳהָדֳוָנֳהָי
וימשוך מז"א מ"ד ויכלול הכל בשם ב"ן ואז 
יכוין כי ב' אותיות ד"ו שנמשכו לנו"ק מהחוטם 

נעשו צורת ה שנתעברה מהיחוד דנז'.

יוד הה וו הה
יכלול מ"ד ומ"ן

ב' אותיות דו צורת ה כזה

דו
בשם ב"ן רמז לעיבור. 



יחוד הדעת
יחוד אחר לליל ש"ק קודם חצות

יכוין לדעת דז"א שיש בו ה"ח וה"ג, והם עשר הויות ויכוין לנקד כל אות בשבא 
קמץ, ויכוין בנקוד כל אות שהם שב"א קמ"ץ כי אותיות שב"א כמס' אהיה דיודין 



נד

ודאלפין, ואותיות קמץ עם ג' אותיות כמס' הויה ואהיה דיוד"ן.
ויכוין כי ז"ס מעונה אלהי קדם כי שב"א קמ"ץ הם ג' יודין וא"ו גי' ל"ו כמס' אל"ה 
מתיבת אלהי, וזה בכל אות, ויכוין כי מספר הנקודות דכל ד' אותיות הויה הם גי' 
קד"ם דאלהי קדם, ונקודות דכל עשרה הויות הם עשרה פעמים קדם כמס' אות י' 
דאלהי קדם. ויכוין כי מס' עשרה פעמים קדם הם אלף וארבע מאות וארבעים והם 
אותיות א'מ'ת' כי א' הוא ֶאֶלף, ולזה נק' הדעת הזה התחתון אמת ע"ד הדעת העליון:

ה"ח
גבורהחסד

יֳֳהֳוֳה
יוד, יוד הה, יוד הה וו, 

יוד הה וו הה
גי' קד"ם

יֳֳהֳוֳה
יוד, יוד הה, יוד הה וו, 

יוד הה וו הה
גי' קד"ם

אלף הי יוד הי
אלף הא יוד הא

גי' שבא

אלף הי יוד הי
אלף הא יוד הא

גי' שבא
יוד הי ויו הי

אלף הי יוד הי
גי' קמץ

יוד הי ויו הי
אלף הי יוד הי

גי' קמץ
ת"ת

יֳֳהֳוֳה
יוד, יוד הה, יוד הה וו, יוד הה וו הה גי' קד"ם.

אלף הי יוד הי    אלף הא יוד הא גי' שבא.
יוד הי ויו הי    אלף הי יוד הי גי' קמץ.

הודנצח

יֳֳהֳוֳה
יוד, יוד הה, יוד הה וו, 

יוד הה וו הה
גי' קד"ם.

יֳֳהֳוֳה
יוד, יוד הה, יוד הה וו, 

יוד הה וו הה
גי' קד"ם.

אלף הי יוד הי
אלף הא יוד הא

גי' שבא

אלף הי יוד הי
אלף הא יוד הא

גי' שבא
יוד הי ויו הי

אלף הי יוד הי
גי' קמץ

יוד הי ויו הי
אלף הי יוד הי

גי' קמץ



נה

ה"ג
גבורהחסד

יֳֳהֳוֳה
יוד, יוד הה, יוד הה וו, 

יוד הה וו הה
גי' קד"ם.

יֳֳהֳוֳה
יוד, יוד הה, יוד הה וו, 

יוד הה וו הה
גי' קד"ם.

אלף הי יוד הי
אלף הא יוד הא

גי' שבא

אלף הי יוד הי
אלף הא יוד הא

גי' שבא
יוד הי ויו הי

אלף הי יוד הי
גי' קמץ

יוד הי ויו הי
אלף הי יוד הי

גי' קמץ
ת"ת

יֳֳהֳוֳה
יוד, יוד הה, יוד הה וו, יוד הה וו הה גי' קד"ם.

אלף הי יוד הי    אלף הא יוד הא גי' שבא.
יוד הי ויו הי    אלף הי יוד הי גי' קמץ.

הודנצח
יֳֳהֳוֳה

יוד, יוד הה, יוד הה וו, 
יוד הה וו הה

גי' קד"ם.

יֳֳהֳוֳה
יוד, יוד הה, יוד הה וו, 

יוד הה וו הה
גי' קד"ם.

אלף הי יוד הי
אלף הא יוד הא

גי' שבא

אלף הי יוד הי
אלף הא יוד הא

גי' שבא
יוד הי ויו הי

אלף הי יוד הי
גי' קמץ

יוד הי ויו הי
אלף הי יוד הי

גי' קמץ
יכוין שהנקודות דכל עשר ההויו"ת הנז' הם י"פ קדם הנרמז בי' דאלהי קדם, ויכוין 
כי עשרה פעמים קדם הם בגי' אלף ת"מ, והם אותיות אמת, כי א' דאמת היא ֶאֶלף.

אח"כ יכוין למלאת כל העשרה הויו"ת במילוי יודין, וינקד כל אות בשבא קמץ, 
ויכוין בכל נקודה שבא קמץ, מס' אותיות קס"א קמ"ג ע"ב קס"אא, ויכוין כי שבא 
קמץ מס' אל"ה כנז' וזה בכל אות ואות הרי בכל עשר אותיות הוי"ה יש עשר 

פעמים אל"ה שבאלהי קדם.

א.   כלומר שב"א עם הכולל= קס"א קמ"ג. קמץ עם ג' אותיותיו= ע"ב קס"א. 



נו

ה"ח
גבורהחסד

יֳ ֳו ֳד   ֳה יֳ   ֳו יֳ ֳו  ֳה יֳיֳ ֳו ֳד   ֳה יֳ   ֳו יֳ ֳו  ֳה יֳ 

יוד, יוד הה, יוד הה וו, 
יוד הה וו הה

גי' קד"ם.

יוד, יוד הה, יוד הה וו, 
יוד הה וו הה

גי' קד"ם.

אלף הי יוד הי
אלף הא יוד הא

גי' שבא

אלף הי יוד הי
אלף הא יוד הא

גי' שבא

יוד הי ויו הי
אלף הי יוד הי

גי' קמץ

יוד הי ויו הי
אלף הי יוד הי

גי' קמץ

ת"ת

יֳ ֳו ֳד   ֳה יֳ   ֳו יֳ ֳו   ֳה יֳ
יוד, יוד הה, יוד הה וו, יוד הה וו הה גי' קד"ם.

אלף הי יוד הי    אלף הא יוד הא גי' שבא
יוד הי ויו הי    אלף הי יוד הי גי' קמץ

הודנצח

יֳ ֳו ֳד  ֳה יֳ   ֳו יֳ ֳו  ֳה יֳיֳ ֳו ֳד  ֳה יֳ   ֳו יֳ ֳו  ֳה יֳ

יוד, יוד הה, יוד הה וו, 
יוד הה וו הה

גי' קד"ם.

יוד, יוד הה, יוד הה וו, 
יוד הה וו הה

גי' קד"ם.

אלף הי יוד הי
אלף הא יוד הא

גי' שבא

אלף הי יוד הי
אלף הא יוד הא

גי' שבא

יוד הי ויו הי
אלף הי יוד הי

גי' קמץ

יוד הי ויו הי
אלף הי יוד הי

גי' קמץ



נז

ה"ג
גבורהחסד

יֳ ֳו ֳד   ֳה יֳ   ֳו יֳ ֳו  ֳה יֳ יֳ ֳו ֳד   ֳה יֳ   ֳו יֳ ֳו  ֳה יֳ 
יוד, יוד הה, יוד הה וו, 

יוד הה וו הה
גי' קד"ם.

יוד, יוד הה, יוד הה וו, 
יוד הה וו הה

גי' קד"ם.
אלף הי יוד הי

אלף הא יוד הא
גי' שבא

אלף הי יוד הי
אלף הא יוד הא

גי' שבא
יוד הי ויו הי

אלף הי יוד הי
גי' קמץ

יוד הי ויו הי
אלף הי יוד הי

גי' קמץ

ת"ת

יֳֳוֳד ֳהיֳ ֳויֳֳו ֳהיֳ
יוד, יוד הה, יוד הה וו, יוד הה וו הה גי' קד"ם.

אלף הי יוד הי    אלף הא יוד הא גי' שבא
יוד הי ויו הי    אלף הי יוד הי גי' קמץ

הודנצח

יֳ ֳו ֳד   ֳה יֳ   ֳו יֳ ֳו  ֳה יֳ יֳ ֳו ֳד   ֳה יֳ   ֳו יֳ ֳו  ֳה יֳ 
יוד, יוד הה, יוד הה וו, 

יוד הה וו הה
גי' קד"ם.

יוד, יוד הה, יוד הה וו, 
יוד הה וו הה

גי' קד"ם.
אלף הי יוד הי

אלף הא יוד הא
גי' שבא

אלף הי יוד הי
אלף הא יוד הא

גי' שבא
יוד הי ויו הי

אלף הי יוד הי
גי' קמץ

יוד הי ויו הי
אלף הי יוד הי

גי' קמץ
ועתה אם ירצה לכוין היחוד דו"ק יכוין אותו עתה, ואם לא ירצה ישלים היחוד הנ"ל

והוא שיכוין העשרה שמות דע"ב עם נקודותיהם והש"ע ותש"ך צירופי בראשית 
כדלקמן לאחר יחוד יה"ו דו"ק.



נח

יחוד יה"ו דו"ק
יכוין כי בכל קצה מו"ק דז"א יש בו ג' שמות יה"ו דע"ב ס"ג מ"ה העולים קדם 
מלובשים באהיה דאלפין העולה גם היא קד"ם ע"ה, וזה בכל קצה, ואין חילוק רק 
בבחינת צירופי שמות היה"ו הידועים, וכל הי"ב פעמים קדם דמוחין ודמלבושים 
הנ"ל משפיעים במלכות שגם בה יש ב' פעמים קד"ם דמוחין דיה"ו ולבוש דאהיה 
כנז', אלא שהג' יה"ו שבה הם דב"ן וכסדרם ושלשתם עולים כמספר ריבוע אדני:

חסד
לבוש- קמ"ג ע"ה- גי' קד"ם

אלף הא יוד הא
כמס' ריבוע ב"ן גי' קד"ם

יוד, יוד הה, יוד הה 
וו, יוד הה וו הה

ת"ת
לבוש- קמ"ג ע"ה- גי' קד"ם

אלף הא יוד הא
כמס' ריבוע ב"ן גי' קד"ם

יוד, יוד הה, יוד הה 
וו, יוד הה וו הה

גבורה
לבוש- קמ"ג ע"ה- גי' קד"ם

אלף הא יוד הא
כמס' ריבוע ב"ן גי' קד"ם

יוד, יוד הה, יוד הה 
וו, יוד הה וו הה

מוחין יה"ו דעס"מ גי' קדם
מוחין יה"ו דעס"מ גי' קדם

מוחין יה"ו דעס"מ גי' קדם

יוד הי ויו
יוד הי ואו
יוד הא ואו

ויו יוד הי
ואו יוד הי
ואו יוד הא

הי ויו יוד
הי ואו יוד
הא ואו יוד

כמס' ריבוע ב"ן העולה קדם

יוד, יוד הה, יוד הה 
וו, יוד הה וו הה

כמס' ריבוע ב"ן העולה קדם

יוד, יוד הה, יוד הה 
וו, יוד הה וו הה

כמס' ריבוע ב"ן העולה קדם

יוד, יוד הה, יוד הה 
וו, יוד הה וו הה

נצח
לבוש- קמ"ג ע"ה- גי' קד"ם

אלף הא יוד הא
כמס' ריבוע ב"ן גי' קד"ם

יוד, יוד הה, יוד הה 
וו, יוד הה וו הה

יסוד
לבוש- קמ"ג ע"ה- גי' קד"ם

אלף הא יוד הא
כמס' ריבוע ב"ן גי' קד"ם

יוד, יוד הה, יוד הה 
וו, יוד הה וו הה

הוד
לבוש- קמ"ג ע"ה- גי' קד"ם

אלף הא יוד הא
כמס' ריבוע ב"ן גי' קד"ם

יוד, יוד הה, יוד הה 
וו, יוד הה וו הה

מוחין יה"ו דעס"מ גי' קדם
מוחין יה"ו דעס"מ גי' קדם

מוחין יה"ו דעס"מ גי' קדם

יוד ויו הי
יוד ואו הי
יוד ואו הא

ויו הי יוד
ואו הי יוד
ואו הא יוד

הי יוד ויו
הי יוד ואו
הא יוד ואו

כמס' ריבוע ב"ן העולה קדם

יוד, יוד הה, יוד הה 
וו, יוד הה וו הה

כמס' ריבוע ב"ן העולה קדם

יוד, יוד הה, יוד הה 
וו, יוד הה וו הה

כמס' ריבוע ב"ן העולה קדם

יוד, יוד הה, יוד הה 
וו, יוד הה וו הה



נט

ועתה יכוין להשפיע מח"י אותיות דפשוטי ו' השמות יה"ו דו"ק דז"א לג' שמות 
יה"ו דמלכות

גבורה חסד      

הוי יהו      
ת"ת

ויה
הוד נצח      

היו יוה      
יסוד

והי
למלכות

לבוש התבונה- קמ"ג ע"ה- גי' קד"ם

אלף הא יוד הא
כמס' ריבוע ב"ן גי' קד"ם

יוד, יוד הה, יוד הה וו, יוד הה וו הה
ומשפיעים לג' יה"ו דב"ן דמוחין דמלכות

יוד הה וו
יוד הה וו
יוד הה וו

גי' קכ"ו כמס' ריבוע אדני

א, אד, אדנ, אדני.
ח"י אותיות וקכ"ו וגי' קד"ם כמס' ריבוע ב"ן.

יוד, יוד הה, יוד הה וו, יוד הה וו הה.



ועתה יכוין להשפיע מו' פעמים קד"ם דיה"ו דמוחין דו"ק דז"א הנ"ל, לקדם הז' 
דמלכות שהוא ח"י אותיות, וג' יה"ו דב"ן הנ"ל שהם גי' קד"ם כמס' ריבוע שם 

ב"ן שהוא במלכות.



ס

חסד
לבוש- קמ"ג ע"ה- גי' קד"ם

אלף הא יוד הא
כמס' ריבוע ב"ן גי' קד"ם

יוד, יוד הה, יוד הה 
וו, יוד הה וו הה 

ת"ת
לבוש- קמ"ג ע"ה- גי' קד"ם

אלף הא יוד הא
כמס' ריבוע ב"ן גי' קד"ם

יוד, יוד הה, יוד הה 
וו, יוד הה וו הה

גבורה
לבוש- קמ"ג ע"ה- גי' קד"ם

אלף הא יוד הא
כמס' ריבוע ב"ן גי' קד"ם

יוד, יוד הה, יוד הה 
וו, יוד הה וו הה

מוחין יה"ו דעס"מ גי' קדם
מוחין יה"ו דעס"מ גי' קדם

מוחין יה"ו דעס"מ גי' קדם

יוד הי ויו
יוד הי ואו
יוד הא ואו

ויו יוד הי
ואו יוד הי
ואו יוד הא

הי ויו יוד
הי ואו יוד
הא ואו יוד

כמס' ריבוע ב"ן העולה קדם

יוד, יוד הה, יוד הה 
וו, יוד הה וו הה

כמס' ריבוע ב"ן העולה קדם

יוד, יוד הה, יוד הה 
וו, יוד הה וו הה

כמס' ריבוע ב"ן העולה קדם

יוד, יוד הה, יוד הה 
וו, יוד הה וו הה

נצח
לבוש- קמ"ג ע"ה- גי' קד"ם

אלף הא יוד הא
כמס' ריבוע ב"ן גי' קד"ם

יוד, יוד הה, יוד הה 
וו, יוד הה וו הה

יסוד
לבוש- קמ"ג ע"ה- גי' קד"ם

אלף הא יוד הא
כמס' ריבוע ב"ן גי' קד"ם

יוד, יוד הה, יוד הה 
וו, יוד הה וו הה

הוד
לבוש- קמ"ג ע"ה- גי' קד"ם

אלף הא יוד הא
כמס' ריבוע ב"ן גי' קד"ם

יוד, יוד הה, יוד הה 
וו, יוד הה וו הה

מוחין יה"ו דעס"מ גי' קדם
מוחין יה"ו דעס"מ גי' קדם

מוחין יה"ו דעס"מ גי' קדם

יוד ויו הי
יוד ואו הי
יוד ואו הא

ויו הי יוד
ואו הי יוד
ואו הא יוד

הי יוד ויו
הי יוד ואו
הא יוד ואו

כמס' ריבוע ב"ן העולה קדם

יוד, יוד הה, יוד הה 
וו, יוד הה וו הה

כמס' ריבוע ב"ן העולה קדם

יוד, יוד הה, יוד הה 
וו, יוד הה וו הה

כמס' ריבוע ב"ן העולה קדם

יוד, יוד הה, יוד הה 
וו, יוד הה וו הה



סא

למלכות

לבוש התבונה- קמ"ג ע"ה- גי' קד"ם

אלף הא יוד הא
כמס' ריבוע ב"ן גי' קד"ם

יהו הוי ויה יוה היו והי ח"י אותיות
ג' יה"ו דב"ן דמוחין דמלכות

יוד הה וו

יוד הה וו

יוד הה וו
גי' קכ"ו כמס' ריבוע אדני

א, אד, אדנ, אדני.
ח"י אותיות וקכ"ו וגי' קד"ם כמס' ריבוע ב"ן.

יוד, יוד הה, יוד הה וו, יוד הה וו הה.



עוד יכוין כי ז"פ קדם דלבושים דאהיה הנ"ל דכל הז' קצוות עולים תתר"א שהם 

סוד ֶאֶלף ְוָאֶלף )ר"ל אלף ואחד( והכוללים דז' אהיה הנ"ל רמז לז' שמות עצמם:



אח"ך יחזור לכוין בעשר הויות דע"ב הנז"ל ובנקודותיהם כי בכל עשר אותיות 

דכל הויה יש עשר נקודות דשבא קמץ העולים ש"ס ועם יו"ד אותיות ההויה הם 

ש"ע ויכוין להמשיך מש"ע רבוא נהורין דפנים דא"א ש"ע רבוא נהורין לז"א.



סב

ה"ח
חסד

יֳ ֳו ֳד  ֳה יֳ  ֳו יֳ ֳו  ֳה יֳ
אלף למד      אלף למד

גבורה

יֳ ֳו ֳד  ֳה יֳ   ֳו יֳ ֳו  ֳה יֳ
אלף למד      אלף למד

ת"ת

 יֳ ֳו ֳד  ֳה יֳ  ֳו יֳ ֳו  ֳה יֳ
אלף למד       אלף למד

נצח

יֳ ֳו ֳד  ֳה יֳ  ֳו יֳ ֳו  ֳה יֳ
אלף למד       אלף למד

הוד

יֳ ֳו ֳד  ֳה יֳ  ֳו יֳ ֳו  ֳה יֳ
אלף למד       אלף למד

ה"ג
חסד

יֳ ֳו ֳד  ֳה יֳ  ֳו יֳ ֳו  ֳה יֳ
אלף למד       אלף למד

גבורה

יֳ ֳו ֳד  ֳה יֳ  ֳו יֳ ֳו  ֳה יֳ
אלף למד       אלף למד

ת"ת

יֳ ֳו ֳד  ֳה יֳ  ֳו יֳ ֳו  ֳה יֳ
אלף למד       אלף למד

נצח

יֳ ֳו ֳד  ֳה יֳ  ֳו יֳ ֳו  ֳה יֳ
אלף למד       אלף למד

הוד

יֳ ֳו ֳד  ֳה יֳ  ֳו יֳ ֳו  ֳה יֳ
אלף למד       אלף למד



אח"כ יכוין כי עשר פעמים ע"ב גי' תש"ך כמס' תש"ך צירופי בראשית ר"ל בר"א 
שי"ת שהם שית סטרין דדעת.



סג

ק"ך צירופיםא  המתחילים באות ב'

ו'ה'ד'ג'ב'א' 

בראתישבראיתשבראשתיבראתשיבראישתבראשית
י"בי"אי'ט'ח'ז'

ברשתיאברשיתאברשאתיברשתאיברשיאתברשאית
י"חי"זט"זט"וי"די"ג

בריתשאברישתאבריאתשבריתאשברישאתבריאשת
כ"דכ"גכ"בכ"אכ'י"ט

ברתישאברתשיאברתאישברתיאשברתשאיברתאשי
ל'כ"טכ"חכ"זכ"וכ"ה

בארתישבאריתשבארשתיבארתשיבארישתבארשית
ל"ול"הל"דל"גל"בל"א

באשתירבאשיתרבאשרתיבאשתריבאשירתבאשרית
מ"במ"אמ'ל"טל"חל"ז

באיתשרבאישתרבאירתשבאיתרשבאישרתבאירשת
מ"חמ"זמ"ומ"המ"דמ"ג

באתישרבאתשירבאתרישבאתירשבאתשריבאתרשי
נ"דנ"גנ"בנ"אנ'מ"ט

בשרתיאבשריתאבשראתיבשרתאיבשריאתבשראית
ס'נ"טנ"חנ"זנ"ונ"ה

בשאתירבשאיתרבשארתיבשאתריבשאירתבשארית
ס"וס"הס"דס"גס"בס"א

בשיתארבשיאתרבשירתאבשיתראבשיארתבשיראת
ע"בע"אע'ס"טס"חס"ז

בשתיארבשתאירבשתריאבשתיראבשתאריבשתראי
ע"חע"זע"וע"הע"דע"ג

בירתשאבירשתאביראתשבירתאשבירשאתביראשת
פ"דפ"גפ"בפ"אפ'ע"ט

ביאתשרביאשתרביארתשביאתרשביאשרתביארשת

א     שבע מאות ועשרים צירופים בראשי"ת מסודרים כאן ע"פ כללי הצירופים הנז' בסידור היר"א 
חלק ג' עמוד 171 ולא כפי הנז' בע"ח שער השמות דף צ"ט ע"א ועמוד ב'. ודו"ק: )צירופי כ"ב 

כ"ג מחולפים ביר"א והוא טעות על פי הגיון הצירוף(.



סד

צ'פ"טפ"חפ"זפ"ופ"ה

בישתארבישאתרבישרתאבישתראבישארתבישראת
צ"וצ"הצ"דצ"גצ"בצ"א

ביתשארביתאשרביתרשאביתשראביתארשביתראש
ק"בק"אק'צ"טצ"חצ"ז

בתרישאבתרשיאבתראישבתריאשבתרשאיבתראשי
ק"חק"זק"וק"הק"דק"ג

בתאישרבתאשירבתארישבתאירשבתאשריבתארשי
קי"דקי"גקי"בקי"אק"יק"ט

בתשיארבתשאירבתשריאבתשיראבתשאריבתשראי
ק"ךקי"טקי"חקי"זקט"זקט"ו

בתישארבתיאשרבתירשאבתישראבתיארשבתיראש



ק"ך צירופים המתחילים באות ר'

קכ"וקכ"הקכ"דקכ"גקכ"בקכ"א

רבאתישרבאיתשרבאשתירבאתשירבאישתרבאשית
קל"בקל"אק"לקכ"טקכ"חקכ"ז

רבשתיארבשיתארבשאתירבשתאירבשיאתרבשאית
קל"חקל"זקל"וקל"הקל"דקל"ג

רביתשארבישתארביאתשרביתאשרבישאתרביאשת
קמ"דקמ"גקמ"בקמ"אק"מקל"ט

רבתישארבתשיארבתאישרבתיאשרבתשאירבתאשי
ק"נקמ"טקמ"חקמ"זקמ"וקמ"ה

ראבתישראביתשראבשתיראבתשיראבישתראבשית
קנ"וקנ"הקנ"דקנ"גקנ"בקנ"א

ראשתיבראשיתבראשבתיראשתביראשיבתראשבית
קס"בקס"אק"סקנ"טקנ"חקנ"ז

ראיתשבראישתבראיבתשראיתבשראישבתראיבשת
קס"חקס"זקס"וקס"הקס"דקס"ג

ראתישבראתשיבראתבישראתיבשראתשביראתבשי



סה

קע"דקע"גקע"בקע"אק"עקס"ט

רשבתיארשביתארשבאתירשבתאירשביאתרשבאית
ק"פקע"טקע"חקע"זקע"וקע"ה

רשאתיברשאיתברשאבתירשאתבירשאיבתרשאבית
קפ"וקפ"הקפ"דקפ"גקפ"בקפ"א

רשיתאברשיאתברשיבתארשיתבארשיאבתרשיבאת
קצ"בקצ"אק"צקפ"טקפ"חקפ"ז

רשתיאברשתאיברשתביארשתיבארשתאבירשתבאי
קצ"חקצ"זקצ"וקצ"הקצ"דקצ"ג

ריבתשאריבשתאריבאתשריבתאשריבשאתריבאשת
ר"דר"גר"בר"אר'קצ"ט

ריאתשבריאשתבריאבתשריאתבשריאשבתריאבשת
ר"יר"טר"חר"זר"ור"ה

רישתאברישאתברישבתארישתבארישאבתרישבאת
רט"זרט"ורי"דרי"גרי"ברי"א

ריתשאבריתאשבריתבשאריתשבאריתאבשריתבאש
רכ"ברכ"אר"כרי"טרי"חרי"ז

רתבישארתבשיארתבאישרתביאשרתבשאירתבאשי
רכ"חרכ"זרכ"ורכ"הרכ"דרכ"ג

רתאישברתאשיברתאבישרתאיבשרתאשבירתאבשי
רל"דרל"גרל"ברל"אר"לרכ"ט

רתשיאברתשאיברתשביארתשיבארתשאבירתשבאי
ר"מרל"טרל"חרל"זרל"ורל"ה

רתישאברתיאשברתיבשארתישבארתיאבשרתיבאש



ק"ך צירופים המתחילים באות א'

רמ"ורמ"הרמ"דרמ"גרמ"ברמ"א

אברתישאבריתשאברשתיאברתשיאברישתאברשית
רנ"ברנ"אר"נרמ"טרמ"חרמ"ז

אבשתיראבשיתראבשרתירבשתריאבשירתאבשרית



סו

רנ"חרנ"זרנ"ורנ"הרנ"דרנ"ג

אביתשראבחשתראבירתשאביתרשאבישרתאבירשת
רס"דרס"גרס"ברס"אר"סרנ"ט

אבתישראבתשיראבתרישאבתירשאבתשריאבתרשי
ר"ערס"טרס"חרס"זרס"ורס"ה

ארבתישארביתשארבשתיארבתשיארבישתארבשית
רע"ורע"הרע"דרע"גרע"ברע"א

ארשתיבארשיתבארשבתיארשתביארשיבתארשבית
רפ"ברפ"אר"פרע"טרע"חרע"ז

אריתשבארישתבאריבתשאריתבשארישבתאריבשת
רפ"חרפ"זרפ"ורפ"הרפ"דרפ"ג

ארתישבארתשיבארתבישארתיבשארתשביארתבשי
רצ"דרצ"גרצ"ברצ"אר"צרפ"ט

אשבתיראשביתראשברתיאשבתריאשבירתאשברית
ש'רצ"טרצ"חרצ"זרצ"ורצ"ה

אשרתיבאשריתבאשרבתיאשרתביאשריבתאשרבית
ש"וש"הש"דש"גש"בש"א

אשיתרבאשירתבאשיבתראשיתבראשירבתאשיברת
שי"בשי"אש"יש"טש"חש"ז

אשתירבאשתריבאשתביראשתיבראשתרביאשתברי
שי"חשי"זשט"זשט"ושי"דשי"ג

איבתשראיבשתראיברתשאיבתרשאיבשרתאיברשת
שכ"דשכ"גשכ"בשכ"אש"כשי"ט

אירתשבאירשתבאירבתשאירתבשאירשבתאירבשת
ש"לשכ"טשכ"חשכ"זשכ"ושכ"ה

אישתרבאישרתבאישבתראישתבראישרבתאישברת
של"ושל"השל"דשל"גשל"בשל"א

איתשרבאיתרשבאיתבשראיתשבראיתרבשאיתברש
שמ"בשמ"אש"משל"טשל"חשל"ז

אתבישראתבשיראתברישאתבירשאתבשריאתברשי
שמ"חשמ"זשמ"ושמ"השמ"דשמ"ג

אתרישבאתרשיבאתרבישאתריבשאתרשביאתרבשי



סז

שנ"דשנ"גשנ"בשנ"אש"נשמ"ט

אתשירבאתשריבאתשביראתשיבראתשרביאתשברי
ש"סשנ"טשנ"חשנ"זשנ"ושנ"ה

אתישרבאתירשבאתיבשראתישבראתירבשאתיברש



ק"ך צירופים המתחילים באות ש'

שס"ושס"השס"דשס"גשס"בשס"א

שברתיאשבריתאשבראתישברתאישבריאתשבראית
שע"בשע"אשס"עשס"טשס"חשס"ז

שבאתירשבאיתרשבארתישבאתרישבאירתשבארית
שע"חשע"זשע"ושע"השע"דשע"ג

שביתארשביאתרשבירתאשביתראשביארתשביראת
שפ"דשפ"גשפ"בשפ"אש"פשע"ט

שבתיארשבתאירשבתריאשבתיראשבתארישבתראי
ש"צשפ"טשפ"חשפ"זשפ"ושפ"ה

שרבתיאשרביתאשרבאתישרבתאישרביאתשרבאית
שצ"ושצ"השצ"דשצ"גשצ"בשצ"א

שראתיבשראיתבשראבתישראתבישראיבתשראבית
ת"בת"את'שצ"טשצ"חשצ"ז

שריתאבשריאתבשריבתאשריתבאשריאבתשריבאת
ת"חת"זת"ות"הת"דת"ג

שרתיאבשרתאיבשרתביאשרתיבאשרתאבישרתבאי
תי"דתי"גתי"בתי"את"ית"ט

שאבתירשאביתרשאברתישאבתרישאבירתשאברית
ת"כתי"טתי"חתי"זתט"זתט"ו

שארתיבשאריתבשארבתישארתבישאריבתשארבית
תכ"ותכ"התכ"דתכ"גתכ"בתכ"א

שאיתרבשאירתבשאיבתרשאיתברשאירבתשאיברת
תל"בתל"את"לתכ"טתכ"חתכ"ז

שאתירבשאתריבשאתבירשאתיברשאתרבישאתברי



סח

תל"חתל"זתל"ותל"התל"דתל"ג

שיבתארשיבאתרשיברתאשיבתראשיבארתשיבראת
תמ"דתמ"גתמ"בתמ"את"מתל"ט

שירתאבשיראתבשירבתאשירתבאשיראבתשירבאת
ת"נתמ"טתמ"חתמ"זתמ"ותמ"ה

שיאתרבשיארתבשיאבתרשיאתברשיארבתשיאברת
תנ"ותנ"התנ"דתנ"גתנ"בתנ"א

שיתארבשיתראבשיתבארשיתאברשיתרבאשיתברא
תס"בתס"את"סתנ"טתנ"חתנ"ז

שתביארשתבאירשתבריאשתביראשתבארישתבראי
תס"חתס"זתס"ותס"התס"דתס"ג

שתריאבשתראיבשתרביאשתריבאשתראבישתרבאי
תע"דתע"גתע"בתע"את"עתס"ט

שתאירבשתאריבשתאבירשתאיברשתארבישתאברי
ת"פתע"טתע"חתע"זתע"ותע"ה

שתיארבשתיראבשתיבארשתיאברשתירבאשתיברא



ק"ך צירופים המתחילים באות י'

תפ"ותפ"התפ"דתפ"גתפ"בתפ"א

יברתשאיברשתאיבראתשיברתאשיברשאתיבראשת
תצ"בתצ"את"צתפ"טתפ"חתפ"ז

יבאתשריבאשתריבארתשיבאתרשיבאשרתיבארשת
תצ"חתצ"זתצ"ותצ"התצ"דתצ"ג

יבשתאריבשאתריבשרתאיבשתראיבשארתיבשראת
תק"דתק"גתק"בתק"את"קתצ"ט

יבתשאריבתאשריבתרשאיבתשראיבתארשיבתראש
תק"יתק"טתק"חתק"זתק"ותק"ה

ירבתשאירבשתאירבאתשירבתאשירבשאתירבאשת
תקט"זתקט"ותקי"דתקי"גתקי"בתקי"א

יראתשביראשתביראבתשיראתבשיראשבתיראבשת



סט

תקכ"בתקכ"אתק"כתקי"טתקי"חתקי"ז

ירשתאבירשאתבירשבתאירשתבאירשאבתירשבאת
תקכ"חתקכ"זתקכ"ותקכ"התקכ"דתקכ"ג

ירתשאבירתאשבירתבשאירתשבאירתאבשירתבאש
תקל"דתקל"גתקל"בתקל"אתק"לתקכ"ט

יאבתשריאבשתריאברתשיאבתרשיאבשרתיאברשת
תק"מתקל"טתקל"חתקל"זתקל"ותקל"ה

יארתשביארשתביארבתשיארתבשיארשבתיארבשת
תקמ"ותקמ"התקמ"דתקמ"גתקמ"בתקמ"א

יאשתרביאשרתביאשבתריאשתבריאשרבתיאשברת
תקנ"בתקנ"אתק"נתקמ"טתקמ"חתקמ"ז

יאתשרביאתרשביאתבשריאתשבריאתרבשיאתברש
תקנ"חתקנ"זתקתנ"ותקנ"התקנ"דתקנ"ג

ישבתארישבאתרישברתאישבתראישבארתישבראת
תקס"דתקס"גתקס"בתקס"אתק"סתקנ"ט

ישאתאבישראתבישרבתאישרתבאישראבתישרבאת
תק"עתקס"טתקס"חתקס"זתקס"ותקס"ה

ישאתרבישארתבישאבתרישאתברישארבתישאברת
תקע"ותקע"התקע"דתקע"גתקע"בתקע"א

ישתארבישתראבישתבארישתאברישתרבאישתברא
תקפ"בתקפ"אתק"פתקע"טתקע"חתקע"ז

יתבשאריתבאשריתברשאיתבשראיתבארשיתבראש
תקפ"חתקפ"זתקפ"ותקפ"התקפ"דתקפ"ג

יתרשאביתראשביתרבשאיתרשבאיתראבשיתרבאש
תקצ"דתקצ"גתקצ"בתקצ"אתק"צתקפ"ט

יתאשרביתארשביתאבשריתאשבריתארבשיתאברש
ת"רתקצ"טתקצ"חתקצ"זתקצ"ותקצ"ה

יתשארביתשראביתשבאריתשאבריתשרבאיתשברא





ע

 ק"ך צירופים המתחילים באות ת'

תר"ותר"התר"דתר"גתר"בתר"א

תברישאתברשיאתבראישתבריאשתברשאיתבראשי
תרי"בתרי"אתר"יתדה"רתר"חתר"ז

תבאישרתבאשירתבארישתבאירשתבאשריתבארשי
תרי"חתרי"זתרט"זתרט"ותרי"דתרי"ג

תבשיארתבשאירתבשריאתבשיראתבשאריתבשראי
תרכ"דתרכ"גתרכ"בתרכ"אתר"כתרי"ט

תבישארתביאשרתבירשאתבישראתביארשתביראש
תר"לתרכ"טתרכ"חתרכ"זתרכ"ותרכ"ה

תרבישאתרבשיאתרבאישתרביאשתרבשאיתרבאשי
תרל"ותרל"התרל"דתרל"גתרל"בתרל"א

תראישבתראשיבתראבישתראיבשתראשביתראבשי
תרמ"בתרמ"אתר"מתרל"טתרל"חתרל"ז

תרשיאבתרשאיבתרשביאתרשיבאתרשאביתרשבאי
תרמ"חתרמ"זתרמ"ותרמ"התרמ"דתרמ"ג

תרישאבתריאשבתריבשאתרישבאתריאבשתריבאש
תרנ"דתרנ"גתרנ"בתרנ"אתר"נתרמ"ט

תאבישרתאבשירתאברישתאבירשתאבשריתאברשי
תר"סתרנ"טתרנ"חתרנ"זתרנ"ותרנ"ה

תארישבתארשיבתארבישתאריבשתארשביתארבשי
תרס"ותרס"התרס"דתרס"גתרס"בתרס"א

תאשירבתאשריבתאשבירתאשיברתאשרביתאשברי
תרע"בתרע"אתר"עתרס"טתרס"חתרס"ז

תאישרבתאירשבתאיבשרתאישברתאירבשתאיברש
תרע"חתרע"זתרע"ותרע"התרע"דתרע"ג

תשביארתשבאירתשבריאתשביראתשבאריתשבראי
תרפ"דתרפ"גתרפ"בתרפ"אתר"פתרע"ט

תשריאבתשראיבתשרביאתשריבאתשראביתשרבאי
תר"צתרפ"טתרפ"חתרפ"זתרפ"ותרפ"ה

תשאירבתשאריבתשאבירתשאיברתשארביתשאברי



עא

תרצ"ותרצ"התרצ"דתרצ"גתרצ"בתרצ"א

תשיארבתשיראבתשיבארתשיאברתשירבאתשיברא
תש"בתש"את"שתרצ"טתרצ"חתרצ"ז

תיבשארתיבאשרתיברשאתיבשראתיבארשתיבראש
תש"חתש"זתש"ותש"התש"דתש"ג

תירשאבתיראשבתירבשאתירשבאתיראבשתירבאש
תשי"דתשי"גתשי"בתשי"אתש"יתש"ט

תיאשרבתיארשבתיאבשרתיאשברתיארבשתיאברש
תש"כתשי"טתשי"חתשי"זתשט"זתשט"ו

תישארבתישראבתישבארתישאברתישרבאתישברא





עב

אור מים רקיע ק ברכות

הקדמה יקרה זו עם טבלת ההסבר שאחריה הועתקה מהספר החשוב "דרך עץ 
החיים" באדיבות המחבר שליט"א מומלץ בחום רב לכל לומד קבלה ולכל הפחות 
לכל בית מדרש בישראל להיות ספר זה בתוכו, המכיל בתוכו תרשימים וציורים 
המלאים בחכמה בינה ודעת על סדר הספר "עץ חיים" ניתן להשיג הספר בישיבת 
תפארת שלמה, רח' רבינו גרשום 19 ירושלים טל: 02-5322543 פקס: 02-5814161

כונות ירידת הטיפה העליונה ממזל הח' דדיקנא דא"א עד היסודות דזו"ן. בסוד 
אור, מים, רקיע וק' ברכות. ע"ח שט"ל פ"ה פ"ו דף ע"א ע"א, שרה"ק יחוד י"ח 

דף נ"ג. בניהו זיכוך הנפש דף מ'- יחוד ר"ח.

אור- בחינת א'- טיפת הזכר בבחינת מח הולד ובאה כלולה מחיה ונר"ן. שהם 
בחינת ד' יודין דשם ע"ב שממנו נמשכת הטיפה היא למעלה בדעת עליון הנקרא 
חסד עלאה. והוא מזל הח' דדיקנא דא"א הנקרא נוצר חסד. שהוא זכר ויורדים אלו 
ד' יודין בסוד זווג אל המזל הי"ג שהוא ונקה שהיא נקבה. ומשם נמשכין אל ז"ק 
דאבא אשר קצה הראשון שבו ג"כ נקרא חסד. ומשם נמשכין אל ז"ק דאמא, ומשם 
נמשכין עד חסד דז"א ומשם נמשכין ביסוד דז"א. דע שמה שמושך התעוררות 
היסוד מלמעלה אינו מתעבה ומתלבש כלל וז"ס אור של מעשה בראשית שהוא 
מאיר מסוף העולם ועד סופו. כי הטיפה הכלולה מד' יודין איננה מתלבשת ומתעבה 
כלל בירידתה למטה בגלל אור הגדול שבה. כי גדולה הארתה למטה כמו למעלה.

מים- בחינת ב'- והיא ס"ג, והנה זאת הבחינה השניה נקראת מים והוא לבוש 
דק אל הבחינה הראשונה וגם אותה אנו ממשיכים משם ע"ב אשר בדעת עליון 
הנקרא מזל הח' שבו ד' יודין בבחינת נרנ"ח, אל המזל הי"ג הנקרא ונקה. והוא 
שם אהיה דיודין ויש בו ג' יודין וגם בו ג' יודין תחתונים שמשם ע"ב מתלבשים 
ויורדין להתלבש בג' יודין דשם קס"א שבמזל הי"ג. דע שיוד הראשונה של הד' 
יודין שהיא בבחינת נשמה לנשמה יורדת למטה ולא מתלבשת כלל אלא רק ג' יודין 
התחתונים שבשם ע"ב מתלבשים בג' יודין דשם קס"א ואח"כ ירדה הטיפה עוד 
למטה בז"ק דאו"א שהם בחינת ס"ג ובו עיקר התלבשותה. ואז חזרו ונתלבשו ג' 
יודין התחתונים דע"ב בג' יודין דס"ג. והיוד הא' לא נתלבשה, והרי כולם ז' יודין 
כמנין ע' עם ב' הכוללים ע"ב ס"ג הרי ע"ב כמנין חסד. וכשהטיפה הזאת יורדת 
להתלבש תוך הז"א הנקרא הוי"ה )הטיפה הוי"ה( והלבוש אלקים ומשולבים יחד 
גי' יב"ק. טעם אחר כי בחינת האור שהיתה ד' יודין עם ז' יודין גי' ק"י עם כללות 

ע"ב ס"ג גי' יב"ק. ואח"כ ירדו עד החסד דז"א ומשם אל יסוד.

רקיע- בחינה ג'- והיא שם מ"ה בבחינת הבשר כי עתה צריך לבוש שני יותר 
עב כדי שיצאו לאויר העולם בסוד רקיע, כי המים יקרשו ויעשו רקיע ביאת הולד 
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לעולם. )ויצא מבטן אימו מגושם( ונודע כשנולד הולד אינו מתגלה בו רק בחינת 
נפש שהוא בבחינת י' אחרונה דשם ע"ב בפועל והשאר שהם רוח ונשמה הם בו 
בכח. והם בלתי התלבשות. אך ע"י עסקו בתורה ובמצוות אז יעשה לבוש אליהם 
ואז גם הם יתלבשו ויתגלו בפועל, לכן אין נעשה לטיפה זו לבוש זה השני רק אל 
י' אחרונה שבה שהוא נפש לבדה. וע"כ לבוש זה של הנפש נקרא רקיע נעשה בז"א 
עצמו שם מ"ה. ועתה נבאר שם ס"ג בשם מ"ה – הרי אין חילוק בין ס"ג למ"ה 
אלא במילוי ב' ההין. כי בס"ג הם יודין ובמ"ה הם אלפין, עכ"ז כפי האמת הכל 
אחד כי יוד במילואה מתלבשת בצורת א' דמ"ה. וגם א' במילוי הואו דס"ג שהוא 
בבחינת אהיה, היא עצמה מתלבשת באלף במילוי הואו דמ"ה אלא שברידתה 
למטה להתלבש בא' במילוי ואו היא סוד אחוריים דאהיה, גי' דם והוא דם הנפש. 
ועוד כשחזר א' דס"ג להתלבש בא' דמ"ה לבוש ב' היותר עב אז הוא דם. ודם 
באדם שהוא שם מ"ה בלי הא' גי' פ"ח. בבחינת נקרשו המים ונעשה רקיע ומתברר 
הפסולת שהם הקלי' והעכירות שבאותם מים והוא סוד יניקת משם אלקים ולכן 

תכוין רבוע אלקים גי' מאתיים והם גם שם השומר את הפרי שהוא הטיפה.

ק' ברכאן- בחינה ד' שהוא שם ב"ן – אחר שנעשה רקיע אל הנפש צריך לברך 
את הטיפה במאה ברכות. זהר פ' לך לך. הקב"ה מברך לנשמה בק' ברכאן כמנין 
לך לך. והנה ממזל הח' משם ע"ב דיודין נמשך מלוי הוי"ה דע"ב גי' מ"ו. כי מ"ו 
גי' אותיות מא"ה והם בחינת הק' ברכות וגם תמלא האותיות מ"מ וי"ו גי' ק"ב. 
שהם מילוי עס"מ מ"ו ל"ז י"ט גי' ק"ב. אח"כ נמשכים הק"ב עד או"א ובשם ב"ן 
דההין אשר ביסוד דאמא וגם שם ב"ן דההין הוא בבחינת ק"ב בציורו ובמספרו, ה' 
בציור ד"ו המורה על בינה ד' המעוברת בו' בבן זכר והוא בתוכה בן ו"ק. ובחינה 
ד"י היא עיבור ב' לתת מוחין לולד להשלימו לי"ס. עתה ניתן כח בטיפה שהוא 
הולד להיות נשמה לב' עיבורים אלו שבתוך יסוד דבינה והם בבחינת ק' ברכאן. 
ואח"כ יורדים ביסוד דז"א. ונשלם טיפת המ"ד שעיקרה מד' יודין דע"ב שבמזל 
הח' בכח עסמ"ב שהוא לבושים אליה והם בחינות אור מים רקיע וק' ברכות ועתה 

נשלמו בבחינת מ"ד שבז"א.

יסוד- הנה כל ד' בחינות אמ"ר ק' ברכות צריכות להיות רמוזות ביסוד דז"א 
אשר בתוכו יקבל הד' בחינות אור מים רקיע וק' ברכות )היסוד נקרא שדי ויש בו 

ד' בחינות אלו(.
ציור א'- באות ש' ג' ווין, באות ד' ב' ווין. עם היוד הרי שדי גי' מ' הכנה א' 

ביסוד לקבל בחינה עליונה אור.

ציור ב'- באות ש' ג' ווין, בראשם ג' יודין. באות ד' ב' ווין. עם אות יוד גי' ע' 
הכנה ב' בשם שדי לקבל המים.

ציור ג'- באות ש' ג' ווין, בראשם ג' יודין. ובאות ד' ב' ווין ואות יוד אשר בה 
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נקודה א' באמצע שחשבונה י' וג' קוצין שיוצאין ממנה עליון אמצעי ותחתון בצורה 
ווין הרי גי' פ"ח. הכנה ג' ביסוד לקבל בתוכו הרקיע.

ציור ד' – באות ש' ג' ווין וג' יודין בראשם. ובד' ב' ווין ויוד נקודה אמצעית 
ובה ג' קוצין בצורת יודין גי' ק' הכנה ד' ביסוד.

המשכת ד' בחינות אור מים רקיע וק' ברכות בסוד מ"ן אשר בשם 
שדי שביסוד דנוק' – ע"ח שט"ל פ"ו.

אור- תחילת ההמשכה ממזל הח' שהוא שם ע"ב דיודין ועם מספר האותיות גי' 
פ"ב. גם באופן אחר ד' יודין דע"ב גי' מ' ומ"ב אותיות דשם ע"ב פשוט ומלא ומלא 
יחד גי' פ"ב שני. ומאלו ב' בחינות פ"ב נמשכת טיפת אור דנוק' והם בבחינת דינין 

וגבורות ולכן נמשכים דרך אמא לבד ומשם יורדים ליסוד שבה.

מים- נמשכים מבינה דאמא עלאה ומתלבשים בז"ת אשר שם שם ס"ג, ומשם 
יורדין לחו"ב מתלבשים בחו"ג. נמצא י"ס שלה נכללו בי' אותיות דס"ג וכל ספירה 
מט"ס הם מים ומהכתר ד' כמנין תתי"ד וכולם יורדים לנוק' דז"א ואח"כ ליסודה.

רקיע- נמשכים מבינה מאות א' דאלקים שבאמא שצורתה יוי ומתלבשים 
בא' דאדנות שבנוק' שצורתה יוד ומתלבשים שם ונעשים רקיע כמנין לוי 

בבחינת גבורות.
ק' ברכות- גם טיפת הנוק' צריכה ק' ברכאן, ויכוין להמשיך מאמא ג' שמות 
אהי"ה דיודין דההין ודאלפין שבה גי' תנ"ה כמנין בן ובת ע"ה. וגם משם אהיה 
פעם אהיה גי' אמ"ת. עם י"ב האותיות הפשוט גי' תנ"ד. ועתה נגדלת המלכות 
בשיעור קומת ז"א. כנגד חו"ב וחו"ג וחצי ת"ת וכל אחד כלול מק' הרי ת"ן וגם 
תחילת שיעור קומת הנוק' העומדת מאחוריו בד"ס תחתונת דז"א תנה"י והרי הם 

תנ"ד. )ציור שדי וניקודו עיין שער רוח הקודש יחוד י"ח(.
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א אור מ מים ר רקיע  ק ברכות
בז"א

מקום 
ההמשכה

אור הטיפה- 
ע"ב

מים- לבוש- 
ס"ג

רקיע- ולד- 
מ"ה

ק- ברכות- ב"ן

מדעת עליון 
למזל ח' דא"א

חיה, נשמה, רוח, נפשנוצר חסד

  יוד הי  ויו  הי
     יוד הי ויו הי   יוד הי ויו    הי

יוד הי ויו הי 
גי' מ"ו

מ"ו אותיות מאה
מ"ו-ממ ויו גי' ק"ב
מ"ו. ל"ז. י"ט גי' 
ק"ב

למזל י"ג
 ונקה

   אלף הי יוד הי

מתלבש
 )מעבר(

     אלף הי יוד הי

  לז"ת דאו"א
   יוד הי  ואו הי

מתלבש 

         אהיה    יוד הי ואו הי
י וד ה י  ואו ה י

                     יוד               יוד

יודהדו הדי  ווהדו הדי 

יסוד דאמא ב"ן

וד' ציורי ה'= מ"ח 
גי' ק'

לחסד דז"א
         ֶי  ֶה  ֶו ֶה 

    יוד הא  ואו הא

יוד הא וא.אה.אהי.אהיהו הא

יסוד דז"א

בציור שדי

ה' ווין וי' גי' מ'
ד' יודין וה' ווין 

גי' ע'

ד' יודין ח' ווין 
גי' פ"ח

ווין  ה'  יודין  ז' 
גי' ק'

ז' נקודות גי' ע' ד' נקודות גי' מ'ניקוד
אור ד' יודין מים ז' 
יודין. וכללות ע"ס. 

גי' יב"ק

וב'  נקודות  ו' 
פתחים גי' ע"ב

ד' נקודות ופתח 
א' גי' מ"ו אותיות 

מאה- ק'

ַוַיַוַיַוַי ַוַוַי ַוַוַו גי' ֹוֹיֹוֹיֹוי ֹוֹוי גי' ע'ִוִוִו ִוִוי גי' מ'
פ"ח

גי'  ִיייַי  וו  וִיוִיוִי 
מ"ו

טיפת אור יהוה

הכנה א' ביסוד

טיפת יהוה לבוש 
אלקים

גי'  יאהלוההים 
יב"ק

הכנה ב'

יב"ק ופ"ח גי' ר'

א.אל.אלה.אלהי.
אלהים.

הכנה ד'הכנה ג'
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בנוק'

מקום 
ההמשכה

ק- ברכותרקיעמיםאור הטיפה

מזל ח'

ע"ב 
דיודין

למזל יג'

ז"ת דאו"א

אופן א'
יוד הי ויו הי-ע"ב

יוד הי ויו הי 
י' אותיות יחד פ"ב

אופן ב'
יוד הי ויו הי- 

ד' יודין מ'

י ה ו ה 
יוד הי ויו הי

יוד ויו דלת. הי יוד
ויו יוד ויו. הי יוד- 
מ"ב אותיות יחד פ"ב

יוד הי ויו הי-ע"ב
הטיפה העליונה 

מתלבשת תוך המים

יורדים חו"ב בתוך 
חו"ג בז"ת דאמא 

והם ט"ס בט"ס 
דבינה וכתר

ט"פ מים גי' תת"י. 
עם ד' דכתר

נמשך  מבינה 
למלכות
להים
ממלכות 

ליסוד דנוק'
דני 
גי' לוי

בינה
אלף הי יוד הי
אלף הא יוד הא
אלף הה יוד הה

בן ובת ע"ה גי' 
תנ"ה

תנ"ד הם אהיה 
פעם אהיה

וי"ב האותיות 
בג' אהי"ה ע"ה

יסוד דנוק'

ד' יודין. ג' ווין. כ. וד' 
גי ' פ"ב

שֹֹיןֹ דֹֹלתֹ ֹיֹודֹ

ט' יודין ובכל אחד 
מים וד' דכתר גי' 

תתי"ד

שַין דֵלת יֵוד
גי' לוי

שְיֶן דלְת יְוֶד

ז' נקודות. ב' פתחים ניקוד
גי' פ"ב

נקודות ט' נקודות גי' מים ד' 
ופתח גי' מ"ו

י' נקודות גי' ק'

ָש ָד יֱ 

וַיוַיויֱ  כ ִד ִי

שֹֹיןֹ דֹֹלתֹ ֹיֹודֹ

ט' חולם גי' מים

ַי ֵל ֵו

ושני  פתח 
צירה גי' מ"ו

ֱנ ְת ֶד

י' נקודות גי' ק'
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יחוד ראש חודש:

שער רוח הקודש דף נ"ג ע"א, שער רוה"ק עם פירוש הר"י סדבון זי"א דף מ"ז 
יחוד ח"י, סידור היר"א חלק ד' עמוד 103, זיכוך הנפש דף מ' ע"א.

ועיין ע"ח שער ט"ל דרוש ה'

יחוד זה עיקרו הוא ביום ראש ֹחדש או בלילו אחר חצות לילה, לפי זה מיוסד 
על שם שד"י אשר שם זה במילוי הוא בגי' ראש ֹחדש. ואפילו להשתטח על 

קברי הצדיקים ביום ראש חודש יועיל יחוד זהא. 

וזה ענין היחוד:

תכוין לעשות הכנה ביסוד דז"א שהוא שם שד"י לקבל טיפה שהיא כלולה מאור 
מים רקיע- ק' ברכאן בציור שד"י הנז"ל.

ועוד עיין סידור רבי שבתי מראשקוב דף ל' ע"ב דנתן יחוד הנז' לכונת מזוזה 
דהינו כאשר יוצא מפתח ביתו מעוטר בטלית ותפילין ינשק המזוזה ויכוין בשם 

שד"י וכו' עי"ש.

א    סידור היר"א חלק ג' עמוד 190 כתב אזהרות בעניין השתטחות על קברי צדיקים ולקמן בס"ד 
קברי  על  השתטחות  ליחד  דאין  שם  כתב  וגם  מהקדמתו,  חלק  נעתיק  צדיקים  קברי  על  ביחוד 
צדיקים בשבת וימים טובים וראשי חודשים יען נשמותיהם עולים בגן עדן הארץ ואין בידו כח 

להורידם בגופיהם לדבר עימהם ולא ישיגו וכו' עי"ש. וכל האמור הוא לגבי



עח

ע"ב
אור אינו מתעבה ברדתו

להמשיך ממזל הח' שהוא נוצר חסד 
)דדיקנא דא"א, שהוא חסד העליון( שם 
ע"ב דיודין שיש בו ד' יודין והם נפש 
רוח נשמה חיה עם כח לבושיהם שהם 
ג"כ ד' יודין, ובשער רוח הקודש דף נ"ג 
ע"א – כתב ומשם תמשיך ]ר"ל ממזל 
ח'[ אלו הד' יודי"ן שמספרם מ' למטה 
אל מזל הי"ג של דיקנא דא"א, וכן הוא 
בסידור היר"א חלק ד' עמוד 103 עי"ש, 
ומזל הי"ג הוא קס"א אומנם אין צריך 
לכוין באהי"ה כן כתב הרב בשער רוה"ק 
דף נ"ג ע"ב, ועוד עיין לקמן כוונת מים:

בחי' אור – מ'

להמשיך הטיפה ד' יודין ממזל הח' 
נוצר חסד

יוד הי ויו הי
חיה   נשמה   רוח   נפש

      י    י    י    י   אור
וארבעתם נקרא אור

למטה דרך מזל הי"ג, ומשם תורידם



דרך ז"ת דאו"א

יוד הי ואו הי
ומשם תורידם דרך חסד דז"א

ֶיֶהֶוֶה


אל היסוד דז"א

וכדי לקבל את הטיפה העליונה – ד' 
יודין גי' מ' צריכים לעשות הכנה 
ביסוד בסוד ה' ווי"ן ויו"ד גי' מ'

יסוד דז"א – אור

ה' ווי"ן ויו"ד גי'

מ'

ובחי' טיפה זו הד' יודין הראשונים אינה 
מתלבשת ומתעבה כלל ונקראת אור 
שהוא רוחניות הספירה דרך ז' קצוות 

דאו"א ודרך חסד דז"א

וכנגדה הכנה ביסוד דז"א לקבל טיפת 
אור שהיא ד' יודין גי' מ' אנו מציירים 

שם שד"י ביסוד באופן זה:

אות ש'- ג' ווי"ן

אות ד'- ב' ווי"ן.

ועם י' דשם שד"י הרי מ'. )כמניין ד' יודי"ן 
דע"ב שהיא הטיפה – היר"א שם(

וניקוד שד"י – שח"ח – שבא חיריק 
חיריק. גי' מ'

והשם שלמטה ד' חיריק גי' מ'.



 ִ  ִ 
 ִ  ִ 
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ס"ג
אח"כ תכוין בחי' השנית הנק' מים.

בחי' מים – ע'

להורידכח לבוש הטיפה

יוד הי ויו הי
חיה   נשמה   רוח   נפש

      י    י    י    י   אור
לבוש ז' קצוות דאו"א  מים

יוד הי ואו הי
ז' יודין גי' ע' עם כללות ב' שמות 

ע"ב ס"ג גי' חסד שהוא המים כי גם 
המים נקראים חסד

וכנגד זה ביסוד דז"א

ה' ווי"ן וד' יודי"ן גי' ע'

ד' יודין של אור שלא נתלבשו עם הז' 
יודין של בחי' מים, וכללות ב' שמות 

ע"ב וס"ג הרי הכל- שילוב הוי"ה 

אלהים גי' יב"ק:

יאהלוההים גי' יב"ק.

טיפת מים- להוריד הטיפה הנ"לא  
ולהלביש הג' יודי"ן תחתונות של כח 
לבוש הטיפה הנ"ל בג' יודין דקס"א 
שבמזל הי"ג. וזה אינו עולה בשם יען 

כי היא טיפת דכורא.

אח"כ יורידנה לו"ק דאו"א שבהם שם 
ס"ג שבו ג' יודי"ן ולהלביש הג' יודין 

תחתונות הנ"ל בג' יודין דס"ג הנ"ל

וזה נקרא מים שהם ד' יודין וג' יודין 
דס"ג הרי ע' ועם כללות הב' שמות ע"ב 
ס"ג הם כמספרא  עב' גימטרייא חסד 
שהוא מים )כי גם המים נקרא חסדב(  וכנגד 
זה אנו מציירים בשם שד"י שביסוד דז"א 

באופן זה:

אות ש'- ג' ווי"ן, ובראשם ג' יודי"ן.

אות ד' – ב' ווי"ן.

ועם י' דשם שד"י הכל גי' ע'. כמספר 
הז' יודין דע"ב וס"גב 

ועם טיפת אור שהיא מ' סך הכלי ב"ק 
גי' הוי"ה אלהי"םג. 

וניקוד שם שד"י – שס"צ – שבא 
סגול צירי גי' ע':

ובציור הווי"ן ז' נקודות חולם כזה גי' 
ע':


אבג

הג'  ולהתלבש  יודי"ן משם ע"ב שבמזל הח'  ד'  עוד  יכוין להמשיך   103- ד'  היר"א חלק  א.    
אחרונות בג' יודי"ן שבס"ג

ב.   היר"א חלק ד' עמוד 103:
ג.   ר"ל שילוב הוי"ה אלהים העולה יב"ק הוא כמספר הד' יודין של אור שלא נתלבשו עם הז' 
יודין של בחי' מים, וב' של השמות ע"ב וס"ג הרי הכל בגי' יב"ק- שהאור שהוא הנשמה שהיא 
הוי"ה נתלבשה בז"א שהוא אלהי"ם- עיין סידור היר"א חלק ד' עמוד 103 והוא ע"פ שער רוה"ק 

דף נ"ג ע"ב:



פ

מ"ה
ובחלק זיכוך הנפש כתב:

בחי' רקיע – פ"ח

להלביש א' דס"ג שהיא סוד אהי"ה 
בריבוע בשם מ"ה:

יוד הי ואו הי

יוד הא ו א אה אהי אהיה ו הא


ולהמשיך שם מ"ה ביסוד דז"א

ח' ווי"ן וד' יודי"ן גי' פח

פ"ח
פ"ח ועוד יב"ק הנז"ל

גי' ר'- גי' רבוע אלהי"ם

א, אל, אלה, אלהי, אלהים

טיפת רקיע יכוין להלביש שם ס"ג 
הנ"ל בשם מ"ה והיודי"ן נעשו אלפין 
וא' דס"ג היא עצמה א' שבתוך הוא"ו 
דמ"ה שהיא בחי' ריבוע אהיה העולה 

דם שהוא רביעית דם הנפש
וע"י שתוריד א' זו בוא"ו דמ"ה נעשה 
אדם וקודם לכן היה דם וא' זו שהיא 
ריבוע אהי"ה גי' דם שניהם גי' פ"ח 
שהוא בחי' רקיע שהוא רמז לז"א 

אחר שנולדא 
וכנגד זה בשם שד"י שביסוד דז"א אות 

ש' – ג' ווי"ן, ובראשם ג' יודי"ן.
אות ד' – ב' ווי"ן.

ואות י' – ג' קוצין שבה הם ג' ווי"ן.
ועם היו"ד עצמהב 

הרי ח' ווי"ן וד' יודי"ן גי' פ"ח. ועם יב"ק 
הנ"ל שהוא ריבוע אלהיםג

וניקוד שם שד"י – פקש"ס- פתח, קמץ[ 
שבא סגול: - גי' ע"ב:

ובציור י"ב פתחין:
אבג



רקיע  בבחי'  היודין  להלביש  יכוין   – רקיע  טיפת   :103 עמוד  ד'  חלק  היר"א  סידור  כתב  א.   
דס"ג  דוא"ו  א'  להלביש  שתכוין  והוא  שבה-  הנפש  בחי'  אלא  מתלבשת  ואינה  מיא  דאקרישו 
שהיא סוד אהי"ה בריבוע העולה דם שהוא דם הנפש- תוך שם מ"ה שהוא ז"א שגם הוא בלתי 

האות א' הוא דם, ושניהם גי' פ"ח:
ב.   וביר"א שם – ותכוין להמשיך שם מ"ה תוך היסוד שד"י בציור כזה- אות ש' – ג' ווי"ן, וג' 
זיכוך  ווי"ן בגי' קוצי היודי"ן. )שלא כמו בזיכוך הנפש. אומנם גירסת  וג'  יודי"ן ע"ג הראשין, 
הנפש היא כמו שנכתב בשער רוה"ק דף נ"ג ע"ב( ואות ד' – ב' ווי"ן. ואות י' עצמו הכל גי' פ"ח:
ג.   וביר"א שם – ועתה יכוין שהרי אקרשו המים והם רקיע והוא ריבוע אלהים והוא שלשה בחי' 
מ' וע"ב ופ"ח גי' ר' כמספר רבוע אלהים ותכוין שאותה האלף דרבוע אהי"ה שירדה בוא"ו דמ"ה 

שמכוחה נעשה הרקיע ואחר שירדה ביסוד אח"כ נעשית בסוד רבוע אלהי"ם:



פא

ב"ן
ובחלק זיכוך הנפש כתב:

טיפת ק' ברכאן – כי הנה אחר 
הנז"ל אל הנפש צריך  שנעה הרקיע 
שנברך את טפת הנפש הנז' במאה ברכות 

וזה עניינם:

בחי' ק' ברכות

מילוי ע"ב ממזל השמיני:

וד י יו י
גי' מ"ו והוא מאה:

)ר"ל אותיות מ' א' ה' מספרם מ"ו(

ואותיות מ"ו במילוי גי' ק"ב גי' 
אלהינ"ו

מם ויו גי' ק"ב
גי' מ"ו ל"ז י"ט- גי' ק"ב:

מ"ו            ל"ז                 י"ט

וד י יו י,    וד י או י,   וד א או א
ולהמשיך הק"ב הנז' בשם ב"ן 

דההי"ן שביסוד דאימא העולה בגי' 
מאה

מאה ברכות וב' צירי דלתות הרי ק"ב

יסוד דז"א

ה' ווי"ן וז' יודי"ן גי' ק'

הרי נשלמו המ"ד אשר ביסוד דכורא:

כי הנה עד עתה היו ג' בחי' ע"ב ס"ג 
מ"ה ומשם אור מים רקיע, ועתה צריך 
להמשיך מאה ברכות משם ב"ן דההי"ן. 
ותחילה צריך לצייר שם שד"י שביסוד 

בציור זה:
אות ש' – ג' ווי"ן, וג' יודי"ן על גבי 

ההוי"ן.
אות ד' – ב' ווי"ן.

ואות י' – גופא אחד באמצע צורת 
יו"ד, וג' קוצין שלה בסוד ג' יודי"ן.

הרי הכל גי' ק'.

ותכוין כי עתה היסוד נקרא אמה בסוד 
מאה. וצריך להמשיך ממזל הח' מילוי 
דע"ב גי' מ"ו אותיות מאה. אח"כ תכוין 
כי מ"ם וי"ו הם גי' ק"ב שהוא מילוי ע"ב 
ס"ג מ"ה- שהם מ"ו ל"ז י"ט- ולהמשיך 
הק"ב הזה בשם ב"ן דההי"ן שביסוד 

דאו"א.

ולצייר הד' ההי"ן של ב"ן הנז'
אות ה' ראשונה- בצורת ד"ו.

ואות ה' שניה- בצורת ד"י.
ואות ה' שלישית- בצורת ד"ו.

ואות ה' רביעית- ד"י.
הרי מ"ח ועם ב"ן הרי מאה

וניקוד שם שד"י- פצ"צ- פתח, צרי, 
צרי: - גי' מ"ו:

ובציורו ד' חיריק ופתח- גי' מ"ו:





פב

ובחלק זיכוך הנפש כתב:

ועתה אנו צריכים ג"כ כל הד' בחי' הנ"ל 
שהם אור מים רקיע ק' ברכאן בסוד טיפת 
המ"ן שמעלה הנוק' אשר בשם שד"י 
שביסוד הנקבה בציור האות ש'- ג' ווי"ן, 
ובראשם ג' יודי"ן. ועוד צורת אות כ' 
בשולי תחתית האות ש' כמין כ' ופניה 
למעלה כזה-  ובתוכה הג' ווי"ן והוא 

סוד הכל של המ"ן

אור מ"ן דנוק'- גי' פ"ב
להמשיך ממזל הח' נוצר חסד- ע"ב 

וי' אותיות דע"ב

יוד הי ויו הי גי' ע"ב
יוד הי ויו הי י' אותיות
גם יכוין ד' יודין דע"ב גי' מ'

      י    י    י    י   גי' מ'
עם מ"ב אותיות דפשוט ומלא ומלא 

דמלא

יהוה
יוד הי ויו הי

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

ותכוין להמשיכם דרך אימא בלבד אל 
היסוד דנוק' שהוא שד"י בציור פ"ב

יסוד דנוק'

גי' פ"ב

והאות ד' ואות י' – כפי שהם- ס"ה 
גי' פ"ב:

ואח"כ תמשיך בה בחי' האור והוא 
שתכוין כי שם ע"ב שבמזל הח' עם 
היו"ד אותיותיו הרי פ"ב בציור הנז"ל 

שביסוד.

מ'  יודי"ן דע"ב הם  ד'  גם תכוין כי 
ותעשה ע"ב הנז' בסוד פשוט, ומלא, 
ומלא דמלא גי' מ"ב ועם מ' הנז' הרי 

פ"ב.
ותכוין כי עתה שהוא מ"ן בא מסוד 

הבינה לבדה

וניקודו ג"כ גי' פ"ב- קקש"ס- ר"ל קמץ, 
קמץ, שבא סגול.

ובציורו פ"פ שסח"ח- פתח, פתח, שבא 
סגול, חיריק, חיריק. גי' פ"ב.





פג

אח"כ תכוין להמשיך טיפת מים והוא 
להוריד חו"ב דבינה בחו"ג שלה והז' 
קצוות דבינה הוא שם ס"ג א"כ כל הט' 
ספירות שלה נכללו בעשר אותיות דס"ג

בחי' מים מ"ן דנוק'

ז' קצוות דבינה

יוד הי ואו הי
ותכוין כי הם ט' פעמים מים גי' תת"י 
ועם כתר שלה שהוא ד' הרי תתי"ד 
כנ"ל ולהורידם ביסודה שהוא שד"י 

מלא גי' תתי"ד
וניקוד שד"י הנז"ל הוא- ט' חולם שהם 

גי' מים.

ד'

כתר
מים 

חכמה

מים

בינה
מים

חסד
מים

גבורה
מים 

ת"ת
מים

נצח
מים

הוד
מים

יסוד
מים 

מלכות
ט"ס דבינה ט' פעמים מים גי' תת"י 

ועם ד' דכתר הרי תתי"ד

ט' אותיות דשד"י מלא = ט"פ מים
יסוד דנוק' תתי"ד

ט' נקודות חולם גימטריא

מים





פד

בחי' רקיע מ"ן דנוק'

יו"י דא' דשם אלהים שבבינה

תכוין לתקן רקיע שביסוד דנוק' והם 
אותיות אמצעיות דמילוי שד"י והם 
יל"ו והם אותיות לוי שהוא גבורה שהוא 
יום שני שנעשה בו רקיע ולהמשיך ביסוד 
משם אלהים שבבינה מן אות א' דשם 
של אלהים שהוא ציור יו"י- לאות א' 
שבשם אדנ"י שבמלכות שצורתו יו"ד 

ושניהם גי' מ"ו

להים
יוד דא' דשם אדנ"י שבמלכות

דני
וב' אלפי"ן הנז' גי' לוי

לוי
יסוד דנוק'

אותיות אמצעיות דמילוי שם שד"י

וניקודו- פצ"צ- פתח, צירי, צירי. שגי' 
מ"ו ג"כ.





פה

בחי' ק' ברכות מ"ן דנוק'

ברכאן  ק'  היא  רביעית  בחי' 
אותיות  בג'  תחילה  ותכוין 
אחרונות של שד"י שהם נת"ד 
ויען שהיא טיפת נוק' צריך ק' 
ברכאן בסוד בן בת שהם בגי' 

נת"ד

ולהמשיך מלמעלה ג' אהי"ה 
דיודי"ן אלפי"ן וההי"ן שהם בגי' 

נת"ד ע"ה גי' בן בת

קס"א

אלף הי יוד הי
קמ"ג

אלף הא יוד הא
קנ"א

אלף הה יוד הה
גי' נת"ד- עם הכולל:

נת"ד אותיות סופיות דשם שדי מלא

וגם גי' בן בת עם הכולל

נת"ד וגם גי' בן בת עם הכולל
גם תכוין אהיה פעמים אהיה גי' אמת

אהיה אהיה אהיה אהיה
אהיה אהיה אהיה אהיה
אהיה אהיה אהיה אהיה
אהיה אהיה אהיה אהיה

אהיה אהיה אהיה אהיה אהיה

כ"א פעמים אהיה גי' אמת וי"ב אותיות דג' 
אהי"ה הנז"ל בפשוטם ]ר"ל דקס"א קמ"ג 

קנ"א[ והכולל גי' נת"ד

נת"ד
יסוד דנוק'- אותיות אחרונות נת"ד

גם תכוין להמשיך בה ק' ברכאן 
משם אהי"ה פעמים אהי"ה והם 

בגי' אמ"ת.

בג' שמות  וי"ב אותיות שיש 
אהי"ה הנז' בפשוטם והכללות 

הרי נת"ד.

והנה עתה אחר שכבר תקנו בחי' 
מ"ד ומ"ן עתה נגדלת המלכות 
כשיעור קומת ז"א ונמצא שעלתה 
גם כנגד חו"ב חו"ג וחצי ת"ת 
דז"א וכל אחד כלול ק' ברכאן 
הרי ת"ן ותחילה היתה שיעורה 
ד' לבד שהם הנה"י דז"א הרי 

הכל גי' נת"ד

וניקודו שסש"ס- שבא סגול, 
שבא, סגול- גי' ק'.

 





פו

יחוד ההשתטחות על קברי הצדיקים

והנה יחוד העליון של חו"ב הוא שם יהו"ה בחכמה ושם אהי"ה בבינה ובהתחברם 
יחד כזה יאההויה"ה הוא זווג העליון. והשם המחברם הוא שם ההוי"ה במלוי 
יודי"ן כזה יו"ד ה"י וי"ו ה"י והיא עולה בגי' ע"ב כמנין חס"ד והוא חסד עילאה 
המזווג את הזווג העליון והוא הנקרא מזל"א וזה נעשה ע"י נשמת הצדיק העולה 
למעלה בבינה. ואולי שהיא מ"ן דבינה כאשר נבאר, וז"ס כך עלה במחשבה 

)מנחות כ"ט ע"ב(.

ואמנם ת"ת ומלכות הם שם יהו"ה בת"ת ושם אדנ"י במלכות. ובהתחברם יחד 
יהיה יאהדונה"י והשם המחברם הוא שם הוי"ה במלוי אלפין כזה יו"ד ה"א וא"ו 
ה"א וזה נעשה ע"י הרוח של הצדיק. ונפש הצדיק. היא מ"ן דילה, ואל תשיבני. 
כי הנה בזווג התחתון צריך רוח ונפש. רוח לחברם. ונפש למ"ן. ובזווג עליון אין 
כ"א נשמה לבד. דע כי יש נשמה. ויש נשמה לנשמה. זה לזווג. וזה למ"ן. נשמה 
לנשמה מצד חכמה לזווגם. ונשמה מבינה בסוד מ"ן. וכן בזווג תחתון. רוח מת"ת 
לזווגם. ונפש ממלכות להעלות מ"ן. והנה מלוי שם ההוי"ה נחלק לד' מינים אם 
כולו במילוי של יודי"ן כזה יו"ד ה"י וי"ו ה"י. ואם יו"ד ה"י וא"ו ה"י. ואם במלוי 
אלפין כזה יו"ד ה"א וא"ו ה"א. אם במלוי ההי"ן יו"ד ה"ה ו"ו ה"ה. והנה שם 
ההוי"ה דע"ב דיודי"ן הוא המזווג חו"ב ע"י נשמה לנשמה של צדיק הבאה מצד 
חכמה. ושם ההוי"ה דס"ג הוא המעלה מן ע"י נשמת הצדיק הבאה מבינה ושם 
הוי"ה דמ"ה הוא המזווג ת"ת ומלכות ע"י רוחו של צדיק ושם ההוי"ה במלוי 
ההי"ן דב"ן הוא המעלה מ"ן ע"י נפש הצדיק הבאה ממלכות. והבן כל זה מאד:

קצורו של דבר. ישים שם יהו"ה בארבעה אותיותיו לנגד עיניו. ויכוין ליחד קב"ה 
ושכינתיה. שהם ו"ה. ברחימו ודחילו שהם י"ה ואח"כ יכוין שם יהוה בחכמה 
בנקוד פתח ושם אהי"ה בבינה ואח"כ שניהם יחד יאההויה"ה ע"י שם ההוי"ה 
במלוי יודי"ן וזה ע"י נשמה לנשמה של הצדיק ההוא הבאה מחכמה שהיא אות 
ראשונה שבשם ההוי"ה. ותכוין להעלות מבינה מ"ן והתעוררות תחתון. ע"י שם 
של הוי"ה במלוי ס"ג. וזה ע"י נשמת הצדיק ההוא הבאה מבינה. שהיא אות שניה 
שבשם הוי"ה. ואח"כ יכוין שם יהוה בת"ת בנקוד חול"ם. ושם אדנ"י במלכות. 
ואח"כ שניהם יחד יאהדונה"י ע"י שם הוי"ה במלוי אלפי"ן וזה ע"י רוח הצדיק 
ההוא הבאה מת"ת. שהיא אות שלישית שבשם הוי"ה. ותכוין להעלות ממלכות 
מ"ן ע"י שם הוי"ה דמלוי ההי"ן. וזה ע"י נפש הצדיק הבאה ממלכות. אות רביעית 
שבשם ההוי"ה. ותכוין לדבק נשמתו עם נשמת הצדיק ההוא. בשעת יחוד נשמתו. 
וכן כשתכוין ביחוד רוח הצדיק ההוא. וכן בנפשו. ואז ידבקו כולם בצדיק ההוא. 
ויזכה לדעת כל אשר יחפוץ וכל אשר ישאל. וענין זה צריך כונה גדולה. ושיפנה 



פז

לבו מכל מחשבה. ושיפשוט גופו מעל נשמתו. פן יתחייב בנפשו ח"ו. ודע כי 
אם זכה האדם לנר"ן ונשמה לנשמה. הנה כלם ידבקו בצדיק ההוא וישיג השגה 
עצומה עד להפליא. ואם לא זכה כי אם אל הג'. או אם עד השלשה לא בא. תתמעט 
השגתו. כפי ערכו וכפי גודל חסידותו. וכן תגדל השגתו ודבקותו. והשי"ת יראנו 
נפלאות מתורתו. ויקרבנו לעבודתו ואהבתו ויראתו. אנס"ו. ודע כי אעפ"י ששנינו 
בס' הזוהר. כי נפש הצדיק הוא בקבר ורוחו בג"ע ונשמתו תחת כסא הכבוד זה 
במי שלא זכה כי אם בנר"ן מבי"ע. אבל מי שזכה לנר"ן מאצילות. אין ספק כי 
נפשו תעלה למלכות. ורוחו לת"ת. ונשמתו לבינה. כי כל דבר חוזר לשרשו כנודע. 
והנה א"כ הנפש הנשארת בקבר. היא נפש דעשיה, כנז"ל. והנה מצינו בס' התיקונין 
בתקון י"ג כי בשם הוי"ה דס"ג עולה ברתא לגבי אבא מלמטה למעלה, והנה הם 
מ"ן דבינה כי כשם שנשמות הצדיקים הם מ"ן דילה במלכות. כן בני בינה הם מ"ן 
דילה. אלא שהת"ת עולה יותר בסוד הדעת, לחבר חו"ב, ע"י שם בן ד' במלוי 
יודין, ונשארת מלכות בסוד מ"ן מבינה ע"י שם ההוי"ה דס"ג, והבן זה מאד, ע"כ 

העתקתי מכתיבת ידי מורי ז"ל.

וזהו מה שמסר לי מורי ז"ל בע"פ:

)שערוה"ק דף ל"ט - מ'(

סדר היחוד הלכה למעשה
)לפי סידור האר"י לרבי אשר דף קכ"א ע"א(

תשים נגד עיניך יהוה ליחד קב"ה בדחילו ורחימו יה עם וה.

ואח"כ יכוין ַיַהַוַה אבא עילאה יזדווג באימא שהיא אהיה ושניהם יחד הוא 
יאההויהה ויזדווגו,

ויורדים מ"ד מאבא שהוא יוד הי ויו הי וזה ע"י חית הצדיק, הבא מי' של שם 

הוי"ה ותתקשר חיה שלי עמה ושניהם יעוררו מ"ד הללו.

ויעלו מ"ן מאימא שהוא שם יוד הי ואו הי, וזהו ע"י נשמת הצדיק הבאה 
מה' ראשונה דהוי"ה, ותתקשר נשמתי עמהם ושניהם יעורר מ"ן הללו.

ואח"כ יכוין יֹֹהֹוֹה זעיר אנפין יזדווג בנוק' שהיא אדני ושניהם יחד הוא יאהדונהי 
ויזדווגו,

וירדו מ"ד מז"א שהוא יוד הא ואו הא וזה ע"י הרוח הצדיק, הבא מו' של 
שם הוי"ה ותתקשר רוח שלי עמה ושניהם יעוררו מ"ד הללו.

ויעלו מ"ן ממלכות שהוא שם יוד הה וו הה וזהו ע"י נפש הצדיק הבאה מה' 
אחרונה דהוי"ה, ותתקשר נפשי עמהם ושניהם יעוררו מ"ן הללו.



פח

יחוד להתחבר לנשמת הצדיק

יחוד עילאה לעורר נשמה ונשמה לנשמה של הצדיק

 יהוה
ליחד י"ה בו"ה           יה וה  

          יהוה      חכמה 
)כנגד חכמת הצדיק- חיה(     

יוד הי ויו הי  יוד הי ואו הי  יוד הא ואו הא  יוד הה וו הה

          אהיה      בינה 
)כנגד בינת הצדיק- נשמה(     

אלף הי יוד הי  אלף הא יוד הא  אלף הה יוד הה

נשמה של הצדיק מ"ן נשמה לנשמה של הצדיק מ"ד   

יוד הי ואו הי יוד הי ויו הי     

יאההויהה
יוד הי ויו הי  יוד הי ואו הי

יה
סך כל שמות אלו בגימטריא אלף קי"ח 1118, כנגד יחוד

שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד





פט

יחוד תתאה לעורר נפש ורוח של הצדיק

יהוה
ליחד י"ה בו"ה         יה וה  

           יהוה      תפארת 
)כנגד ת"ת הצדיק- רוח(     

יוד הי ויו הי  יוד הי ואו הי  יוד הא ואו הא  יוד הה וו הה

יכוין לבך )שיהיה כלי( בסוד אדני  

אדנ"י מלא זה לבו של האדם

אלף דלת נון יוד
נשמה של הצדיק מ"ן רוח של הצדיק מ"ד   

יוד הה וו הה יוד הא ואו הא    

יאהדונהי
יוד הא ואו הא  יוד הה וו הה

רזא דברית עם הטפה, להוריד טפה עם השרביט יו

אח"כ נשלם וה יחודא תתאה

והם עולין בגימטריא

ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד
ויחוד זה מקובל מרב ייבי סבא למרן האר"י והבעש"ט זלה"ה





צ

כונות גילוח הראש:

בסידור היר"א חלק א' עמוד 166 כתב- אח"כ ישתדל הוא בעצמו להכין צורכי 
שבת ביום זה דוקא ולא ביום ה' ועל כל אשר יקנה יאמר זה לכבוד שבת וכל אשר 
יוצא לכבוד שבת הן מעט והן הרבה מן השמים כופלין לו, וקודם חצות שעדיין 
לא הגיע זמן מנחה גדולה יגלח ראשו לכבוד שבת ע"י ישראל דוקא, ולא יגלח 
ולא ירחץ ע"י גוי דלא לאתערבבא צולמא דידיה בצולמא דגוי אלא ע"י ישראל, 
ובפרט אם הוא משרש קין יזהר להיות קרח כי דינים קשים הם השערות דרישא 
דז"א וכ"ש אותם דרישא דנוק' דז"א שהיא עשיה דאצילות שבה שורש הדינין 
נאחזים לפיכך אין ראוי לאישה לגלח שלא לבטל הדינין לגמרי, אבל אותם דרישא 

דז"א צריך לגלחם כי ממותריהם יוצאין דינים תקיפין מאוד מאוד.

ולפיכך צריך האדם בעת שמגלח לכוין שהוא דוגמת ז"א דאצילות ולכוין לסלק 
ולהעביר השערות שהם הדינים דרישא דז"א בתער שהוא מצמצית היוצא מפסוק 
קודש יהיה )ויקרא פרק כ"א פסוק ח'- וקדשתו כי את לחם אלהיך הוא מקריב קדש 

יהי לך כי קדוש אני יהוה מקדשכם( כי "יהיה" באתב"ש הוא מצמצית

ו"קדוש" גי' ת"י שהיא ד' יודין דע"ב כ"א כלולה ממאה עם י' אותיות דע"ב והשם 
הוא המגלח ומעביר השערות שהם הדינין מעל רישא דז"א והוא עם הכולל גי' 

אדנ"י מלא.

וכדי שלא להעביר כל הדינים יניח המלכות שלה שערות שהיא מלכות די"ס 
דגולגלתא שבשתי פאתי הראש לקיים מצות לא תקיפו פאת ראשכם בכל פאה 
מב' פאות אשר פאה גי' אלהי"ם שבמלכות אלא שיכוין אותו דיודי"ן אלף למד 
הי יוד מם- רחבה מהאוזן עד שליש המצח, וגבהה למעלה מעט יותר מן גובהה 
האזן אם תתפשט מכפיפתה, והתפשטותה מלמטה עד שלא תכנס בשערות הזקן, 
)תדהר- בעניין אורך פאות הראש עיין ש"ש חלק ד' על שער מאמרי הרשב"י וש' מאמרז"ל ושער 

המצוות פרשת קדושים דף ס"ו ע"ד(.

ויכוין לקיים מצות ולא תשחית את פאת זקנך בכל פאה מה' פאות של הזקן, ולא 
יחתוך שער הזקן כלל לא בתער ולא במספרים לא למעלה ולא מלטה, ואפילו אותם 
שתחת הזקן החופפים על הגרון ולא בשום מקום כלל ועיקר ולא עוד אלא שצריך 
להיזהר שלא ליגע משערות זקנו שמא יתלוש איזה שער כי הם צינורות השפע, 

חוץ משער שעל השפה העליונה המעכבת את האכילה שיש לחותכו במספרים.

אח"כ יחתוך צפורני ידיו ורגליו אתם שנתגדלו יותר מכנגד הבשר כי איסור גדול 
יש בהנחתם כי הם קלי' ממש היונקים מהקדושה של הבשר ע"י שורשם שהיא קלי' 
זכה של הצפורן הדבוקה בבשר ויחתכם באיזה סדר שירצה ולא יחוש: ע"כ ד"ק.



צא

כונות גילוח הראש
יכוין שהוא דוגמת ז"א דאצילות

ולכוין לסלק ולהעביר השערות שהם הדינים דרישא דז"א בתער שהוא בגי' מצמצי"ת 
היוצא מפסוק "קודש יהיה": כי "יהיה" באתב"ש הוא מצמצי"ת )עיין לעיל(.

תער גי' מצמצית
מצמצי"ת יוצא מתיבות "קודש יהיה"

באתב"ש- מצמ"צ "יהיה"

ו"קדוש" גי' ת"י שהוא ד' יודי"ן דע"ב כ"א כלולה ממאה עם י' אותיות דע"ב

 יוד הי ויו הי גי' ת'
ידו הי ויו הי  י' אותיות    

גי' "קדוש"
והשם הוא המגלחא ומעביר השערות שהם הדינין מעל רישא דז"א והוא ע"ה גי' 

אדני מלא:

מצמצית גי' תע"ר ועם הכולל אלף דלת נון יוד גי' תרע"א:

פאות הראש
וכדי שלא להעביר כל הדינים יניח המלכות של השערות שהיא מלכות די"ס 
דגולגלתא שבשתי פאתי הראש לקיים מצות לא תקיפו פאת ראשכם בכל 

פאה מב' פאות 

וכל פאה גי' אלהי"ם שבמלכות אלא שיכוין אותו דיודי"ן
פאה א'

אלף למד הי יוד מם
פאה ב'

אלף למד הי יוד מם
רחבה מהאוזן עד שליש המצח, וגבהה למעלה מעט יותר מן גובה האזן אם תתפשט 

מכפיפתה והתפשטותה מלמטה עד שלא תכנס בשערות הזקן,

ויכוין לקיים מצות ולא תשחית את פאת זקנך בכל פאה מה' פאות של הזקן:


א    נלע"ד ר"ל השם מצמצי"ת שהוא גי' תע"ר ועם הכולל עולה תרע"א גי' אדנ"י מלא:



צב

מעט כוונת סעודה ושבת

ויכוין ליחוד פותח את ידיך לעורר את השפעתה הפרנסה כמו שסידרתיו כאן

ִעּתֹו: ה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ּבְ רּו ְוַאּתָ ּבֵ ֵעיֵני ֹכל ֵאֶליָך ְיׂשַ
ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָךּפֵֹתַח גי' שע"ח, מ"ה, וס"ה.

יכוין להמשיך שפע משע"ח נהורין דא"א 
למ"ה שהוא ז"א ולאדני שהיא נוק'.

ר"ת פא"י

יכוין להמשיך שפע מי' דהוי"ה שהיא 
חכמה דז"א, על ידי ו' שהוא ת"ת 
הכולל ו"ק, לי' דאדני שהוא יסוד 

דנוק'.

חכמה דז"א     ו"ק       יסוד דנוק'

י    אהדונה    י

ח' חיוורתי

יוד הי ויו הי    יוד הי ויו הי
אלף למד אלף למד גי' ש"ע

לז"א יוד הא ואו הא

ולמלכות אדני

ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך ס"ת שם חת"ך
להמשיך שפע ומזון ]מד' יודין דע"ב[ מחכמה דז"א, ]כל י' מד' יודין דע"ב 
כלול מי' גי' ת', ועם כ"ח אותיות דמלא דמלא דע"ב דחכמה הנז' הרי יחד חת"ך[.

יוד הי ויו הי
י י י י    י י י י    י י י י    י י י י
י י י י    י י י י    י י י י    י י י י

יוד ויו דלת, הי יוד, ויו יוד ויו, הי יוד
גם יכוין ש חת"ך בא"ת ב"ש הוא השם הק' סא"ל גי' יאהדונהי

ִביַע גי' חת"ך ּוַמׂשְ
ויכוין להמשיך הארה הנז' מחכמה דז"א ע"ד הנז'

יוד הי ויו הי
י י י י    י י י י    י י י י    י י י י
י י י י    י י י י    י י י י    י י י י

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



צג

ְלָכל ַחי ָרצֹון
ר"ת רחל גי' ב"פ דמעה שהם ב' כוחות הדין ש"ך ופ"ר.

ויכוין להמשיך הארה מהרצון העליון שהוא יסוד דאבא ריבוע ע"ב

יוד, יוד הי, יוד הי ויו, יוד הי ויו הי
ומיסוד דאימא שהוא שם קס"א

אלף הי יוד הי
 להמתיק את רחל וב' הדמעות הנזכרים

רחל
מ   נ   צ    פ   כ  פ"ר  

דין  דין  דין  דין  דין ש"ך  
ויכוין להמשיך שפע מזון וברכה רבה לכל העולמות


נה"ש דף מ"ז ע"א ליקוטי הש"ס על מסכת אבות )במשנה "פת במלח תאכל"(

סדר כוונת טבילת הלחם במלח

בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מלתא, אלא במזלא תליא מלתא.

זכותא הוא זווג השערות שבנוצר ונקה, ש- שער ענינו גבורה- רי"ו,
ו-ב' פעמים רי"ו ע"ה, עולה זכות.

מזלא הוא בגימטריא גי' הויו"ת, שהוא אור הנמשך ממוחא סתימאה דא"א,
א. למצח והפנים, ומשם ל- נוצר )מזל ה-ח'(

ב. לדיקנא דא"א, ומשם ל- ונקה )מזל הי"(

ג' הויו"ת של ונקה נקרא מלח       ג' הויו"ת של נוצר נקרא לחם 

יהוה יהוה יהוה        יהוה יהוה יהוה  
בגי' מזלא      בגי' מזלא  

וכשיטבול ה-לחם ]נוצר[, ב- מלח ]ונקה[, יכוון לזווגם

מקורות: ספר הליקוטים דף ט"ו אמצע ע"ג, ובדף ט"ז סוף ע"א הזכיר בעיקר מזוני, וכן הוא 
בנה"ש דף מ"ז ע"ב ד"ה לחם.

יש לטבול הלחם במלח ג' פעמים )עי' מעין החכמה דף ב' ע"ב בסוף ש' היחודים, ובא"ח(.
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כוונת אכילת זיתים )טבולים בשמן זית(

א( ע"י אכילת הזית מכוונים להסיר ולבטל את השיכחה שנוצרה מאחיזת 
הקלי', מאחוריים דאו"א וישסו"ת, לכן בכל זית מכוונים בשמות

אל אלהים מצפץ ובזה ניתקן החיצוניות.
ב( במטבע ברכה )בורא פרי העץ( מכוונים ב"מלך העולם" להעלות את 

האחוריים דאבא- קפ"ד  יוד, יוד הי, יוד הי ויו, יוד הי ויו הי. 

לפנים דאבא שם ע"ב ומגלים את אור הפנים- יוד הי ויו הי.

וכן אחוריים דאמא )תקמ"ד( 

אלף, אלף הי, אלף הי יוד, אלף הי יוד הי
להעלות לפנים דאמא שם קס"א- אלף הי יוד הי. וע"י עליית האחוריים 

)שהם תשכ"ח(, לפנים אז מתייחדים או"א ומתגלה אור הפנים שהוא- 

זכור= ע"ב קס"א

יוד אלף הי הי ויו יוד הי הי
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כוונות האכילה

יכוין בכללותה להמשיך שפע ומזון מחיצוניות או"א לזו"ן ולהמשיך שפע ומזון 
מיצירה לעשיה ולברר הטוב שבמאכל ולברר ניצוצי הקדושה המעורבים בו ע"י 
חטא אדה"ר וגם לתקן איזה נשמת חוטא שנתקלקל בו בעונו לתקנם ולבררם ע"י 

מחשבה דאבא:

אחורים דאבא גי' קפ"ד  

   יוד, יוד הי, יוד הי ויו, יוד הי ויו הי 
קפ"ד וקס"ו גי' ש"ן אחורים דאימא גי' קס"ו    יוד, יוד הי, יוד הי ואו, יוד הי ואו הי{ 

 גי' ל"ב שיניים שהם י"ו שינים עליונים וי"ו שינים תחתונים גי' ל"ב שינים

חכמה   גי' יהוה   לחי' עליון  
   מ"ו        ושניהם גי' מ"ו מילוי
ע"ב וד י יו י בינה            גי' כ'      לחי תחתון    {   

חכמה   גי' ל"ב   לחי' עליון    
ושניהם גי' אל הוי"ה

אל יהוה עם
הכולל גי' נ"ח וגי'

אוכל שנרמז בלחיים
   נ"ח        

בינה        גי' כ"ו   לחי תחתון    {   

יכוין לכלול חצי תחתון דאלף ראשונה בחצי תחתון דאלף שניה

איההיוהה   גי' כ"ו- חצאים תחתונים   

הבן בחכמה      

יכוין לכלול חצי עליון דאלף ראשונה בחצי עליון דאלף שניה
יאההויהה גי' ל"ב- חצאים עליונים   

וחכם בבינה      

גי' ל"ב     

גי' כ"ו      לחם  

ל"ב כ"ו כ' יעלה בגי' ע"ח
כמספר ג' הויו"ת

יהוה יהוה יהוה
{העולים לחם גי' כ'    

ויכוין שיטחן וידקדק לחם זה בל"ב שינים ועי"כ יתברר האוכל במ"ו נ"ח שעולים 
בגי' ד"ק



צו

כ"ו ועוד כ' יעלה בגי' מ"ו  

וד י יו י  ד"ק    
{            ל"ב ועוד כ"ו בגי' נ"ח      מ"ו נ"ח גי' ד"ק אל יהוה       

ל"ב ועוד כ"ו בגי' נ"ח ל"ב     

פ"ד       אל יהוה
נ"ח כ"ו יעלה בגי' פ"ד         גי' כ"ו       

גי' אחה"ע           יהוה     { 

והנה אחע"ה הנז' יעלה בגי' חנוך שהוא מטטרון שביצירה

שבו אל יהוה כמספר אוכל כי אוכל נפש הוא ביצירה:

גם יכוין בליעה בגי' ב"ן ואדנ"י יוד הה וו הה        אדני

ויכוין מ"ו נ"ח לח"ם ד"ק פ"ד יעלו בגי' ש"ע נהורין שהם ב' שמות א"ל מלאים

מ"ו   

נ"ח   

 לח"ם        

ד"ק \ 

 

הנה מ"ו לח"ם ד"ק פ"ד

גי' ש"ע נהורין

  פ"ד             {אלף למד אלף למד
 

ביום יכוין אכילה גי' אהיה יוד הא ואו הא גי' אדני
עם הכולל שהיא עשיה- לכלול לילה ביום

ובלילה יכוין אוכל גי' אל יהוה יצירה- לכלול יום בלילה
ביום ובלילה יכוין מאכל גי' יאהדונהי לכולל שניהם זה בזה.
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אחר תפילת ערבית יכנס לביתו

ויאמר בקול רם ובשמחה רבה

שבת שלום!!!
כי הוא כחתן המקבל את הכלה בשמחה גדולה ובסבר פנים יפות,

כוונת נשיקת ידי אמו:
וינשק ידי אמו שרומז למקיף ל' דצל"ם שנמשכו בז"א ונגבהה ראשו דז"א עד החג"ת,

וכונת הנשיקה הוא:

כי יכוין הנושק להמשיך שפע והארה משורש החו"ג שבפה למתק ולבסם החו"ג 
דמנצפ"ך פתוחות וסתומות אשר באצבעות ידי המברך ואז מתעוררים רחמי 

המברך ומברכהו.

שורש החו"ג שבפה

דטלנת
זשסרץ

ה"ח שבחמש אצבעות יד ימין )אפשר כי הם חסדים דב"ן שהם גבורות דמ"ה(

םןץףך
ה"ג שבחמש אצבעות יד שמאל והסתומים הם גבורות דב"ן

מנצפכ
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סדר סעודת שבת:

כוונות השלחן:
יסדר שלחנו לשבת ותהיה של ארבע רגלים כשלחן אשר לפני ה' אורכה י"ב טפחים 
ורחבה ששה וגובהה לא יהיה יותר מעשרה ולא פחות מתשעה, והע"ב שיכוין בד' 
קרנותיו הוא ע"ב דיודין ממש ועליו יניח י"ב ככרות ששה על ששה כסדר הזה:

ה

ה ה

ה

ה

ה י

ו

ו י
י

ו

והששה תחתונים הם סוד ו' ההי"ן של ההויו"ת והששה העליונים הם סוד הזכרים 
של ההויו"ת. י"ו מימין, י"ו משמאל, י"ו באמצע.

כוונות הנרות:
ויתקן על השלחן נ"ר שהוא מ"ס רנ"ב אברי הנוק' הנתונה בב' זרועות הזכר והוא 
חובה, שמספרו אהי"ה שבבינה ותקון הנר יהיה ע"י האיש אך ההדלקה תהיה ע"י 
האשה, וידליק ב' נרות כנגד זכור ושמור זו"ן וכנגד זווגי או"א וזו"ן, ויכוין כונת 

הנרות.

אח"כ יסתכל בנרות ויכוין

בנר אחד לג' יחודי או"א העולים כמס' נ"ר ובנר הב' יכוין לשלושה יחודי זו"ן.

נר שני נר אחד      
            ג' יחודי או"א    ג' יחודי זו"ן

יאההויהה       יאההויהה  
יאהלוההים      יאהלוההים  
יאהדונהי        יאהדונהי    

והב' נרות גי' ת"ק:

ובהדלקתם:

ובהדלקתם יכוין לכבות הב' נרות שכנגדם בקלי' ע"י שיכוין להסיר מכל נר של 

הקלי' ג' אלפי"ן דאהי"ה אלהי"ם אדנ"י ונפש רוח דנוטריקון דנ"ר:

)נלע"ד דהכונה הוא להסיר מכל נ"ר ה' בחי' שהם ג' אלפין הנז' וגם נפש ורוח(

והנשאר מהב' נרות ג"י ת"ץ והוא הרמוז בת"ץ דאבגית"ץ
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וע"י ת"ץ יכוין להרוס ולנתוץ על הדינים והקלי'

ויכוין:

כי הם ב' נרות נגד בינה ומלכות

ויכוין:

כי ב"פ נ"ר גי' מילוי דשד"י

מילוי דשד"י גי' ת"ק גי' ב"פ נ"ר:

שין דלת יוד
ויכוין:

הפשוט דשד"י כמספר קס"א קנ"א עם הב' כוללים

פשוט דשד"י

שד"י
גי' קס"א קנ"א עם ב' הכוללים

קס"א        קנ"א   

אלף הי יוד הי      אלף הה יוד הה    
גם יכוין:

בנ"ר דמלכות

כי הוא גי' א"ל מלא ואדנ"י

אדנ"י גי' ס"ה א"ל מלא גי' קפ"ה    

אדני אלף למד    
זה השולחן אשר לפני ה'

בליל שבת: יכוין שהלחם נשפע מי"ג נימין:
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סדר הקידוש:

סעודת ליל שבת כנגד יצחק להנצל מחבלי משיח:

הקפה ראשונה:
יעמוד בשלחן מעומד במקום אשר אח"כ ישב בו ויאמר:

דא היא סעודתא דחקל תפוחין קדישין
אח"כ יקיף את השולחן הקפה אחת דרך צד ימין

פנימיות

ויכוין להמשיך חח"ן בג"ה דת"י
דצלמי המוחין ממקיף

דנה"י דישראל )ז"א( ולאה
למקיף דנה"י

דיעקב ורחל דפנימיות
כנגד מה שנעשה בעמידה עצמה

חיצוניות

ויכוין להמשיך חח"ן בג"ה דת"י
דצלמי המוחין ממקיף

דחג"ת דחג"ת דישראל ולאה
למקיף דחג"ת דחג"ת דחיצוניות

דיעקב ורחל
הראשון  בויכולו  שנמשך  מה  כנגד 

שבעמידה

ָאָהָיָה
ָיָהָוָה

ָאָהָיָה
ָיָהָוָה

ַאַהַיַה               ֵאֵהֵיֵה
ַיַהַוַה               ֵיֵהֵוֵה

ַאַהַיַה               ֵאֵהֵיֵה
ַיַהַוַה               ֵיֵהֵוֵה

ֹאֵהָיֵה     ֹאֵהָיֵה
ֹיֵהָוֵה     ֹיֵהָוֵה

ֹאֵהָיֵה     ֹאֵהָיֵה
ֹיֵהָוֵה     ֹיֵהָוֵה

ֶאֶהֶיֶה               ְאְהְיְה
ֶיֶהֶוֶה               ְיְהְוְה

ֶאֶהֶיֶה               ְאְהְיְה
ֶיֶהֶוֶה               ְיְהְוְה

ֹאֹהֹיֹה     ֹאֹהֹיֹה
ֹיֹהֹוֹה     ֹיֹהֹוֹה

ֹאֹהֹיֹה     ֹאֹהֹיֹה
ֹיֹהֹוֹה     ֹיֹהֹוֹה

ִאִהִיִה               ֻאֻהֻיֻה
ִיִהִוִה               ֻיֻהֻוֻה

ִאִהִיִה               ֻאֻהֻיֻה
ִיִהִוִה               ֻיֻהֻוֻה

אּוהּויּוהּו  אּוהּויּוהּו 
יּוהּווּוהּו  יּוהּווּוהּו 

אּוהּויּוהּו  אּוהּויּוהּו 
יּוהּווּוהּו  יּוהּווּוהּו 
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אח"כ יקח בידו ב' אגודות הרומזים לזו"ן

של הדס הרומז לג' אבות שבחג"ת

בין שתי ידיו ואם יש בהם ריח וראוים לברכה יברך ויריח בהם ויכין כונת הריח:
ברכת בורא עצי בשמים:

כללות כונת הריח הוא: להעלות כל חלקי הקדושה שנשאר בעשיה שהוא בחי' נפש 
)ואפשר כי הם בחי' גבורות דב"ן( אל היצירה שהוא בחי' ז"א בחי' רוח להעלותם 
עם כל גבורות מנצפ"ך שהם בחי' גבורות דמ"ה המתפשטים בחוטם ובפה ובזרועות 
ובידים ובאצבעות דז"א להעלות דרך ב' נקבי החוטם אל תוך החוטם ומשם לשורש 
הגבורות שבדעת העומד מבפנים כנגד המצח להמתק בשורשם ומשם לשורש 

המוחין חו"ב חו"ג שהם הנה"י וזה בפרטות הכונה הרמוזה בפ' זה.

ריח ניחח אשה ליהוה יאהדונהי
ליעו"ר 

קודם שיגיע לחוטם יכוין כי הוא בסוד ריח שהוא מס' ריח 
רבוע אלהי"ם פשוט, וי"ג אותיות דאלהי"ם דיודין,          

וה' אותיות דאלהים פשוט  

העולה בגי' ר' א אל אלה אלהי אלהים    
יג' אותיות אלף למד הי יוד מם    
ה' אותיות אלהים      

זו"ן 

ובהעלות הריח אל ב' נקבי החוטם יכוין כי ב"פ הב"ל גי' ניחח 
אכדט"ם ועם ב' הכוללים גי' ניחח  

ב"פ הב"ל גי' אכדטם  

או"א וישסו"ת 

ובהעלות הריח אל המצח ששם גילוי הדינים יכוין כי הוא בסוד אשה 
אש"ה שהוא מס' אלהי"ם דיודי"ן כמס' מצפ"ץ ועוד ה' אותיות  

שורשו והכולל,  

אלף למד הי יוד מם כמס' מצפץ  
אלהים ה' אותיות  

יכוין כי הבל הריח שהם ב' הבלים הנז' העולה )עם ב' הכוללים( בגי' ניחח, עוד 
ניחח עולה ע"ה כמס' אות למ"ד שבתיבת ליהו"ה עם ג' אותיות:

ולהעלות עוד הריח אל ד' מוחין חו"ב חו"ג שהם ד' הויו"ת עסמ"ב ואל ד' 
אותיות שורשם שבכתר להמתיק תכלית המיתוק והנאות המצטרך לו: 
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אכדטם אות למד )מלא( גי'   ל 
יוד הי ויו הי למוחין דכתר חכמה ע"י  י 

יוד הי ואו הי למוחין דכתר בינה נוק' דע"י  ה 
יוד הא ואו הא חסדים דדעת א"א דכורא  ו 

יוד הה וו הה גבורות דדעת נוק' דא"א  ה 
ותכף אחר שיריח בהם יחברם יחד ויאמר

זכור ושמור בדבור אחד נאמרו
אח"כ תחזור להקיף בהם את השולחן פעם שניה

הקפה שניה:
ויחזור להקיף את השלחן פעם שניה בשתיקה

)דרך צד ימין(

חיצוניות

ויכוין להמשיך חח"ן בג"ה דת"י
דצלמי המוחין דמקיפי

חב"ד דחג"ת דזו"ן
למקיפי חב"דדחג"ת 
דיעקב ורחל דחיצוניות

כנגד מה שנמשך בויכולו השני

פנימיות

עוד יכוין להמשיך חח"ן בג"ה דת"י
דצלמי המוחין דמקיפי

חג"ת דחג"ת דזו"ן
למקיפי חג"ת דחג"ת
דיעקב ורחל דפנימיות

כנגד מה שנעשה בברכת מעין שבע

ָאָהָיָה
ָיָהָוָה

ָאָהָיָה
ָיָהָוָה

ַאַהַיַה               ֵאֵהֵיֵה
ַיַהַוַה               ֵיֵהֵוֵה

ַאַהַיַה               ֵאֵהֵיֵה
ַיַהַוַה               ֵיֵהֵוֵה

ֹאֵהָיֵה     ֹאֵהָיֵה
ֹיֵהָוֵה     ֹיֵהָוֵה

ֹאֵהָיֵה     ֹאֵהָיֵה
ֹיֵהָוֵה     ֹיֵהָוֵה

ֶאֶהֶיֶה               ְאְהְיְה
ֶיֶהֶוֶה               ְיְהְוְה

ֶאֶהֶיֶה               ְאְהְיְה
ֶיֶהֶוֶה               ְיְהְוְה

ֹאֹהֹיֹה     ֹאֹהֹיֹה
ֹיֹהֹוֹה     ֹיֹהֹוֹה

ֹאֹהֹיֹה     ֹאֹהֹיֹה
ֹיֹהֹוֹה     ֹיֹהֹוֹה

ִאִהִיִה               ֻאֻהֻיֻה
ִיִהִוִה               ֻיֻהֻוֻה

ִאִהִיִה               ֻאֻהֻיֻה
ִיִהִוִה               ֻיֻהֻוֻה

אּוהּויּוהּו  אּוהּויּוהּו 
יּוהּווּוהּו  יּוהּווּוהּו 

אּוהּויּוהּו  אּוהּויּוהּו 
יּוהּווּוהּו  יּוהּווּוהּו 





קג

סדר כוונות ברכת המזון – מקוצר

יכין עצמו לקיים מ"ע לברך ברכת המזון ביראה ואהבה ובכוונה עצומה ובשמחה 
רבה ובטוב לבב, להמשיך שפע וברכה רבה ומוחין וחיות ומזון לנוק' קדישא דז"א 

דאצילות, וממנה לנו ולכל העולמות הקדושים.

כוונת מאה ברכות- קודם שיתחיל ברכת המזון )ראה גם עמ' מ"א(

יו"טשבתחול

שם 
אדנ"י
בגי' 
ס"ה

ומילוי מילואו )ד"ל אותיות(

אלף למד פא

דלת למד תו ]בר"ת תי"ו[

נון ואו נון, יוד ואו דלת.

יהו"ה 
כ"ו

ושם ע"ב

יוד הי ויו הי

יהו"ה 
כ"ו

ושם ס"ג וי' אות'

יוד הי ויו הי ס"ג

יוד הי ויו הי י' 
אות'

גי' יום טוב- ע"ג

ס"ה עם ד"ל ע"ה
בגי' מאה ברכות

כ"ו עם ע"ב וכלל ב'
מאה  בגי'  השמות 

ברכות

כ"ו עם ס"ג עם י' אות'
ע"ה בגי' מאה ברכות



קד

טבלת ד' ברכות בחול:

מילת ה' שבסיום הברכהכללות ברכה

ברכה א'
הזן

למוח  להאיר 
החכמה דנוק'

אלף למד פא

יֱֹהִוה                   הזן את הכל

ברכה ב'
הארץ

למוח  להאיר 
הבינה דנוק'

דלת למד תו 
]בר"ת תי"ו[

אלהים       על הארץ ועל המזון

ברכה ג'
בונה 

ירושלים

להאיר למוח 
החסדים 

דדעת דנוק'

נון ואו נון

בג' ימים ראשונים בשבוע ישאיר תוס' שבת, ובג' 
ימים אחרונים יקבל תוס' שבת

יום א' ויום ו'

ס"ג 

יוד הי ואו הי

קס"א 

אלף הי יוד הי

אל שדי

שבבריאה

יום ב' ויום ה'

מ"ה 

יוד הא ואו הא

קמ"ג 

אלף הא יוד הא

אל יהוה

שביצירה

יום ג' ויום ד'

ב"ן 

יוד הה וו הה

קנ"א 

אלף הה יוד הה

אל אדני

שבעשיה

יכוין להאיר מתוספת סעודות שבת לימי החול 
בונה ברחמיו ירושלים

ברכה ד
הטוב 

והמטיב

להאיר למוח

הגבורות דדעת 
דנוק'

יוד ואו דלת

האל אבינו...



קה

טבלת ד' ברכות בשבת ויו"ט: 

בכלל' הברכה ובמילת ה' שבסיום הברכה. ובברכה רביעית בכלל' הברכה בלבד(

התכללות ברכה
העולמות

למוח'  המשכה 
דז"א

המשכה למוח' דנוק'

שבת )דע"ב(         יו"ט 
)דס"ג(

ברכה א'
הזן

אצילות 
דאצילות

למוח חכמה 
דז"א

יוד הי ויו הי

למוח חכמה 
דנוק'

יוד ויו דלת

למוח חכמה 
דנוק'

יוד ואו דלת
ברכה ב'

הארץ
בריאה 

דאצילות 
באצילות 
דאצילות

למוח בינה דז"א

יוד הי ואו הי

למוח בינה 
דנוק'

הי יוד

למוח בינה 
דנוק'

הי יוד דס"ג

ברכה ג'
בונה 

ירושלים

יצירה 
דאצילות 
בבריאה 
ואצילות 
דאצילות

למוח חסדים 
דדעת

יוד הא ואו הא

למוח חסדים 
דדעת

ויו יוד ויו

למוח חסדים 
דדעת

ואו אלף ואו

ברכה ד'
הטוב 

והמטיב

עשיה 
דאצילות 

באצי' 
וברי' ויצי' 

דאצילות

למוח גבורות 
דדעת

יוד הה וו הה

למוח גבורות 
דדעת

הי יוד

למוח גבורות 
דדעת

הי יוד דס"ג

כונות מזיגת הכוס

קודם שימזוג הכוס, יכוון כי הוא יין חי, כמספר ג' ווי"ן דשם ב"ן, ועם ב"ן עצמו 
בגי' יי"ן כזה: ווו יוד הה וו הה.

גם יכוין לחמישה ידות דשם ב"ן, שבגי' יי"ן כזה:

י רמנצפך  רמנצפך י  רמנצפך י רמנצפך י  רמנצפך י  
וימזגנו בתשעה יודין דעסמ"ב כמספר מי"ם: 

יוד הי ויו הי – יוד הי ואו הי- יוד הא ואו הא- יוד הה וו הה.
בשבת: רצה והחליצנו יכוין להתפלל שיחליצנו ה' מהנהגת ושליטת מטטרו"ן, 



קו

ושתהיה הנהגה ע"י ז"א דאצילות או ע"י עולם הבריאה.

בראש חודש: ביום

א אל אלה אלהי אלהים יכוין בגי' ריבוע אלהי"ם פשוט  ר 
אלהים רמז בר"ת אלהי"ם פשוט   א 

אלף למד הי יוד מם יכוין בגי' אלהי"ם דיודי"ן   ש 
אלף הי יוד הי – אלף הה יוד הה יכוין בגי' קס"א קנ"א   חדש 
ָשָיָן ָדָלָת ָיָוָד בגי' תתי"ד   ע"ה בגי'    ראש החדש 
הזה )ניקוד קמץ רומז לא"א(      

ברכת הטוב והמיטיב:
הטוב החסדים והמטיב הממתיקים לגבורות ברדתם לכל שהוא היסוד שבכל 

יום ויום.

מיתוק באור ישר

הגבורות הנמתקות החסדים הממתקים    

הּוא  חסד ההוד      ֻיֻהֻוֻה   ֵהִטיב ממתיק  ָלנּו גבורה דחסד        שבהוד דיסוד      ֶיֶהֶוֶה
הּוא   חסד הנצח      ִיִהִוִה   ֵמִטיב   ממתיק ָלנּו  גבורה דגבורה שבנצח דיסוד        ְיְהְוְה
הּוא   חסד הב"ש ת"ת  ֹוֹה   ֵייִטיב   ממתיק ָלנּו ב"ש גבורה  דת"ת שבב"ש ת"ת דיסוד ֹוֹֹה

מיתוק באור חוזר

הגבורות הנמתקות החסדים הממתקים    

הּוא   חסד הב"ש ת"ת  ֹוֹה   ְגָמָלנּו   ממתיק ש"ע דגבורה  דת"ת שבש"ע ת"ת דיסוד ֹיֹה
הּוא  חסד ההוד      ֻיֻהֻוֻה   גֹוְמֵלנּו ממתיק   גבורה דנצח        שבגבורה דיסוד      ִיִהִוִה
הּוא   חסד הנצח      ִיִהִוִה   ִיְגְמֵלנּו   ממתיק  גבורה דהוד        שבחסד דיסוד        ֻיֻהֻוֻה

עי' מחברת הקודש שער השבת, שער ר"ח, טעמי המצוות פרשת עקב. שעה"כ 
דרושי קדושת ליל שבת דרוש ח', ענין סעודת שחרית דשבת, דף ע"ד ע"ג.





קז

בחסדי השם יתברך 
תם אך לא נשלם,

הרבה יותר ממה שכתוב 
כאן יש בספרים הקדושים 

הנ"ל,
וכוונתנו רק להאיר ולעורר 
את האהבה ליחודים עד 

שתחפץ, היום!




