מיושב :נרנח"י דבינה

תשר"ת ראשון – פנימיות דחיצוניות
תשר"ת שני – חיצוניות דפנימיות
תשר"ת שלישי – פנימיות דפנימיות

מוסף :נרנח"י דחכמה

תקיעה ראשונה

ד.

ה.

יכוין להוציא השבע גבורות )דאח' דאח' דפנימיות דכחב"ד ח"ג

לחברם עם בירורי רפ"ח דאח' דפנים דפנימיות ע"ג רישא דז"א.

וש"ע דתפארת שננסרו מז"א( מתוך כתר דנוק' ,להניחם ע"ג רישא דז"א.

אאאאא

שבע גבורות

ָה
ָא ָהי ָ
ָהוָ ָה
י ָ
ַה
ַא ַהי ַ
ַהוַ ַה
י ַ
י יה יהו יהוה

ֶה
ֶא ֶהי ֶ
ֶהוֶ ֶה
י ֶ
י יה יהו יהוה

י יה יהו יהוה

ָה
ָה א ֵֹהי ֵ
א ֵֹהי ֵ
י ֵֹהוָ ֵה י ֵֹהוָ ֵה
י יה יהו יהוה

אֹהֹ אֹהֹ
יֹהֹ יֹהֹ
י יה

בירורי רפ"ח דאח' דפנים דפנימיות
מלכות דחסד

ֵה
ֵא ֵהי ֵ
י ֵֵהוֵ ֵה

יוד הי ויו הי
יוד הי ואו הי
יוד הי ואו הי

מלכות דגבורה

י יה יהו יהוה

ְא ְהיְ ְה
יְ ְהוְ ְה

מלכות דתנה"י

י יה יהו יהוה

יהוה
יוד הא ואו הא

בירורי ב"ן דע"י
ואבא וז"א

בירורי ב"ן דנוק' דע"י
ואימא ונוק' דז"א

בירורי ב"ן דא"א
ויש"ס ויעקב

ג' כלי כתר דנוק'

יוד הא ואו הה
יוד ,יוד הא ,יוד הא ואו ,יוד הא ואו הה
י יה יהו יהוה

ב.

יכוין להעלות עוד ההבל ההוא למעלה לעורר גם את המוחין

דחכמות וחסדים דאח' דאח' דפנימיות העומדים ע"ג רישא דז"א
המלובשים בצלם דאבא.

צלם דאבא  -חכמות וחסדים

ַה
ַא ַהי ַ
ַהוַ ַה
י ַ
ֶה
ֶא ֶהי ֶ
ֶהוֶ ֶה
י ֶ

ָה
ָא ָהי ָ
ָהוָ ָה
י ָ

ָה
ָה א ֵֹהי ֵ
א ֵֹהי ֵ
י ֵֹהוָ ֵה י ֵֹהוָ ֵה
אֹהֹיֹהֹ אֹהֹיֹהֹ
יֹה ֹֹוהֹ יֹה ֹֹוהֹ

מלכות דמלכות

ג.

יכוין להוציא צלם דאימא )דאח' דאח' דפנימיות דמ"ה וב"ן דב"ן(

מהנוק' ,ולהניחם על גבי רישא דז"א ,ולחברם עם חכמות וחסדים.

צלם דאימא

-אח' דאח' דפנימיות-

ֵא ֵהי ֵֵה
ֵהוֵ ֵה
י ֵ

ַה
ַא ַהי ַ
ַהוַ ַה
י ַ

ְא ְהיְ ְה
יְ ְהוְ ְה

ֶה
ֶא ֶהי ֶ
ֶהוֶ ֶה
י ֶ

אֻ הֻ יֻהֻ
ִא ִהיִ ִה
א ּוה ּוי ּוה ּו א ּוה ּוי ּוה ּו
יֻהֻ וֻהֻ
יִ ִהוִ ִה
י ּוה ּוו ּוה ּו י ּוה ּוו ּוה ּו

א.

י יה יהו יהוה

בירורי ב"ן דנוק'
דא"א ותבונה ורחל

ָה
ָא ָהי ָ
ָהוָ ָה
י ָ

ָה
ָה א ֵֹהי ֵ
א ֵֹהי ֵ
י ֵֹהוָ ֵה י ֵֹהוָ ֵה
אֹהֹיֹהֹ אֹהֹיֹהֹ
יֹה ֹֹוהֹ יֹה ֹֹוהֹ

ֵה
ֵא ֵהי ֵ
ֵהוֵ ֵה
י ֵ
ְא ְהיְ ְה
יְ ְהוְ ְה

אֻ הֻ יֻהֻ
ִא ִהיִ ִה
א ּוה ּוי ּוה ּו א ּוה ּוי ּוה ּו
ֻהוֻהֻ
י ֻ
יִ ִהוִ ִה
י ּוה ּוו ּוה ּו י ּוה ּוו ּוה ּו

יכוין להעלות הבל השופר שהוא מילוי דס"ג לעורר הכלים ]דאח' דאח' דפנימיות[ דחב"ד דמ"ה וב"ן דמ"ה דז"א.

יוד הי ואו הי
ג' כלי חכמה דז"א ג' כלי דעת דז"א
יוד הי ואו הא
י יה יהו יהוה
יוד הא ואו הא

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

ג' כלי בינה דז"א
אלף ,אלף הא ,אלף הא יוד
אלף הא יוד הא
אלף הא יוד הא
אהיה

ו.

יכוין להעלות כל זה עם נשמתו ונשמת יסוד דא"א למ"ד ומ"ן לאו"א ,ומאו"א לא"א ,ומא"א לעתיק ,ומזה לזה עד ע"ב ס"ג דא"ק.

ס"ג דא"ק יוד הי ואו הי
ע"ב דא"ק יוד הי ויו הי
ולזווג ע"ב וס"ג דא"ק יאההויהה איההיוהה
ומוציאין מוחין חדשים מתוקנים דאח' דפנים דפנימיות עשר דמ"ה ממצח דא"ק ,ותשלום עשר ספירות דב"ן מעינים דא"ק ,ובתוכם עשר הויו"ת
ואהי"ה שבניקוד העשר ספירות ,שהם נרנח"י עם אור הטעמים ואור הא"ס ב"ה בתוכם.

ונמשכין המוחין בנה"י דעתיק .ויכוון לזווג נה"י דעתיק איההיוהה
ונמשכין המוחין לחג"ת דאריך ,ויכוין לזווג חג"ת דאריך איההיוהה
ומשם לשני המזלות ,ויכוין לזווג תרין מזלין יוד אלף ,הי הי ,ויו יוד ,הי הי
ומשם לכחב"ד דאו"א איההיוהה ולזווגם בבחינת נ"ר יאההויהה יאהלוההים יאהדונהי

ז.

ומשם נמשכים ד' צלמים ע"ג רישא דז"א ,דהיינו ב' צלמים דאח' דאח' דפנימיות שעלו למ"ן ,עם ב' צלמים חדשים דאח' דפנים דפנימיות דאו"א שהם

סוד ב' מנצפ"ך להמשיכם לאו"מ ע"ג רישא דז"א בסוד כסא.

צלם דאימא חדש – אח' דפנים

צלם דאבא חדש – אח' דפנים
אאאאא

מנצפך

ַא ַהי ַַה
ַי ַה ַו ַה
ֶא ֶהי ֶֶה
ֶי ֶה ֶו הֶ
ִא ִהיִ ִה
ִי ִה וִ ִה

ָה
ָא ָהי ָ
ָי ָה וָ ָה
ָה
ָה א ֵֹהי ֵ
א ֵֹהי ֵ
י ֵֹה ָו ֵה י ֵֹה ָו הֵ
אֹהֹיֹהֹ אֹהֹיֹהֹ
י ֹה ֹוֹ ה ֹ י ֹה ֹוֹ ה ֹ
א ּוה ּוי ּוה ּו א ּוה ּוי ּוה ּו
י ּוה ּוו ּוה ּו י ּוה ּוו ּוה ּו

מנצפך

ֵא ֵהי ֵֵה
ֵה ֵו ֵה
י ֵ

ַה
ַא ַהי ַ
ַי ַה ַו ַה

ְא ְהיְ ְה
ְי ְה וְ ְה

ֶא ֶהי ֶֶה
ֶה ֶו ֶה
י ֶ

ֻה
אֻ ֻהי ֻ
יֻהֻ ֻו הֻ

ִא ִהיִ ִה
ִי ִה וִ ִה

צלם דאבא ישן – אח' דאח'

ַא ַהי ַַה
ַי ַה ַו ַה
ֶא ֶהי ֶֶה
ֶה ֶו הֶ
י ֶ
ִא ִהיִ ִה
ִי ִה וִ ִה

ָה
ָא ָהי ָ
ָי ָה וָ ָה

ָה
ָה א ֵֹהי ֵ
א ֵֹהי ֵ
י ֵֹה ָו ֵה י ֵֹה ָו הֵ
אֹהֹיֹהֹ אֹהֹיֹהֹ
י ֹה ֹוֹ ה ֹ י ֹה ֹוֹ ה ֹ
א ּוה ּוי ּוה ּו א ּוה ּוי ּוה ּו
י ּוה ּוו ּוה ּו י ּוה ּוו ּוה ּו

ָה א ֵֹה ָי ֵה
א ֵֹהי ֵ
י ֵֹה ָו ֵה י ֵֹה וָ ֵה
אֹהֹיֹהֹ אֹהֹיֹהֹ
י ֹה ֹוֹ ה ֹ י ֹה ֹוֹ ה ֹ
א ּוה ּוי ּוה ּו א ּוה ּוי ּוה ּו
י ּוה ּוו ּוה ּו י ּוה ּוו ּוה ּו

ֵא ֵהי ֵֵה
ֵה ֵו הֵ
י ֵ
ְא ְהיְ ְה
ְי ְה וְ ְה
ֻה
אֻ ֻהי ֻ
יֻהֻ ֻו הֻ

צלם דאימא ישן – אח' דאח'

ֵא ֵהי ֵֵה
ֵה ֵו ֵה
י ֵ

ַה
ַא ַהי ַ
ַי ַה ַו ַה

ְא ְהיְ ְה
ְי ְה וְ ְה

ֶא ֶהי ֶֶה
ֶה ֶו ֶה
י ֶ

ֻה
אֻ ֻהי ֻ
יֻהֻ ֻו הֻ

ִא ִהיִ ִה
ִי ִה וִ ִה

ג' כלי חכמה דז"א ג' כלי דעת דז"א
יוד הי ואו הא
י יה יהו יהוה
יוד הא ואו הא

ָא ָהי ָָה
ָי ָה ָו ָה

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

ָא ָהי ָָה
ָי ָה ָו ָה

ָה א ֵֹה ָי ֵה
א ֵֹהי ֵ
י ֵֹה ָו ֵה י ֵֹה וָ ֵה
אֹהֹיֹהֹ אֹהֹיֹהֹ
י ֹה ֹוֹ ה ֹ י ֹה ֹוֹ ה ֹ
א ּוה ּוי ּוה ּו א ּוה ּוי ּוה ּו
י ּוה ּוו ּוה ּו י ּוה ּוו ּוה ּו

ג' כלי בינה דז"א
אלף ,אלף הא ,אלף הא יוד
אלף הא יוד הא

אלף הא יוד הא
אהיה

ֵא ֵהי ֵֵה
ֵה ֵו הֵ
י ֵ
ְא ְהיְ ְה
ְי ְה וְ ְה
ֻה
אֻ ֻהי ֻ
יֻהֻ ֻו הֻ

שברים
לסלק דת"י דגבורות מכלי יסודם דאח' דאח' דפנימיות דאו"א ,ויכוין להמשיך בג"ה ודת"י דגבורות דב' צלמים דמ"ה וב"ן דב"ן דאח' דאח' דפנימיות שע"ג
רישא דז"א ,ולהלבישם בהודות דאו"א ,ומשם להמשיכם לבג"ה דז"א דאח' דאח' דפנימיות ,ומפרק אחרון שבהם שנתפשט בהוד דז"א ,יכוין לתקן ולהמשיך
מוח בינה לבינה דאח' דאח' דנוק' ,וגם מוח גבורה דדעת דאח' דאח' דנוק'.
צלם דאבא חדש – אח' דפנים
מנצפך

ָה
ָא ָהי ָ
ָי ָה וָ ָה

צלם דאימא חדש – אח' דפנים
מנצפך

אאאאא

ָא ָהי ָָה
ָי ָה וָ ָה

ַה
ַא ַהי ַ
ַי ַה ַו ַה

ָה
ָה א ֵֹהי ֵ
א ֵֹהי ֵ
י ֵֹה וָ הֵ י ֵֹה וָ הֵ

ֵה
ֵא ֵהי ֵ
יֵהֵ ֵו הֵ

ַא ַהי ַַה
ַי ַה ַו ַה

ָה
ָה א ֵֹהי ֵ
א ֵֹהי ֵ
י ֵֹה וָ הֵ י ֵֹה וָ הֵ

ֵא ֵהי ֵֵה
ֵה ֵו הֵ
י ֵ

ֶה
ֶא ֶהי ֶ
ֶה ֶו הֶ
י ֶ

אֹהֹיֹהֹ אֹהֹיֹהֹ
י ֹה ֹוֹ ה ֹ י ֹה ֹוֹ ה ֹ

ְא ְהיְ ְה
ְי ְה וְ ְה

ֶה
ֶא ֶהי ֶ
יֶהֶ ֶו הֶ

אֹהֹיֹהֹ אֹהֹיֹהֹ
י ֹה ֹוֹ ה ֹ י ֹה ֹוֹ ה ֹ

ְא ְהיְ ְה
ְי ְה וְ ְה

ֻה
אֻ ֻהי ֻ
יֻהֻ ֻו הֻ

ִא ִהיִ ִה
ִי ִה וִ ִה

ִא ִהיִ ִה
ִי ִה וִ ִה

א ּוה ּוי ּוה ּו א ּוה ּוי ּוה ּו
י ּוה ּוו ּוה ּו י ּוה ּוו ּוה ּו
צלם דאבא ישן – אח' דאח'

ָה
ָא ָהי ָ
ָי ָה וָ ָה
ָה
ָה א ֵֹהי ֵ
א ֵֹהי ֵ
י ֵֹה וָ הֵ י ֵֹה וָ הֵ

ַה
ַא ַהי ַ
ַי ַה ַו ַה
ֶה
ֶא ֶהי ֶ
ֶה ֶו הֶ
י ֶ
ִא ִהיִ ִה
ִי ִה וִ ִה

אֹהֹיֹהֹ אֹהֹיֹהֹ
י ֹה ֹוֹ ה ֹ י ֹה ֹוֹ ה ֹ
א ּוה ּוי ּוה ּו א ּוה ּוי ּוה ּו
י ּוה ּוו ּוה ּו י ּוה ּוו ּוה ּו

א ּוה ּוי ּוה ּו א ּוה ּוי ּוה ּו
י ּוה ּוו ּוה ּו י ּוה ּוו ּוה ּו

אֻ ֻהי ֻֻה
יֻהֻ ֻו הֻ

צלם דאימא ישן – אח' דאח'

ֵה
ֵא ֵהי ֵ
יֵהֵ ֵו הֵ

ַא ַהי ַַה
ַי ַה ַו ַה

ְא ְהיְ ְה
ְי ְה וְ ְה

ֶה
ֶא ֶהי ֶ
יֶהֶ ֶו הֶ

ֻה
אֻ ֻהי ֻ
יֻהֻ ֻו הֻ

ִא ִהיִ ִה
ִי ִה וִ ִה

ָא ָהי ָָה
ָי ָה וָ ָה
ָה
ָה א ֵֹהי ֵ
א ֵֹהי ֵ
י ֵֹה וָ הֵ י ֵֹה וָ הֵ

אֹהֹיֹהֹ אֹהֹיֹהֹ
י ֹה ֹוֹ ה ֹ י ֹה ֹוֹ ה ֹ
א ּוה ּוי ּוה ּו א ּוה ּוי ּוה ּו
י ּוה ּוו ּוה ּו י ּוה ּוו ּוה ּו

ָה
ָה א ֵֹהי ֵ
א ֵֹהי ֵ
י ֹהֵ וָ ֵה י ֹהֵ וָ ֵה

ֵא ֵהי ֵֵה
ֵה ֵו הֵ
י ֵ
ְא ְהיְ ְה
ְי ְה וְ ְה
אֻ ֻהי ֻֻה
יֻהֻ ֻו הֻ

ֵה
ֵה ֵא ֵהי ֵ
ֵא ֵהי ֵ
ֵה ֵו ֵה יֵהֵ ֵו ֵה
י ֵ

ג' כלי חכמה דז"א

ג' כלי דעת דז"א

ג' כלי בינה דז"א

יוד הי ואו הא
י יה יהו יהוה
יוד הא ואו הא

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

אלף ,אלף הא ,אלף הא יוד
אלף הא יוד הא
אלף הא יוד הא
אהיה

ג' כלי חסד דז"א

ג' כלי תפארת דז"א

ג' כלי גבורה דז"א

א אל אלו אלוה
אלוה
אלף למד

יוד הא ואו הא
י יה יהו יהוה
יהוה

יה
אלף ,אלף למד ,אלף למד הי,
אלף למד הי יוד ,אלף למד הי יוד מם
י ֱ ה ֹוִ ה

ג' כלי נצח דז"א

ג' כלי יסוד דז"א

ג' כלי הוד דז"א

יהוה
צ צב צבא
צבא

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

אדני
א צבאו צבאות
אות

אֹהֹיֹהֹ אֹהֹיֹהֹ ְא ְהיְ ְה ְא ְהיְ ְה
י ֹה ֹוֹ ה ֹ י ֹה ֹוֹ ה ֹ יְ ְה וְ ְה ְי ְה וְ ְה

ֻה
ֻה ֻא ֻהי ֻ
א ּוה ּוי ּוה ּו א ּוה ּוי ּוה ּו אֻ ֻהי ֻ
י ּו ה ּוו ּו ה ּו י ּו ה ּוו ּוה ּו יֻהֻ ֻו הֻ יֻהֻ ֻו הֻ

א
א
א
א
א
א
א

להמשיך ולתקן גבורות דדעת ובינה
דאח' דאח' דפנימיות דנוק'

ג' כלי חכמה דנוק'

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

י יה יהו יהוה

ָה
ָה א ֵֹהי ֵ
א ֵֹהי ֵ
י ֵֹה וָ ֵה י ֵֹה וָ ֵה

ֵה
ֵא ֵהי ֵֵה ֵא ֵהי ֵ
ֵה ֵו ֵה
ֵה ֵו ֵה י ֵ
י ֵ

ג' כלי דעת דנוק'

ג' כלי בינה דנוק'

יוד ,יוד הה ,יוד הה וו ,יוד הה וו הה
יוד ,יוד הא ,יוד הא ואו ,יוד הא ואו הא

אלף הה יוד הה
אהיה
א ,אה ,אהי ,אהיה

יוד הה וו הה

תרועה
לסלק דת"י דגבורות דאח' דאח' המלובשים בהודות דאו"א שבבג"ה דז"א ,ולהעלותם ע"ג רישא דז"א .ויכוין לחבר המוחין דדת"י דגבורות דאבא עם דת"י
דחסדים שביסוד דאבא ,ולחבר המוחין דדת"י דגבורות דאימא עם דת"י דחסדים שביסוד דאימא שע"ג רישא דז"א.

צלם דאימא חדש – אח' דפנים
צלם דאבא חדש – אח' דפנים
אאאאא
מנצפך
מנצפך
ָה
ָא ָהי ָ
ָא ָה ָי ָה
ָי ָה וָ ָה
ָי ָה ָו ָה
ֵא ֵהי ֵֵה
ַה
ַ
י
ה
ַ
א
ַ
ֵה
ֵ
י
ה
ֵ
א
ֵ
ַה
ַא ַהי ַ
ָה א ֵֹה ָי ֵה
א ֵֹהי ֵ
ָה א ֵֹה ָי ֵה
א ֵֹהי ֵ
ֵה ֵו הֵ
י ֵ
ה
ַ
ו
ַ
ה
ַ
י
ַ
ה
ֵ
ו
ֵ
ֵה
ֵ
י
ה
ַי ַה ַו ַ
י ֵֹה ָו ֵה י ֵֹה ָו הֵ
י ֵֹה ָו ֵה י ֵֹה וָ ֵה
ְא ְהיְ ְה
ֶא ֶהי ֶֶה
ְא ְהיְ ְה
ֶא ֶהי ֶֶה
אֹהֹיֹהֹ אֹהֹיֹהֹ
אֹהֹיֹהֹ אֹהֹיֹהֹ
ְי ְה וְ ְה
הֶ
ו
ֶ
ֶה
ֶ
י
ה
ְ
וְ
ה
ְ
י
ְ
ֶה ֶו ֶה
י ֶ
י ֹה ֹוֹ ה ֹ י ֹה ֹוֹ ה ֹ
י ֹה ֹוֹ ה ֹ י ֹה ֹוֹ ה ֹ
ֻה
אֻ ֻהי ֻ
ִא ִהיִ ִה
ֻה
אֻ ֻהי ֻ
ִא ִהיִ ִה
א ּוה ּוי ּוה ּו א ּוה ּוי ּוה ּו
א ּוה ּוי ּוה ּו א ּוה ּוי ּוה ּו
יֻ הֻ ֻו הֻ
ה
ִ
וִ
ה
ִ
י
ִ
הֻ
ו
ֻ
ֻהֻ
י
ִי ִה וִ ִה
י ּוה ּוו ּוה ּו י ּוה ּוו ּוה ּו
י ּוה ּוו ּוה ּו י ּוה ּוו ּוה ּו
צלם דאבא ישן – אח' דאח'
ָא ָהי ָָה
ָי ָה ָו ָה
ֵא ֵהי ֵֵה
ַה
ַא ַהי ַ
ָה א ֵֹה ָי ֵה
א ֵֹהי ֵ
ֵה ֵו ֵה
י ֵ
ה
ַי ַה ַו ַ
י ֵֹה ָו ֵה י ֵֹה וָ ֵה
ְא ְהיְ ְה
ֶא ֶהי ֶֶה
אֹהֹיֹהֹ אֹהֹיֹהֹ
ְי ְה וְ ְה
ֶה ֶו ֶה
י ֶ
י ֹה ֹוֹ ה ֹ י ֹה ֹוֹ ה ֹ
ֻה
אֻ ֻהי ֻ
ִא ִהיִ ִה
א ּוה ּוי ּוה ּו א ּוה ּוי ּוה ּו
יֻהֻ ֻו הֻ
ִי ִה וִ ִה
י ּוה ּוו ּוה ּו י ּוה ּוו ּוה ּו

צלם דאימא ישן – אח' דאח'
ָה
ָא ָהי ָ
ָי ָה וָ ָה
ֵא ֵהי ֵֵה
ַא ַהי ַַה
ָה א ֵֹה ָי ֵה
א ֵֹהי ֵ
ֵה ֵו הֵ
י ֵ
ַי ַה ַו ַה
י ֵֹה ָו ֵה י ֵֹה ָו הֵ
ְא ְהיְ ְה
ֶא ֶהי ֶֶה
אֹהֹיֹהֹ אֹהֹיֹהֹ
ְי ְה וְ ְה
ֶה ֶו הֶ
י ֶ
י ֹה ֹוֹ ה ֹ י ֹה ֹוֹ ה ֹ
ֻה
אֻ ֻהי ֻ
ִא ִהיִ ִה
א ּוה ּוי ּוה ּו א ּוה ּוי ּוה ּו
יֻהֻ ֻו הֻ
ִי ִה וִ ִה
י ּוה ּוו ּוה ּו י ּוה ּוו ּוה ּו

ֵא ֵהי ֵֵה ֵא ֵהי ֵֵה
ֵה ֵו ֵה
ֵה ֵו ֵה י ֵ
י ֵ

ג' כלי חכמה דז"א

ג' כלי דעת דז"א

ג' כלי בינה דז"א

יוד הי ואו הא
י יה יהו יהוה
יוד הא ואו הא

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

אלף ,אלף הא ,אלף הא יוד
אלף הא יוד הא

ג' כלי חסד דז"א

ג' כלי תפארת דז"א

א אל אלו אלוה
אלוה
אלף למד

יוד הא ואו הא
י יה יהו יהוה
יהוה

אלף הא יוד הא
אהיה

ְא ְהיְ ְה ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה יְ ְה וְ ְה
ג' כלי גבורה דז"א

יה
אלף ,אלף למד ,אלף למד הי,
אלף למד הי יוד ,אלף למד הי יוד מם

י ֱ ה ֹוִ ה

ֻה אֻ ֻהי ֻֻה
ֻא ֻהי ֻ
יֻהֻ ֻו הֻ יֻהֻ ֻו הֻ

ג' כלי נצח דז"א

ג' כלי יסוד דז"א

ג' כלי הוד דז"א

יהוה
צ צב צבא
צבא

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

אדני
א צבאו צבאות
אות

תקיעה אחרונה
יכוין להמשיך חח"ן ודת"י דד' צלמים דאח' דאח' ודאח' דפנים דפנימיות ,ובג"ה דב' צלמים דאח' דפנים דפנימיות ,להמשיכם לחח"ן בג"ה דת"י דחב"ד
דז"א.

צלם דאבא חדש – אח' דפנים
מנצפך
ַה
ַא ַהי ַ
ַי ַה ַו ַה
ֶא ֶהי ֶֶה
ֶה ֶו ֶה
י ֶ
ִא ִהיִ ִה
ִי ִה וִ ִה

ָא ָהי ָָה
ָי ָה ָו ָה
ָה א ֵֹה ָי ֵה
א ֵֹהי ֵ
י ֵֹה ָו ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אֹהֹיֹהֹ אֹהֹיֹהֹ
י ֹה ֹוֹ ה ֹ י ֹה ֹוֹ ה ֹ
א ּוה ּוי ּוה ּו א ּוה ּוי ּוה ּו
י ּוה ּוו ּוה ּו י ּוה ּוו ּוה ּו

אאאאא
ֵא ֵהי ֵֵה
ֵה ֵו ֵה
י ֵ

ַא ַהי ַַה
ַי ַה ַו ַה

ְא ְהיְ ְה
ְי ְה וְ ְה

ֶא ֶהי ֶֶה
ֶה ֶו הֶ
י ֶ

ֻה
אֻ ֻהי ֻ
יֻהֻ ֻו הֻ

ִא ִהיִ ִה
ִי ִה וִ ִה

צלם דאבא ישן – אח' דאח'
ָא ָהי ָָה
ָי ָה ָו ָה
ֵא ֵהי ֵֵה
ַה
ַא ַהי ַ
ָה א ֵֹה ָי ֵה
א ֵֹהי ֵ
ֵה ֵו ֵה
י ֵ
ה
ַי ַה ַו ַ
י ֵֹה ָו ֵה י ֵֹה וָ ֵה
ְא ְהיְ ְה
ֶא ֶהי ֶֶה
אֹהֹיֹהֹ אֹהֹיֹהֹ
ְי ְה וְ ְה
ֶה ֶו ֶה
י ֶ
י ֹה ֹוֹ ה ֹ י ֹה ֹוֹ ה ֹ
ֻה
אֻ ֻהי ֻ
א ּוה ּוי ּוה ּו א ּוה ּוי ּוה ּו
ִא ִהיִ ִה
יֻהֻ ֻו הֻ
י ּוה ּוו ּוה ּו י ּוה ּוו ּוה ּו
ִי ִה וִ ִה

ג' כלי חכמה דז"א

ג' כלי דעת דז"א

יוד הי ואו הא
י יה יהו יהוה
יוד הא ואו הא

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

ג' כלי חסד דז"א

ג' כלי תפארת דז"א

א אל אלו אלוה
אלוה
אלף למד

צלם דאימא חדש – אח' דפנים
מנצפך

יוד הא ואו הא
י יה יהו יהוה
יהוה

ָה
ָא ָהי ָ
ָי ָה וָ ָה
ָה א ֵֹה ָי ֵה
א ֵֹהי ֵ
י ֵֹה ָו ֵה י ֵֹה ָו הֵ
אֹהֹיֹהֹ אֹהֹיֹהֹ
י ֹה ֹוֹ ה ֹ י ֹה ֹוֹ ה ֹ
א ּוה ּוי ּוה ּו א ּוה ּוי ּוה ּו
י ּוה ּוו ּוה ּו י ּוה ּוו ּוה ּו

ֵא ֵהי ֵֵה
ֵה ֵו הֵ
י ֵ
ְא ְהיְ ְה
ְי ְה וְ ְה
ֻה
אֻ ֻהי ֻ
יֻהֻ ֻו הֻ

צלם דאימא ישן – אח' דאח'
ָה
ָא ָהי ָ
ָי ָה וָ ָה
ֵא ֵהי ֵֵה
ַא ַהי ַַה
ָה א ֵֹה ָי ֵה
א ֵֹהי ֵ
ֵה ֵו הֵ
י ֵ
ַי ַה ַו ַה
י ֵֹה ָו ֵה י ֵֹה ָו הֵ
ְא ְהיְ ְה
ֶא ֶהי ֶֶה
אֹהֹיֹהֹ אֹהֹיֹהֹ
ְי ְה וְ ְה
ֶה ֶו הֶ
י ֶ
י ֹה ֹוֹ ה ֹ י ֹה ֹוֹ ה ֹ
ֻה
אֻ ֻהי ֻ
א ּוה ּוי ּוה ּו א ּוה ּוי ּוה ּו
ִא ִהיִ ִה
יֻהֻ ֻו הֻ
י ּוה ּוו ּוה ּו י ּוה ּוו ּוה ּו
ִי ִה וִ ִה

ֵה
ֵה ֵא ֵהי ֵ
ֵא ֵהי ֵ
ֵהוֵ ֵה
ֵהוֵ ֵה י ֵ
י ֵ
ג' כלי בינה דז"א
אלף ,אלף הא ,אלף הא יוד
אלף הא יוד הא
אלף הא יוד הא
אהיה
ְא ְהיְ ְה ְא ְהיְ ְה
ְי ְה וְ ְה יְ ְה וְ ְה
ג' כלי גבורה דז"א
יה
אלף ,אלף למד ,אלף למד הי,
אלף למד הי יוד ,אלף למד הי יוד מם
י ֱ הֹוִ ה

ג' כלי נצח דז"א

ג' כלי יסוד דז"א

אֻ הֻ יֻהֻ ֻאהֻ יֻהֻ
יֻ הֻ ֻו הֻ יֻהֻ ֻו הֻ
ג' כלי הוד דז"א

יהוה
צ צב צבא
צבא

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

אדני
א צבאו צבאות
אות

מיושב :נרנח"י דבינה

תש"ת ראשון – פנימיות דחיצוניות
תש"ת שני – חיצוניות דפנימיות
תש"ת שלישי – פנימיות דפנימיות

מוסף :נרנח"י דחכמה

יכוין לדחות החסד והנצח שהיו בחכמה ,והתפארת והיסוד שהיו בדעת ,דד' צלמים דאח' דאח' ודאח' דפנים דפנימיות דאו"א ,לחסד ותפארת דז"א ,וגבורה
והוד שהיו בבינה דב' צלמים דאח' דפנים ,לגבורה דז"א.

תקיעה ראשונה

תקיעה אחרונה

חסד ונצח דאח' דאח' ודאח' דפנים

תפארת ויסוד דאח' דאח' ודאח' דפנים

גבורה והוד דאח' דפנים

לחח"ן דחסד דמ"ה וב"ן דמ"ה דבינה
)במוסף דחכמה( דז"א.

לדת"י דתפארת דמ"ה וב"ן דמ"ה ומ"ה וב"ן דב"ן
דבינה )במוסף דחכמה( דז"א.

לדת"י דגבורה דמ"ה וב"ן דב"ן דבינה
)במוסף דחכמה( דז"א.

ַא ַהי ַַה ַא ַהי ַַה
ַי ַה ַו ַה ַי ַה ַו ַה
ַא ַהי ַַה ַא ַהי ַַה
ַי ַה ַו ַה ַי ַה ַו ַה

ָה
א ֵֹהי ֵ
י ֹהֵ וָ הֵ
ָה
א ֵֹהי ֵ
י ֹהֵ וָ הֵ

ָה
ָה א ֵֹהי ֵ
א ֵֹהי ֵ
י ֹהֵ וָ ֵה י ֵֹה וָ הֵ
ָה
ָה א ֵֹהי ֵ
א ֵֹהי ֵ
י ֹהֵ וָ ֵה י ֵֹה וָ הֵ

שברים

ָה
א ֵֹהי ֵ
י ֵֹה ָו הֵ
ָה
א ֵֹהי ֵ
י ֵֹה ָו הֵ

ֵא ֵהי ֵֵה ֵא ֵהי ֵֵה
ֵי ֵה ֵו הֵ יֵהֵ ֵו הֵ
ֵא ֵהי ֵֵה ֵא ֵהי ֵֵה
ֵי ֵה ֵו הֵ יֵהֵ ֵו הֵ

ג' כלי חכמה דז"א

ג' כלי דעת דז"א

ג' כלי בינה דז"א

יוד הי ואו הא
י יה יהו יהוה
יוד הא ואו הא

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

אלף ,אלף הא ,אלף הא יוד
אלף הא יוד הא

אלף הא יוד הא
אהיה

חסד דאח' דאח'

תפארת דאח' דאח'

גבורה דאח' דאח'

ֶה
ֶה ֶא ֶהי ֶ
ֶא ֶהי ֶ
ֶה ֶו הֶ
ֶה ֶו הֶ י ֶ
י ֶ

אֹהֹיֹהֹ אֹהֹיֹהֹ אֹהֹיֹהֹ אֹהֹיֹהֹ
י ֹה ֹוֹ ה ֹ י ֹה ֹוֹ ה ֹ י ֹה ֹוֹ ה ֹ י ֹה ֹוֹ ה ֹ

ְא ְהיְ ְה ְא ְהיְ ְה
ְי ְה וְ ְה ְי ְה וְ ְה
גבורה דאח' דפנים

חסד דאח' דפנים

תפארת דאח' דפנים

ֶה
ֶה ֶא ֶהי ֶ
ֶא ֶהי ֶ
ֶה ֶו הֶ
ֶה ֶו הֶ י ֶ
י ֶ

אֹהֹיֹהֹ אֹהֹיֹהֹ אֹהֹיֹהֹ אֹהֹיֹהֹ
י ֹה ֹוֹ ה ֹ י ֹה ֹוֹ ה ֹ י ֹה ֹוֹ ה ֹ י ֹה ֹוֹ ה ֹ

ְא ְהיְ ְה ְא ְהיְ ְה
ְי ְה וְ ְה ְי ְה וְ ְה

נצח דאח' דאח'

יסוד דאח' דאח'

הוד דאח' דאח'

ִא ִהיִ ִה ִא ִהיִ ִה
ִי ִה וִ ִה ִי ִה וִ ִה

א ּוה ּוי ּוה ּו א ּוה ּוי ּוה ּו א ּוה ּוי ּוה ּו א ּוה ּוי ּוה ּו
י וּ ה וּ ו וּ ה וּ י וּ ה וּ ו וּ ה וּ י וּ ה וּ ו וּ ה וּ י וּ ה וּ ו וּ ה וּ

אֻ ֻהי ֻֻה אֻ ֻהי ֻֻה
ֻה
ֻה יֻהֻ ו ֻ
י ֻֻהו ֻ

נצח דאח' דפנים

יסוד דאח' דפנים

הוד דאח' דפנים

ִא ִהיִ ִה ִא ִהיִ ִה
ִי ִה וִ ִה ִי ִה וִ ִה

א ּוה ּוי ּוה ּו א ּוה ּוי ּוה ּו א ּוה ּוי ּוה ּו א ּוה ּוי ּוה ּו
י וּ ה וּ ו וּ ה וּ י וּ ה וּ ו וּ ה וּ י וּ ה וּ ו וּ ה וּ י וּ ה וּ ו וּ ה וּ

אֻ ֻהי ֻֻה אֻ ֻהי ֻֻה
יֻהֻ ֻו הֻ יֻהֻ ֻו הֻ

ג' כלי חסד דז"א

ג' כלי תפארת דז"א

ג' כלי גבורה דז"א

א אל אלו אלוה
אלוה
אלף למד

יוד הא ואו הא
י יה יהו יהוה
יהוה

יה

ג' כלי נצח דז"א

ג' כלי יסוד דז"א

ג' כלי הוד דז"א

יהוה
צ צב צבא
צבא

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

אדני
א צבאו צבאות
אות

אלף ,אלף למד ,אלף למד הי,
אלף למד הי יוד ,אלף למד הי יוד מם

יֱהֹוִ ה
הוד דאח' דאח'

אֻ ֻהי ֻֻה אֻ ֻהי ֻֻה
יֻהֻ ֻו הֻ יֻהֻ ֻו הֻ

מיושב :נרנח"י דבינה

תר"ת ראשון – פנימיות דחיצוניות
תר"ת שני – חיצוניות דפנימיות
תר"ת שלישי – פנימיות דפנימיות

מוסף :נרנח"י דחכמה

יכוין לדחות את הנצח שהיה בחסד ,והיסוד שהיה בתפארת ,דד' צלמים דאח' דאח' ודאח' דפנים דפנימיות דאו"א ,לנצח ויסוד דז"א ,והוד שהיה בגבורה
דב' צלמים דאח' דפנים ,להוד דז"א.

תקיעה ראשונה

תקיעה אחרונה

תרועה

נצח דאח' דאח' ודאח' דפנים

יסוד דאח' דאח' ודאח' דפנים
לדת"י דיסוד דמ"ה וב"ן דמ"ה ומ"ה וב"ן דב"ן דבינה

הוד דאח' דפנים
לדת"י דהוד דמ"ה וב"ן דב"ן דבינה

)במוסף דחכמה( דז"א.

)במוסף דחכמה( דז"א.

לחח"ן דנצח דמ"ה וב"ן דמ"ה דבינה
)במוסף דחכמה( דז"א.

ַא ַהי ַַה ַא ַהי ַַה
ַי ַה וַ ַה ַי ַה ַו ַה
ַא ַהי ַַה ַא ַהי ַַה
ַי ַה וַ ַה ַי ַה ַו ַה

ָה
א ֵֹהי ֵ
י ֵֹה וָ הֵ
ָה
א ֵֹהי ֵ
י ֵֹה וָ הֵ

ָה
ָה א ֵֹהי ֵ
א ֵֹהי ֵ
י ֹהֵ וָ ֵה י ֹהֵ וָ ֵה
ָה
ָה א ֵֹהי ֵ
א ֵֹהי ֵ
י ֹהֵ וָ ֵה י ֹהֵ וָ ֵה

ָה
א ֵֹהי ֵ
י ֹהֵ ָו ֵה
ָה
א ֵֹהי ֵ
י ֹהֵ ָו ֵה

ֵה
ֵא ֵהי ֵֵה ֵא ֵהי ֵ
ֵי ֵה ֵו הֵ
ֵה ֵו הֵ
י ֵ
ֵא ֵהי ֵֵה ֵא ֵהי ֵֵה
ֵי ֵה ֵו הֵ
ֵה ֵו הֵ
י ֵ

ג' כלי חכמה דז"א

ג' כלי דעת דז"א

ג' כלי בינה דז"א

יוד הי ואו הא
י יה יהו יהוה
יוד הא ואו הא

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

אלף ,אלף הא ,אלף הא יוד
אלף הא יוד הא

ֶה
ֶה ֶא ֶהי ֶ
ֶא ֶהי ֶ
ֶי ֶה ֶו הֶ
ֶה ֶו הֶ
י ֶ
ֶה
ֶה ֶא ֶהי ֶ
ֶא ֶהי ֶ
ֶי ֶה ֶו הֶ
ֶה ֶו הֶ
י ֶ

אֹהֹיֹהֹ
י ֹה ֹוֹ ה ֹ
אֹהֹיֹהֹ
י ֹה ֹוֹ ה ֹ

ג' כלי חסד דז"א

א אל אלו אלוה
אלוה
אלף למד

אלף הא יוד הא
אהיה

אֹהֹיֹהֹ אֹהֹיֹהֹ אֹהֹיֹהֹ
י ֹה ֹוֹ ה ֹ י ֹה ֹוֹ ה ֹ י ֹה ֹוֹ ה ֹ
אֹהֹיֹהֹ אֹהֹיֹהֹ אֹהֹיֹהֹ
י ֹה ֹוֹ ה ֹ י ֹה ֹוֹ ה ֹ י ֹה ֹוֹ ה ֹ

ְא ְהיְ ְה ְא ְהיְ ְה
ְי ְה וְ ְה ְי ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה ְא ְהיְ ְה
ְי ְה וְ ְה ְי ְה וְ ְה

ג' כלי תפארת דז"א

ג' כלי גבורה דז"א

יה

יוד הא ואו הא
י יה יהו יהוה
יהוה

אלף ,אלף למד ,אלף למד הי,
אלף למד הי יוד ,אלף למד הי יוד מם

נצח דאח' דאח'

יסוד דאח' דאח'

הוד דאח' דאח'

ִא ִהיִ ִה ִא ִהיִ ִה
ִי ִה וִ ִה ִי ִה וִ ִה

א ּוה ּוי ּוה ּו א ּוה ּוי ּוה ּו א ּוה ּוי ּוה ּו א ּוה ּוי ּוה ּו
י וּ ה וּ ו וּ ה וּ י וּ ה וּ ו וּ ה וּ י וּ ה וּ ו וּ ה וּ י וּ ה וּ ו וּ ה וּ

ֻה
אֻ הֻ י ֻֻה אֻ הֻ י ֻ
יֻהֻ ֻו הֻ יֻהֻ ֻו הֻ

נצח דאח' דפנים

יסוד דאח' דפנים

הוד דאח' דפנים

ִא ִהיִ ִה ִא ִהיִ ִה
ִי ִה וִ ִה ִי ִה וִ ִה

א ּוה ּוי ּוה ּו א ּוה ּוי ּוה ּו א ּוה ּוי ּוה ּו א ּוה ּוי ּוה ּו
י וּ ה וּ ו וּ ה וּ י וּ ה וּ ו וּ ה וּ י וּ ה וּ ו וּ ה וּ י וּ ה וּ ו וּ ה וּ

ֻה
אֻ הֻ י ֻֻה אֻ הֻ י ֻ
יֻהֻ ֻו הֻ יֻהֻ ֻו הֻ

ג' כלי נצח דז"א

ג' כלי יסוד דז"א

ג' כלי הוד דז"א

יהוה
צ צב צבא
צבא

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

אדני
א צבאו צבאות
אות

יֱה ִֹוה

יכוין לתקן ולהמשיך מוח חכמה ודעת דאח' דאח' ודאח' דפנים דפנימיות ,ומוח בינה דאח' דפנים דפנימיות דבינה )במוסף דחכמה( דנוק'

ַא ַהי ַַה ַא ַהי ַַה
ַי ַה וַ ַה ַי ַה ַו ַה
ַא ַהי ַַה ַא ַהי ַַה
ַי ַה וַ ַה ַי ַה ַו ַה
ג' כלי חכמה דנוק'

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

י יה יהו יהוה

ָה
א ֵֹהי ֵ
י ֵֹה וָ הֵ
ָה
א ֵֹהי ֵ
י ֵֹה וָ הֵ

ָה
ָה א ֵֹהי ֵ
א ֵֹהי ֵ
י ֹהֵ וָ ֵה י ֵֹה וָ ֵה
ָה
ָה א ֵֹהי ֵ
א ֵֹהי ֵ
י ֹהֵ וָ ֵה י ֵֹה וָ ֵה

ָה
א ֵֹהי ֵ
י ֵֹה וָ ֵה
ָה
א ֵֹהי ֵ
י ֹ ֵה וָ ֵה

ֵא ֵהי ֵֵה ֵא ֵהי ֵֵה
ֵי ֵה ֵו הֵ יֵהֵ ֵו הֵ
ֵא ֵהי ֵֵה ֵא ֵהי ֵֵה
ֵי ֵה ֵו הֵ יֵהֵ ֵו הֵ

ג' כלי דעת דנוק'

ג' כלי בינה דנוק'

יוד ,יוד הה ,יוד הה וו ,יוד הה וו הה
יוד ,יוד הא ,יוד הא ואו ,יוד הא ואו הא

אלף הה יוד הה
אהיה
א ,אה ,אהי ,אהיה

יוד הה וו הה

עתה יכוין להחזיר ע"י ז"א ,ז' גבורות פחות שני שלישים דאח' דאח' דפנימיות שעלו למ"ן לי"ס דכתר דנוק' הנז'.

שבע גבורות דאח' דאח' דפנימיות לכתר דנוק'

ָה
ָא ָהי ָ
ָהוָ ָה
י ָ
י יה יהו יהוה

ַה
ַא ַהי ַ
ַהוַ ַה
י ַ
י יה יהו יהוה

ֶא ֶהי ֶֶה
ֶהוֶ ֶה
י ֶ
י יה יהו יהוה

ֵא ֵהי ֵֵה
ֵהוֵ ֵה
י ֵ

ָה
ָה א ֵֹהי ֵ
א ֵֹהי ֵ
י ֵֹהוָ ֵה י ֵֹהוָ ֵה

י יה יהו יהוה

י יה יהו יהוה

ְא ְהיְ ְה
יְ ְהוְ ְה

אֹהֹ אֹהֹ
יֹהֹ יֹהֹ

י יה יהו יהוה

י יה
ג' כלי כתר דנוק'

יוד הא ואו הה
יוד ,יוד הא ,יוד הא ואו ,יוד הא ואו הה
י יה יהו יהוה
גם יכוין להמשיך עתה ע"י ז"א ז' גבורות מתוקות דאח' דפנים דפנימיות דז"א עם ז' מלכויות שהם ז' ריבועים לי"ס דכתר דאח' דפנים דפנימיות הדבוק
בב"ש התחתונים דת"ת דז"א.
וגם יכוין להמשיך לכתר דנוק' הארה מגופא דז"א מב"ש תחתונים דתפארת ושני נתחים אחרונים ,ולנסור אותו.

שבע גבורות דאח' דפנים דפנימיות לכתר דנוק'

ָה
ָא ָהי ָ
ָהוָ ָה
י ָ
י יה יהו יהוה

ַה
ַא ַהי ַ
ַהוַ ַה
י ַ
י יה יהו יהוה

ֶה
ֶא ֶהי ֶ
י ֶֶהוֶ ֶה
י יה יהו יהוה
מגופא דז"א מב"ש ת"ת

יֹהֹ
ֹוהֹ
יהו יהוה

ָה
ָה א ֵֹהי ֵ
א ֵֹהי ֵ
י ֵֹהוָ ֵה י ֵֹהוָ ֵה
י יה יהו יהוה

אֹהֹ אֹהֹ
יֹהֹ יֹהֹ
י יה

ֵה
ֵא ֵהי ֵ
י ֵֵהוֵ ֵה
י יה יהו יהוה

ְא ְהיְ ְה
יְ ְהוְ ְה
י יה יהו יהוה
ג' כלי כתר דנוק'

יוד הא ואו הה
יוד ,יוד הא ,יוד הא ואו ,יוד הא ואו הה
י יה יהו יהוה

מיושב :נרנח"י דבינה

תשר"ת ראשון – פנימיות דחיצוניות
תשר"ת שני – חיצוניות דפנימיות
תשר"ת שלישי – פנימיות דפנימיות

מוסף :נרנח"י דחכמה

תקיעה ראשונה

ד.

יכוין להוציא השבע גבורות דאח' דחיצוניות ,כחב"ד ח"ג וש"ע

ה.

לחברם עם בירורי רפ"ח דפנים דחיצוניות ע"ג רישא דז"א.

דתפארת שננסרו מז"א ,הכתר מכתר ,והשאר מחכמה דנוק' ,להניחם
ע"ג רישא דז"א.

שבע גבורות
ג' כלי כתר דנוק'

יוד הא ואו הה
יוד ,יוד הא ,יוד הא ואו,
יוד הא ואו הה
י יה יהו יהוה

ַא ַה ַי ַה
ַהוַ ַה
י ַ
י יה יהו יהוה

ֶה
ֶא ֶהי ֶ
ֶהוֶ ֶה
י ֶ
י יה יהו יהוה

ָה
ָא ָהי ָ
ָהוָ ָה
י ָ

אאאאא

בירורי רפ"ח דפנים דחיצוניות

מתוך כתר דנוק'
מלכות דחסד

בירורי ב"ן דע"י
ואבא וז"א

יוד הי ויו הי

י יה יהו יהוה

ָה
ָה א ֵֹהי ֵ
א ֵֹהי ֵ
י ֵֹהוָ ֵה י ֵֹהוָ ֵה
י יה יהו יהוה

אֹהֹ אֹהֹ
יֹהֹ יֹהֹ
י יה

ֵה
ֵא ֵהי ֵ
ֵהוֵ ֵה
י ֵ

מלכות דגבורה

י יה יהו יהוה

ְא ְהיְ ְה
יְ ְהוְ ְה

מלכות דתנה"י

י יה יהו יהוה

יוד הי ואו הי
יוד הי ואו הי

בירורי ב"ן דנוק' דע"י
ואימא ונוק' דז"א

יהוה
יוד הא ואו הא

בירורי ב"ן דא"א
ויש"ס ויעקב

ג' כלי חכמה דנוק'

יוד הא וו הה
יוד ,יוד הא ,יוד הא וו ,יוד הא וו הה
י יה יהו יהוה

ב.

מלכות דמלכות

יכוין להעלות עוד ההבל ההוא למעלה לעורר גם את המוחין

דחכמות וחסדים דאח' דחיצוניות העומדים ע"ג רישא דז"א המלובשים
בצלם דאבא.

צלם דאבא  -חכמות וחסדים
ָה
ָא ָהי ָ
ָי ָה ָו ָה
ֵה
ֵא ֵהי ֵ
ַה
ַא ַהי ַ
ָה
ָה א ֵֹהי ֵ
א ֵֹהי ֵ
ֵי הֵ ֵו ֵה
ַי ַה ַו ַה
י ֹהֵ ָו הֵ י ֹהֵ וָ ֵה
ֶה
ֶא ֶהי ֶ
ֶי הֶ ֶו ֶה

אֹהֹיֹהֹ אֹהֹיֹהֹ
י ֹ ה ֹוֹ ה ֹ י ֹה ֹ וֹ ה ֹ

ג.

יכוין להוציא צלם דאימא דאח' דחיצוניות מהנוק' ,ולהניחם על גבי

רישא דז"א ,ולחברם עם חכמות וחסדים.

-אח' דחיצוניות-

ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה

ֻאהֻ יֻהֻ
ִא ִהיִ ִה
א ּוה ּוי ּוה ּו א ּוה ּוי ּוה ּו
יֻהֻ ֻו הֻ
ִי ִה וִ ִה
י ּוה ּוו ּוה ּו י ּוה ּוו ּוה ּו

א.

י יה יהו יהוה

בירורי ב"ן דנוק'
דא"א ותבונה ורחל

צלם דאימא
ָה
ָא ָהי ָ
ָי ָה וָ ָה
ַה
ַא ַהי ַ
ַי ַה וַ ַה
ֶה
ֶא ֶהי ֶ
ֶי הֶ ֶו הֶ

ָה
ָה א ֵֹהי ֵ
א ֵֹהי ֵ
י ֹהֵ ָו הֵ י ֹהֵ וָ ֵה
אֹהֹיֹהֹ אֹהֹיֹהֹ
י ֹה ֹוֹ ה ֹ י ֹה ֹוֹ ה ֹ

ֵה
ֵא ֵהי ֵ
ֵי הֵ ֵו ֵה
ְא ְהיְ ְה
ְי ְה וְ ְה

אֻ הֻ יֻהֻ
ִא ִהיִ ִה
א ּוה ּוי ּוה ּו א ּוה ּוי ּוה ּו
יֻהֻ ֻו הֻ
ִי ִה וִ ִה
י ּוה ּוו ּוה ּו י ּוה ּוו ּוה ּו

יכוין להעלות הבל השופר שהוא מילוי דס"ג לעורר הכלים דאח' דחיצוניות דחב"ד דמ"ה וב"ן דמ"ה דז"א.

יוד הי ואו הי
ג' כלי חכמה דז"א ג' כלי דעת דז"א

ג' כלי בינה דז"א

יוד הי ואו הא יוד הי ויו הי
י יה יהו יהוה יוד הי ואו הי
יוד הא ואו הא יוד הה וו הה

אלף ,אלף הא ,אלף הא יוד
אלף הא יוד הא

אלף הא יוד הא
אהיה

פנימיות

ז.

ח.

יכוין להוציא השבע גבורות )דאח' דפנים דפנימיות דכחב"ד ח"ג

לחברם עם בירורי רפ"ח דפנים דפנים דפנימיות ע"ג רישא דז"א.

וש"ע דתפארת שננסרו מז"א( מתוך כתר דנוק' ,להניחם ע"ג רישא דז"א.

אאאאא

שבע גבורות

ָה
ָא ָהי ָ
ָהוָ ָה
י ָ

בירורי רפ"ח דפנים דפנים דפנימיות
מלכות דחסד

בירורי ב"ן דע"י
ואבא וז"א

יוד הי ויו הי

י יה יהו יהוה

ַה
ַא ַהי ַ
ַהוַ ַה
י ַ
י יה יהו יהוה

ֶה
ֶא ֶהי ֶ
ֶהוֶ ֶה
י ֶ
י יה יהו יהוה

ֵה
ֵא ֵהי ֵ
י ֵֵהוֵ ֵה

ָה
ָה א ֵֹהי ֵ
א ֵֹהי ֵ
י ֵֹהוָ ֵה י ֵֹהוָ ֵה

מלכות דגבורה

י יה יהו יהוה

י יה יהו יהוה

ְא ְהיְ ְה
יְ ְהוְ ְה

אֹהֹ אֹהֹ
יֹהֹ יֹהֹ

מלכות דתנה"י

י יה יהו יהוה

י יה

יוד הי ואו הי
יוד הי ואו הי

בירורי ב"ן דנוק' דע"י
ואימא ונוק' דז"א

יהוה
יוד הא ואו הא

בירורי ב"ן דא"א
ויש"ס ויעקב

ג' כלי כתר דנוק'

יוד הא ואו הה
יוד ,יוד הא ,יוד הא ואו ,יוד הא ואו הה
י יה יהו יהוה

ו.

יכוין על ידי הבל התקיעות

יוד הי ואו הי

צלם דאבא  -חכמות וחסדים

ַה
ַא ַהי ַ
ַי ַה ַו ַה
ֶה
ֶא ֶהי ֶ
ֶי ֶה ֶו ֶה

ָה
ָא ָהי ָ
ָי ָה ָו ָה
ָה
ָה א ֵֹהי ֵ
א ֵֹהי ֵ
י ֵֹה ָו ֵה י ֵֹה וָ ֵה
אֹהֹיֹהֹ אֹהֹיֹהֹ
י ֹה ֹוֹ ה ֹ י ֹה ֹוֹ ה ֹ

מלכות דמלכות

י יה יהו יהוה

לסלק את הב' צלמים דאח' דפנים דפנימיות דאו"א ע"ג רישא דז"א.

צלם דאימא

-אח' דפנים דפנימיות-

ֵא ֵהי ֵֵה
ֵי ֵה ֵו ֵה

ַה
ַא ַהי ַ
ַי ַה ַו ַה

ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה

ֶא ֶהי ֶֶה
ֶי ֶה ֶו ֶה

אֻ ֻהיֻהֻ
ִא ִהיִ ִה
א ּוה ּוי ּוה ּו א ּוה ּוי ּוה ּו
ִי ִה וִ ִה
יֻהֻ ֻו הֻ
י ּוה ּוו ּוה ּו י ּוה ּוו ּוה ּו

ָה
ָא ָהי ָ
ָי ָה ָו ָה
ָה
ָה א ֵֹהי ֵ
א ֵֹהי ֵ
י ֵֹה ָו ֵה י ֵֹה ָו ֵה
אֹהֹיֹהֹ אֹהֹיֹהֹ
י ֹה ֹוֹ ה ֹ י ֹה ֹוֹ ה ֹ

ֵה
ֵא ֵהי ֵ
ֵי ֵה ֵו ֵה
ְא ְהיְ ְה
ְי ְה וְ ְה

אֻ הֻ יֻהֻ
ִא ִהיִ ִה
א ּוה ּוי ּוה ּו א ּוה ּוי ּוה ּו
יִ ִה וִ ִה
יֻהֻ ֻו הֻ
י ּוה ּוו ּוה ּו י ּוה ּוו ּוה ּו

ג' כלי חכמה דז"א ג' כלי דעת דז"א
יוד הי ואו הא
י יה יהו יהוה
יוד הא ואו הא

בירורי ב"ן דנוק'
דא"א ותבונה ורחל

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

ג' כלי בינה דז"א
אלף ,אלף הא ,אלף הא יוד
אלף הא יוד הא
אלף הא יוד הא
אהיה

ט.

יכוין להעלות כל זה עם נשמתו ונשמת יסוד דא"א למ"ד ומ"ן לאו"א ,ומאו"א לא"א ,ומא"א לעתיק ,ומזה לזה עד ע"ב ס"ג דא"ק.

ע"ב דא"ק יוד הי ויו הי ס"ג דא"ק יוד הי ואו הי
ולזווג ע"ב וס"ג דא"ק יאההויהה איההיוהה
ומוציאין מוחין חדשים מתוקנים דפנים דחיצוניות ופנים דפנים דפנימיות עשר דמ"ה ממצח דא"ק ,ותשלום עשר ספירות דב"ן מעינים דא"ק,
ובתוכם עשר הויו"ת ואהי"ה שבניקוד העשר ספירות ,שהם נרנח"י עם אור הטעמים ואור הא"ס ב"ה בתוכם.

ונמשכין המוחין בנה"י דעתיק .ויכוון לזווג נה"י דעתיק איההיוהה
ונמשכין המוחין לחג"ת דאריך ,ויכוין לזווג חג"ת דאריך איההיוהה
ומשם לשני המזלות ,ויכוין לזווג תרין מזלין יוד אלף ,הי הי ,ויו יוד ,הי הי
ומשם לכחב"ד דאו"א איההיוהה ולזווגם בבחינת נ"ר יאההויהה יאהלוההים יאהדונהי

י.

ומשם נמשכים ד' צלמים ע"ג רישא דז"א ,דהיינו ב' צלמים דאח' דחיצוניות שעלו למ"ן ,עם ב' צלמים חדשים דפנים דחיצוניות דאו"א שהם סוד ב'

מנצפ"ך להמשיכם לאו"מ ע"ג רישא דז"א בסוד כסא.

צלם דאימא חדש – פנים דחיצוניות

צלם דאבא חדש – פנים דחיצוניות
אאאאא

מנצפך

ַה
ַא ַהי ַ
ַי ַה ַו ַה
ֶא ֶהי ֶֶה
ֶה ֶו ֶה
י ֶ
ִא ִהיִ ִה
ִי ִה וִ ִה

ָה
ָא ָהי ָ
ָי ָה ָו ָה
ָה א ֵֹהיָ ֵה
א ֵֹהי ֵ
י ֵֹה וָ ֵה י ֹהֵ ָו ֵה
אֹהֹיֹהֹ אֹהֹיֹהֹ
י ֹה ֹוֹ ה ֹ י ֹה ֹוֹ ה ֹ
א ּוה ּוי ּוה ּו א ּוה ּוי ּוה ּו
י ּוה ּוו ּוה ּו י ּוה ּוו ּוה ּו

מנצפך

ֵא ֵהי ֵֵה
ֵה ֵו ֵה
י ֵ

ַה
ַא ַהי ַ
ַי ַה ַו ַה

ְא ְהיְ ְה
ְי ְה וְ ְה

ֶא ֶהי ֶֶה
ֶה ֶו ֶה
י ֶ

ֻה
אֻ ֻהי ֻ
יֻהֻ ֻו הֻ

ִא ִהיִ ִה
ִי ִה וִ ִה

צלם דאבא ישן – אח' דחיצוניות

ַה
ַא ַהי ַ
ַי ַה ַו ַה
ֶא ֶהי ֶֶה
ֶה ֶו ֶה
י ֶ
ִא ִהיִ ִה
ִי ִה וִ ִה

ָה
ָא ָהי ָ
ָי ָה ָו ָה

ָה א ֵֹהיָ ֵה
א ֵֹהי ֵ
י ֵֹה וָ ֵה י ֹהֵ ָו ֵה
אֹהֹיֹהֹ אֹהֹיֹהֹ
י ֹה ֹ וֹ ה ֹ י ֹה ֹוֹ ה ֹ
א ּוה ּוי ּוה ּו א ּוה ּוי ּוה ּו
י ּוה ּוו ּוה ּו י ּוה ּוו ּוה ּו

ָה א ֵֹהיָ ֵה
א ֵֹהי ֵ
י ֵֹה וָ ֵה י ֹהֵ ָו ֵה
אֹהֹיֹהֹ אֹהֹיֹהֹ
י ֹה ֹוֹ ה ֹ י ֹה ֹוֹ ה ֹ
א ּוה ּוי ּוה ּו א ּוה ּוי ּוה ּו
י ּוה ּוו ּוה ּו י ּוה ּוו ּוה ּו

ֵא ֵהי ֵֵה
ֵה ֵו ֵה
י ֵ
ְא ְהיְ ְה
ְי ְה וְ ְה
ֻה
אֻ ֻהי ֻ
יֻהֻ ֻו הֻ

צלם דאימא ישן – אח' דחיצוניות

ֵא ֵהי ֵֵה
ֵה ֵו ֵה
י ֵ

ַה
ַא ַהי ַ
ַי ַה ַו ַה

ְא ְהיְ ְה
ְי ְה וְ ְה

ֶא ֶהי ֶֶה
ֶה ֶו ֶה
י ֶ

ֻה
אֻ ֻהי ֻ
יֻהֻ ֻו הֻ

ִא ִהיִ ִה
ִי ִה וִ ִה

ג' כלי חכמה דז"א ג' כלי דעת דז"א
יוד הי ואו הא
י יה יהו יהוה
יוד הא ואו הא

ָה
ָא ָהי ָ
ָי ָה ָו ָה

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

ָה
ָא ָהי ָ
ָי ָה ָו ָה

ָה א ֵֹהיָ ֵה
א ֵֹהי ֵ
י ֵֹה וָ ֵה י ֹהֵ ָו ֵה
אֹהֹיֹהֹ אֹהֹיֹהֹ
י ֹה ֹוֹ ה ֹ י ֹה ֹוֹ ה ֹ
א ּוה ּוי ּוה ּו א ּוה ּוי ּוה ּו
י ּוה ּוו ּוה ּו י ּוה ּוו ּוה ּו

ג' כלי בינה דז"א
אלף ,אלף הא ,אלף הא יוד
אלף הא יוד הא

אלף הא יוד הא
אהיה

ֵא ֵהי ֵֵה
ֵה ֵו ֵה
י ֵ
ְא ְהיְ ְה
ְי ְה וְ ְה
ֻה
אֻ ֻהי ֻ
יֻהֻ ֻו הֻ

יא.

וגם נמשכים ד' צלמים ע"ג רישא דז"א ,דהיינו ב' צלמים דאח' דפנים דפנימיות שעלו למ"ן ,עם ב' צלמים חדשים דפנים דפנים דפנימיות דאו"א

שהם סוד ב' מנצפ"ך להמשיכם לאו"מ ע"ג רישא דז"א בסוד כסא.

צלם דאבא חדש – פנים דפנים דפנימיות
אאאאא

מנצפך

ַה
ַא ַהי ַ
ַי ַה ַו ַה
ֶא ֶהי ֶֶה
ֶה ֶו הֶ
י ֶ
ִא ִהיִ ִה
ִי ִה וִ ִה

צלם דאימא חדש – פנים דפנים דפנימיות

מנצפך

ָא ָהי ָָה

ָה
ָא ָהי ָ

ָי ָה ָו ָה

ָי ָה וָ ָה

ָה א ֵֹה ָי ֵה
א ֵֹהי ֵ
י ֵֹה וָ ֵה י ֵֹה וָ ֵה
אֹהֹיֹהֹ אֹהֹיֹהֹ
י ֹה ֹוֹ ה ֹ י ֹה ֹוֹ ה ֹ
א ּוה ּוי ּוה ּו א ּוה ּוי ּוה ּו
י ּוה ּוו ּוה ּו י ּוה ּוו ּוה ּו

ֵא ֵהי ֵֵה
ֵה ֵו ֵה
י ֵ

ַה
ַא ַהי ַ
ַי ַה ַו ַה

ְא ְהיְ ְה
ְי ְה וְ ְה

ֶא ֶהי ֶֶה
ֶה ֶו ֶה
י ֶ

ֻה
אֻ ֻהי ֻ
יֻהֻ ֻו הֻ

ִא ִהיִ ִה
ִי ִה וִ ִה

ָה
ָה א ֵֹהי ֵ
א ֵֹהי ֵ
י ֵֹה ָו ֵה י ֵֹה ָו הֵ
אֹהֹיֹהֹ אֹהֹיֹהֹ
י ֹה ֹוֹ ה ֹ י ֹה ֹוֹ ה ֹ
א ּוה ּוי ּוה ּו א ּוה ּוי ּוה ּו
י ּוה ּוו ּוה ּו י ּוה ּוו ּוה ּו

ֵא ֵהי ֵֵה
ֵה ֵו ֵה
י ֵ
ְא ְהיְ ְה
ְי ְה וְ ְה
אֻ ֻה ֻי ֻה
יֻהֻ ֻו הֻ

צלם דאבא ישן – אח' דפנים דפנימיות

צלם דאימא ישן – אח' דפנים דפנימיות

ָא ָהי ָָה

ָה
ָא ָהי ָ

ָי ָה ָו ָה

ָי ָה וָ ָה

ַה
ַא ַהי ַ
ַי ַה ַו ַה
ֶא ֶהי ֶֶה
ֶה ֶו הֶ
י ֶ
ִא ִהיִ ִה
ִי ִה וִ ִה

ָה א ֵֹה ָי ֵה
א ֵֹהי ֵ
י ֵֹה וָ ֵה י ֵֹה וָ ֵה
אֹהֹיֹהֹ אֹהֹיֹהֹ
י ֹה ֹוֹ ה ֹ י ֹה ֹוֹ ה ֹ
א ּוה ּוי ּוה ּו א ּוה ּוי ּוה ּו
י ּוה ּוו ּוה ּו י ּוה ּוו ּוה ּו

ֵא ֵהי ֵֵה
ֵה ֵו ֵה
י ֵ

ַה
ַא ַהי ַ
ַי ַה ַו ַה

ְא ְהיְ ְה
ְי ְה וְ ְה

ֶא ֶהי ֶֶה
ֶה ֶו ֶה
י ֶ

ֻה
אֻ ֻהי ֻ
יֻ הֻ ֻו הֻ

ִא ִהיִ ִה
ִי ִה וִ ִה

ג' כלי חכמה דז"א ג' כלי דעת דז"א
יוד הי ואו הא
י יה יהו יהוה
יוד הא ואו הא

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

ָה
ָה א ֵֹהי ֵ
א ֵֹהי ֵ
י ֵֹה ָו ֵה י ֵֹה ָו הֵ
אֹהֹיֹהֹ אֹהֹיֹהֹ
י ֹה ֹוֹ ה ֹ י ֹה ֹוֹ ה ֹ
א ּוה ּוי ּוה ּו א ּוה ּוי ּוה ּו
י ּוה ּוו ּוה ּו י ּוה ּוו ּוה ּו

ג' כלי בינה דז"א
אלף ,אלף הא ,אלף הא יוד
אלף הא יוד הא

אלף הא יוד הא
אהיה

ֵא ֵהי ֵֵה
ֵה ֵו ֵה
י ֵ
ְא ְהיְ ְה
ְי ְה וְ ְה
אֻ ֻהי ֻֻה
יֻהֻ ֻו הֻ

שברים
לסלק דת"י דגבורות מכלי יסודם דאח' דחיצוניות ודאח' דפנים דפנימיות דאו"א ,ויכוין להמשיך בג"ה ודת"י דגבורות דב' צלמים דמ"ה וב"ן דב"ן דאח'
דחיצוניות ודאח' דפנים דפנימיות שע"ג רישא דז"א ,ולהלבישם בהודות דאו"א ,ומשם להמשיכם לבג"ה דז"א דאח' דחיצוניות ודאח' דפנים דפנימיות,
ומפרק אחרון שבהם שנתפשט בהוד דז"א ,יכוין לתקן ולהמשיך מוח בינה לבינה דאח' דחיצוניות ודאח' דפנים דפנימיות דנוק' ,וגם מוח גבורות דדעת דאח'
דחצוניות ודאח' דפנים דפנימיות דנוק'.

צלם דאבא חדש – פנים דחיצוניות
מנצפך

ַה
ַא ַהי ַ
ַי ַה ַו ַה
ֶא ֶה ֶי ֶה
יֶהֶ ֶו הֶ

ָה
ָא ָהי ָ
ָי ָה וָ ָה
ָה א ֵֹה ָי ֵה
א ֵֹהי ֵ
י ֹהֵ וָ ֵה י ֹהֵ וָ הֵ
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מיושב :נרנח"י דבינה

תש"ת ראשון – פנימיות דחיצוניות
תש"ת שני – חיצוניות דפנימיות
תש"ת שלישי – פנימיות דפנימיות

מוסף :נרנח"י דחכמה

יכוין לדחות החסד והנצח שהיו בחכמה ,והתפארת והיסוד שהיו בדעת ,דד' צלמים דאח' ופנים דחיצוניות דאו"א ,לחסד וגבורה דז"א .וגבורה והוד שהיו
בבינה דב' צלמים דפנים דחיצוניות דאו"א ,לגבורה דחיצוניות דז"א.
וגם יכוין לדחות החסד והנצח שהיו בחכמה והתפארת והיסוד שהיו בדעת דד' צלמים דאח' ופנים דפנים דפנימיות דאו"א ,לחסד ותפארת דז"א ,וגבורה
והוד שהיו בבינה דב' צלמים דפנים דפנים דפנימיות ,לגבורה דז"א.

תקיעה ראשונה

שברים

חסד ונצח דאח' ופנים דחיצוניות דאו"א
ודאח' ופנים דפנים דפנימיות דאו"א

גבורה והוד דפנים דחיצוניות דאו"א
ודפנים דפנים דפנימיות דאו"א
לדת"י דגבורה דמ"ה וב"ן דב"ן דבינה )במוסף דחכמה( דז"א.

לחח"ן דחסד

דמ"ה וב"ן דמ"ה דבינה )במוסף דחכמה( דז"א.

ַא ַהי ַַה ַא ַהי ַַה
ַי ַה וַ ַה ַי ַה ַו ַה
ַא ַהי ַַה ַא ַהי ַַה
ַי ַה ַו ַה ַי ַה ַו ַה

ַא ַהי ַַה ַא ַהי ַַה
ַי ַה וַ ַה ַי ַה ַו ַה
ַא ַהי ַַה ַא ַהי ַַה
ַי ַה וַ ַה ַי ַה ַו ַה

ג' כלי חכמה דז"א

יוד הי ואו הא
י יה יהו יהוה
יוד הא ואו הא

ֵא ֵהי ֵֵה ֵא ֵהי ֵֵה
ֵי ֵה ֵו הֵ יֵהֵ ֵו הֵ
ֵא ֵהי ֵֵה ֵא ֵהי ֵֵה
ֵי ֵה ֵו הֵ יֵהֵ ֵו הֵ

ֵה ֵא ֵהי ֵֵה
ֵא ֵהי ֵ
ֵה ֵו הֵ
יֵהֵ ֵו הֵ י ֵ
ֵה ֵא ֵהי ֵֵה
ֵא ֵהי ֵ
ֵה ֵו הֵ
יֵהֵ ֵו הֵ י ֵ

ג' כלי בינה דז"א
אלף ,אלף הא ,אלף הא יוד
אלף הא יוד הא

אלף הא יוד הא
אהיה

חסד דאח' דחיצוניות דאו"א

חסד דאח' דפנים דפנימיות דאו"א

גבורה דאח' דחיצוניות דאו"א

גבורה דאח' דפנים דפנימיות דאו"א

ֶה
ֶה ֶא ֶהי ֶ
ֶא ֶהי ֶ
ֶי ֶה ֶו הֶ
ֶה ֶו הֶ
י ֶ

ֶה
ֶה ֶא ֶהי ֶ
ֶא ֶהי ֶ
ֶי ֶה ֶו הֶ יֶהֶ ֶו הֶ

חסד דפנים דחיצוניות דאו"א

חסד דפנים דפנים דפנימיות דאו"א

ְא ְהיְ ְה ְא ְהיְ ְה
ְי ְה וְ ְה ְי ְה וְ ְה

ְא ְהיְ ְה ְא ְהיְ ְה
ְי ְה וְ ְה ְי ְה וְ ְה

גבורה דפנים דחיצוניות דאו"א

גבורה דפנים דפנים דפנימיות דאו"א

ֶה
ֶה ֶא ֶהי ֶ
ֶא ֶהי ֶ
ֶי ֶה ֶו הֶ
ֶה ֶו הֶ
י ֶ

ֶה
ֶה ֶא ֶהי ֶ
ֶא ֶהי ֶ
ֶי ֶה ֶו הֶ יֶהֶ ֶו הֶ

ְא ְהיְ ְה ְא ְהיְ ְה
ְי ְה וְ ְה ְי ְה וְ ְה

ְא ְהיְ ְה ְא ְהיְ ְה
ְי ְה וְ ְה ְי ְה וְ ְה

נצח דאח' דחיצוניות דאו"א

נצח דאח' דפנים דפנימיות דאו"א

הוד דאח' דחיצוניות דאו"א

הוד דאח' דפנים דפנימיות דאו"א

ִא ִהיִ ִה ִא ִהיִ ִה
ִי ִה וִ ִה ִי ִה וִ ִה

ִא ִהיִ ִה ִא ִהיִ ִה
ִי ִה וִ ִה ִי ִה וִ ִה

ֻה אֻ ֻהי ֻֻה
אֻ ֻהי ֻ
יֻהֻ ֻו הֻ יֻהֻ ֻו הֻ

ֻה
אֻ ֻהי ֻֻה אֻ ֻהי ֻ
יֻהֻ ֻו הֻ יֻהֻ ֻו הֻ

נצח דפנים דחיצוניות דאו"א

נצח דפנים דפנים דפנימיות דאו"א

הוד דפנים דחיצוניות דאו"א

הוד דפנים דפנים דפנימיות דאו"א

ִא ִהיִ ִה ִא ִהיִ ִה
ִי ִה וִ ִה ִי ִה וִ ִה

ִא ִהיִ ִה ִא ִהיִ ִה
ִי ִה וִ ִה ִי ִה וִ ִה

ֻה אֻ ֻהי ֻֻה
אֻ ֻהי ֻ
יֻהֻ ֻו הֻ יֻהֻ ֻו הֻ

ֻה
אֻ ֻהי ֻֻה אֻ ֻהי ֻ
יֻהֻ ֻו הֻ יֻהֻ ֻו הֻ

ג' כלי חסד דז"א

ג' כלי גבורה דז"א

א אל אלו אלוה
אלוה
אלף למד

יה
אלף ,אלף למד ,אלף למד הי,
אלף למד הי יוד ,אלף למד הי יוד מם

יֱה ִֹוה
הוד דאח' דחיצוניות דאו"א

הוד דאח' דפנים דפנימיות דאו"א

ֻה אֻ ֻהי ֻֻה
אֻ ֻהי ֻ
יֻהֻ ֻו הֻ יֻהֻ ֻו הֻ

אֻ ֻהי ֻֻה אֻ ֻהי ֻֻה
יֻהֻ ֻו הֻ יֻהֻ ֻו הֻ

ג' כלי נצח דז"א

ג' כלי הוד דז"א

יהוה
צ צב צבא
צבא

אדני
א צבאו צבאות
אות

תקיעה אחרונה
תפארת ויסוד דאח' ופנים דחיצוניות דאו"א
ודאח' ופנים דפנים דפנימיות דאו"א
לדת"י דתפארת דמ"ה וב"ן דמ"ה ומ"ה וב"ן דב"ן דבינה )במוסף דחכמה( דז"א.
ָה
א ֵֹהי ֵ
י ֵֹה וָ הֵ
ָה
א ֵֹהי ֵ
י ֵֹה וָ הֵ

ָה
א ֵֹה ָי ֵה א ֵֹהי ֵ
י ֹהֵ וָ ֵה י ֵֹה וָ ֵה
ָה
ָה א ֵֹהי ֵ
א ֵֹהי ֵ
י ֹהֵ וָ ֵה י ֵֹה וָ ֵה

ָה
א ֵֹהי ֵ
י ֵֹה וָ ֵה
ָה
א ֵֹהי ֵ
י ֵֹה וָ ֵה

ָה
א ֵֹהי ֵ
י ֵֹה וָ הֵ
ָה
א ֵֹהי ֵ
י ֵֹה וָ הֵ

ָה
ָה א ֵֹהי ֵ
א ֵֹהי ֵ
י ֹהֵ וָ ֵה י ֵֹה וָ הֵ
ָה
ָה א ֵֹהי ֵ
א ֵֹהי ֵ
י ֹהֵ וָ ֵה י ֵֹה וָ הֵ

ָה
א ֵֹהי ֵ
י ֹהֵ ָו ֵה
ָה
א ֵֹהי ֵ
י ֹהֵ ָו ֵה

ג' כלי דעת דז"א

יוד הי ויו הי
יוד הי ואו הי
יוד הה וו הה
תפארת דאח' דחיצוניות דאו"א

תפארת דאח' דפנים דפנימיות דאו"א

אֹהֹיֹהֹ אֹהֹיֹהֹ אֹהֹיֹהֹ אֹהֹיֹהֹ
י ֹה ֹוֹ ה ֹ י ֹה ֹוֹ ה ֹ י ֹה ֹוֹ ה ֹ י ֹה ֹוֹ ה ֹ

אֹהֹיֹהֹ אֹהֹיֹהֹ אֹהֹיֹהֹ אֹהֹיֹהֹ
י ֹה ֹוֹ ה ֹ י ֹה ֹוֹ ה ֹ י ֹה ֹוֹ ה ֹ י ֹה ֹוֹ ה ֹ

תפארת דפנים דחיצוניות דאו"א

תפארת דפנים דפנים דפנימיות דאו"א

אֹהֹיֹהֹ אֹהֹיֹהֹ אֹהֹי ֹהֹ אֹהֹיֹהֹ
י ֹה ֹוֹ ה ֹ י ֹה ֹוֹ ה ֹ י ֹה ֹוֹ ה ֹ י ֹה ֹוֹ ה ֹ

אֹהֹיֹהֹ אֹהֹיֹהֹ אֹהֹיֹהֹ אֹהֹיֹהֹ
י ֹה ֹוֹ ה ֹ י ֹה ֹוֹ ה ֹ י ֹה ֹוֹ ה ֹ י ֹה ֹוֹ ה ֹ

יסוד דאח' דחיצוניות דאו"א

יסוד דאח' דפנים דפנימיות דאו"א

א ּוה ּוי ּוה ּו א ּוה ּוי ּוה ּו א ּוה ּוי ּוה ּו א ּוה ּוי ּוה ּו א ּוה ּוי ּוה ּו א ּוה ּוי ּוה ּו א ּוה ּוי ּוה ּו א ּוה ּוי ּוה ּו

י ּוה ּוו ּוה ּו י ּוה ּוו ּוה ּו י ּוה ּוו ּוה ּו י ּוה ּוו ּוה ּו

י ּוה ּוו ּוה ּו י ּוה ּוו ּוה ּו י ּוה ּוו ּוה ּו י ּוה ּוו ּוה ּו

יסוד דפנים דחיצוניות דאו"א

יסוד דפנים דפנים דפנימיות דאו"א

א ּוה ּוי ּוה ּו א ּוה ּוי ּוה ּו א ּוה ּוי ּוה ּו א ּוה ּוי ּוה ּו א ּוה ּוי ּוה ּו א ּוה ּוי ּוה ּו א ּוה ּוי ּוה ּו א ּוה ּוי ּוה ּו

י ּוה ּוו ּוה ּו י ּוה ּוו ּוה ּו י ּוה ּוו ּוה ּו י ּוה ּוו ּוה ּו

י ּוה ּוו ּוה ּו י ּוה ּוו ּוה ּו י ּוה ּוו ּוה ּו י ּוה ּוו ּוה ּו

ג' כלי תפארת דז"א

יוד הא ואו הא
י יה יהו יהוה
יהוה

ג' כלי יסוד דז"א

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

מיושב :נרנח"י דבינה

תר"ת ראשון – פנימיות דחיצוניות
תר"ת שני – חיצוניות דפנימיות
תר"ת שלישי – פנימיות דפנימיות

מוסף :נרנח"י דחכמה

יכוין לדחות הנצח שהיה בחסד ,והיסוד שהיה בתפארת ,דד' צלמים דאח' ופנים דחיצוניות דאו"א ,לנצח ויסוד דז"א .והוד שהיה בגבורה דב' צלמים דפנים
דחיצוניות דאו"א ,להוד דחיצוניות דז"א.
וגם יכוין לדחות הנצח שהיה בחסד והיסוד שהיה בתפארת דד' צלמים דאח' ופנים דפנים דפנימיות דאו"א ,לנצח ויסוד דז"א ,והוד שהיה בגבורה דב'
צלמים דפנים דפנים דפנימיות ,להוד דז"א.

תקיעה ראשונה

נצח דאח' ופנים דחיצוניות דאו"א
ודאח' ופנים דפנים דפנימיות דאו"א

לחח"ן דנצח

דמ"ה וב"ן דמ"ה דבינה )במוסף דחכמה( דז"א.

ַא ַהי ַַה ַא ַהי ַַה
ַי ַה וַ ַה ַי ַה ַו ַה
ַא ַהי ַַה ַא ַהי ַַה
ַי ַה ַו ַה ַי ַה ַו ַה

ַא ַהי ַַה ַא ַהי ַַה
ַי ַה וַ ַה ַי ַה ַו ַה
ַא ַהי ַַה ַא ַהי ַַה
ַי ַה וַ ַה ַי ַה ַו ַה

ג' כלי חכמה דז"א

יוד הי ואו הא
י יה יהו יהוה
יוד הא ואו הא

תרועה

הוד דפנים דחיצוניות דאו"א
ודפנים דפנים דפנימיות דאו"א
לדת"י דהוד דמ"ה וב"ן דב"ן דבינה )במוסף דחכמה( דז"א.
ֵא ֵהי ֵֵה ֵא ֵהי ֵֵה
ֵי ֵה ֵו הֵ יֵהֵ ֵו הֵ
ֵא ֵהי ֵֵה ֵא ֵהי ֵֵה
ֵי ֵה ֵו הֵ יֵהֵ ֵו הֵ

ֵה ֵא ֵהי ֵֵה
ֵא ֵהי ֵ
ֵה ֵו הֵ
יֵהֵ ֵו הֵ י ֵ
ֵה ֵא ֵהי ֵֵה
ֵא ֵהי ֵ
ֵה ֵו הֵ
יֵהֵ ֵו הֵ י ֵ

ג' כלי בינה דז"א
אלף ,אלף הא ,אלף הא יוד
אלף הא יוד הא

אלף הא יוד הא
אהיה

חסד דאח' דחיצוניות דאו"א

חסד דאח' דפנים דפנימיות דאו"א

גבורה דאח' דחיצוניות דאו"א

גבורה דאח' דפנים דפנימיות דאו"א

ֶה
ֶה ֶא ֶהי ֶ
ֶא ֶהי ֶ
ֶי ֶה ֶו הֶ
ֶה ֶו הֶ
י ֶ

ֶה
ֶה ֶא ֶהי ֶ
ֶא ֶהי ֶ
ֶי ֶה ֶו הֶ יֶהֶ ֶו הֶ

ְא ְהיְ ְה ְא ְהיְ ְה
ְי ְה וְ ְה ְי ְה וְ ְה

ְא ְהיְ ְה ְא ְהיְ ְה
ְי ְה וְ ְה ְי ְה וְ ְה

חסד דפנים דחיצוניות דאו"א

חסד דפנים דפנים דפנימיות דאו"א

גבורה דפנים דחיצוניות דאו"א

גבורה דפנים דפנים דפנימיות דאו"א

ֶה
ֶה ֶא ֶהי ֶ
ֶא ֶהי ֶ
ֶי ֶה ֶו הֶ
ֶה ֶו הֶ
י ֶ

ֶה
ֶה ֶא ֶהי ֶ
ֶא ֶהי ֶ
ֶי ֶה ֶו הֶ יֶהֶ ֶו הֶ

ְא ְהיְ ְה ְא ְהיְ ְה
ְי ְה וְ ְה ְי ְה וְ ְה

ְא ְהיְ ְה ְא ְהיְ ְה
ְי ְה וְ ְה ְי ְה וְ ְה

ג' כלי חסד דז"א

א אל אלו אלוה
אלוה
אלף למד

ג' כלי גבורה דז"א

יה

אלף ,אלף למד ,אלף למד הי,
אלף למד הי יוד ,אלף למד הי יוד מם

יֱה ִֹוה

נצח דאח' דחיצוניות דאו"א

נצח דאח' דפנים דפנימיות דאו"א

הוד דאח' דחיצוניות דאו"א

הוד דאח' דפנים דפנימיות דאו"א

ִא ִהיִ ִה ִא ִהיִ ִה
ִי ִה וִ ִה ִי ִה וִ ִה

ִא ִהיִ ִה ִא ִהיִ ִה
ִי ִה וִ ִה ִי ִה וִ ִה

ֻה אֻ ֻהי ֻֻה
אֻ ֻהי ֻ
יֻהֻ ֻו הֻ יֻהֻ ֻו הֻ

אֻ ֻהי ֻֻה אֻ ֻהי ֻֻה
יֻהֻ ֻו הֻ יֻהֻ ֻו הֻ

נצח דפנים דחיצוניות דאו"א

נצח דפנים דפנים דפנימיות דאו"א

הוד דפנים דחיצוניות דאו"א

הוד דפנים דפנים דפנימיות דאו"א

ִא ִהיִ ִה ִא ִהיִ ִה
ִי ִה וִ ִה ִי ִה וִ ִה

ִא ִהיִ ִה ִא ִהיִ ִה
ִי ִה וִ ִה ִי ִה וִ ִה

ֻה אֻ ֻהי ֻֻה
אֻ ֻהי ֻ
יֻהֻ ֻו הֻ יֻהֻ ֻו הֻ

ֻה
אֻ ֻהי ֻֻה אֻ ֻהי ֻ
יֻהֻ ֻו הֻ יֻהֻ ֻו הֻ
ג' כלי הוד דז"א

ג' כלי נצח דז"א

אדני
א צבאו צבאות
אות

יהוה
צ צב צבא
צבא

יכוין לתקן ולהמשיך מוח חכמה דאח' ופנים דפנים דפנימיות ,ודאח'
ופנים דחיצוניות דבינה )במוסף דחכמה( דנוק'

ַא ַהי ַַה ַא ַהי ַַה
ַי ַה וַ ַה ַי ַה ַו ַה
ַא ַהי ַַה ַא ַהי ַַה
ַי ַה ַו ַה ַי ַה ַו ַה

ַא ַהי ַַה ַא ַהי ַַה
ַי ַה וַ ַה ַי ַה ַו ַה
ַא ַהי ַַה ַא ַהי ַַה
ַי ַה וַ ַה ַי ַה ַו ַה

יכוין לתקן ולהמשיך מוח בינה דפנים דפנים דפנימיות ,ודפנים דחיצוניות
דבינה )במוסף דחכמה( דנוק'

ֵא ֵהי ֵֵה ֵא ֵהי ֵֵה
ֵי ֵה ֵו הֵ יֵהֵ ֵו הֵ
ֵא ֵהי ֵֵה ֵא ֵהי ֵֵה
ֵי ֵה ֵו הֵ יֵהֵ ֵו הֵ

ֵה ֵא ֵהי ֵֵה
ֵא ֵהי ֵ
ֵה ֵו הֵ
יֵהֵ ֵו הֵ י ֵ
ֵה ֵא ֵהי ֵֵה
ֵא ֵהי ֵ
ֵה ֵו הֵ
יֵהֵ ֵו הֵ י ֵ

ג' כלי חכמה דנוק'

ג' כלי בינה דנוק'

יוד ,יוד הא ,יוד הא וו ,יוד הא וו הה

יוד ,יוד הה ,יוד הה וו ,יוד הה וו הה
יוד ,יוד הא ,יוד הא ואו ,יוד הא ואו הא

יוד הא וו הה

י יה יהו יהוה

יוד הה וו הה

תקיעה אחרונה
יסוד דאח' ופנים דחיצוניות דאו"א
ודאח' ופנים דפנים דפנימיות דאו"א
לדת"י דיסוד
ָה
א ֵֹהי ֵ
י ֵֹה וָ הֵ
ָה
א ֵֹהי ֵ
י ֵֹה וָ הֵ

דמ"ה וב"ן דמ"ה ומ"ה וב"ן דב"ן דבינה )במוסף דחכמה( דז"א.

ָה
ָה א ֵֹהי ֵ
א ֵֹהי ֵ
י ֹהֵ וָ ֵה י ֵֹה וָ ֵה
ָה
ָה א ֵֹהי ֵ
א ֵֹהי ֵ
י ֹהֵ וָ ֵה י ֵֹה וָ ֵה

ָה
א ֵֹהי ֵ
י ֵֹה וָ ֵה
ָה
א ֵֹהי ֵ
י ֵֹה וָ ֵה

ָה
א ֵֹהי ֵ
י ֵֹה וָ הֵ
ָה
א ֵֹהי ֵ
י ֵֹה וָ הֵ

ָה
ָה א ֵֹהי ֵ
א ֵֹהי ֵ
י ֹהֵ וָ ֵה י ֵֹה וָ הֵ
ָה
ָה א ֵֹהי ֵ
א ֵֹהי ֵ
י ֹהֵ וָ ֵה י ֵֹה וָ הֵ

ָה
א ֵֹהי ֵ
י ֹהֵ ָו ֵה
ָה
א ֵֹהי ֵ
י ֹהֵ ָו ֵה

ג' כלי דעת דז"א

יוד הי ויו הי
יוד הי ואו הי
יוד הה וו הה
תפארת דאח' דחיצוניות דאו"א

תפארת דאח' דפנים דפנימיות דאו"א

אֹהֹיֹהֹ אֹהֹיֹהֹ אֹהֹיֹהֹ אֹהֹיֹהֹ
י ֹה ֹוֹ ה ֹ י ֹה ֹוֹ ה ֹ י ֹה ֹוֹ ה ֹ י ֹה ֹוֹ ה ֹ

אֹהֹיֹהֹ אֹהֹיֹהֹ אֹהֹיֹהֹ אֹהֹיֹהֹ
י ֹה ֹוֹ ה ֹ י ֹה ֹוֹ ה ֹ י ֹה ֹוֹ ה ֹ י ֹה ֹוֹ ה ֹ

תפארת דפנים דחיצוניות דאו"א

תפארת דפנים דפנים דפנימיות דאו"א

אֹהֹיֹהֹ אֹהֹיֹהֹ אֹהֹיֹהֹ אֹהֹיֹהֹ
י ֹה ֹוֹ ה ֹ י ֹה ֹוֹ ה ֹ י ֹה ֹוֹ ה ֹ י ֹה ֹוֹ ה ֹ

אֹהֹיֹהֹ אֹהֹיֹהֹ אֹהֹיֹהֹ אֹהֹיֹהֹ
י ֹה ֹוֹ ה ֹ י ֹה ֹוֹ ה ֹ י ֹה ֹוֹ ה ֹ י ֹה ֹוֹ ה ֹ

ג' כלי תפארת דז"א

יוד הא ואו הא
י יה יהו יהוה
יהוה
יסוד דאח' דפנים דפנימיות דאו"א

יסוד דאח' דחיצוניות דאו"א

א ּוה ּוי ּוה ּו א ּוה ּוי ּוה ּו א ּוה ּוי ּוה ּו א ּוה ּוי ּוה ּו א ּוה ּוי ּוה ּו א ּוה ּוי ּוה ּו א ּוה ּוי ּוה ּו א ּוה ּוי ּוה ּו

י ּוה ּוו ּוה ּו י ּוה ּוו ּוה ּו י ּוה ּוו ּוה ּו י ּוה ּוו ּוה ּו

י ּוה ּוו ּוה ּו י ּוה ּוו ּוה ּו י ּוה ּוו ּוה ּו י ּוה ּוו ּוה ּו

יסוד דפנים דחיצוניות דאו"א

יסוד דפנים דפנים דפנימיות דאו"א

א ּוה ּוי ּוה ּו א ּוה ּוי ּוה ּו א ּוה ּוי ּוה ּו א ּוה ּוי ּוה ּו א ּוה ּוי ּוה ּו א ּוה ּוי ּוה ּו א ּוה ּוי ּוה ּו א ּוה ּוי ּוה ּו

י ּוה ּוו ּוה ּו י ּוה ּוו ּוה ּו י ּוה ּוו ּוה ּו י ּוה ּוו ּוה ּו

י ּוה ּוו ּוה ּו י ּוה ּוו ּוה ּו י ּוה ּוו ּוה ּו י ּוה ּוו ּוה ּו

ג' כלי יסוד דז"א

יוד הי ויו הי
יוד הי ואו הי
יוד הה וו הה
יכוין לתקן ולהמשיך מוח דעת דאח' ופנים דפנים דפנימיות ,ודאח' ופנים דחיצוניות דבינה )במוסף דחכמה( דנוק'

ָה
א ֵֹהי ֵ
י ֵֹה וָ הֵ
ָה
א ֵֹהי ֵ
י ֵֹה וָ הֵ

ָה
ָה א ֵֹהי ֵ
א ֵֹהי ֵ
י ֹהֵ וָ ֵה י ֵֹה וָ ֵה
ָה
ָה א ֵֹהי ֵ
א ֵֹהי ֵ
י ֹהֵ וָ ֵה י ֵֹה וָ ֵה

ָה
א ֵֹהי ֵ
י ֵֹה ָו ֵה
ָה
א ֵֹהי ֵ
י ֵֹה וָ ֵה

ָה
א ֵֹהי ֵ
י ֵֹה וָ הֵ
ָה
א ֵֹהי ֵ
י ֵֹה וָ הֵ

ָה
ָה א ֵֹהי ֵ
א ֵֹהי ֵ
י ֹהֵ וָ ֵה י ֵֹה וָ הֵ
ָה
ָה א ֵֹהי ֵ
א ֵֹהי ֵ
י ֹהֵ וָ ֵה י ֵֹה וָ הֵ

ג' כלי דעת דנוק'

יוד הה וו הה
יוד ,יוד הה ,יוד הה וו ,יוד הה וו הה
יוד ,יוד הא ,יוד הא ואו ,יוד הא ואו הא

ָה
א ֵֹהי ֵ
י ֹהֵ ָו ֵה
ָה
א ֵֹהי ֵ
י ֹהֵ ָו ֵה

אא.

עתה יכוין להחזיר ע"י ז"א ,ז' גבורות פחות שני שלישים דאח'
דחיצוניות שעלו למ"ן לי"ס דכתר דנוק' הנז'.

ב.

ויכוין להשאיר בי"ס דכתר דאח' דחיצוניות הוי"ה בניקוד קמ"ץ,

עם הריבוע שלו ,והשאר ימשיכם לי"ס דחכמה דאח' דחיצוניות דנוק'

שש גבורות דאח' דחיצוניות לחכמה דנוק'

שבע גבורות דאח' דחיצוניות לכתר דנוק'

ג' כלי כתר דנוק'

ָה
ָא ָהי ָ
ָהוָ ָה
י ָ

יוד הא ואו הה
יוד ,יוד הא ,יוד הא
ואו,
יוד הא ואו הה
י יה יהו יהוה

י יה יהו יהוה

ַה
ַא ַהי ַ
ַהוַ ַה
י ַ
י יה יהו יהוה

ֶא ֶהי ֶֶה
ֶהוֶ ֶה
י ֶ
י יה יהו יהוה

ג.

ָה
ָה א ֵֹהי ֵ
א ֵֹהי ֵ
י ֵֹהוָ ֵה י ֵֹהוָ ֵה
י יה יהו יהוה

אֹהֹ אֹהֹ
יֹהֹ יֹהֹ
י יה

ֵא ֵהי ֵֵה
ֵהוֵ ֵה
י ֵ

ַה
ַא ַהי ַ
ַהוַ ַה
י ַ

י יה יהו יהוה

י יה יהו יהוה

ְא ְהיְ ְה
יְ ְהוְ ְה

ֶה
ֶא ֶהי ֶ
י ֶֶהוֶ ֶה

י יה יהו יהוה

י יה יהו יהוה

ָה
ָא ָהי ָ
ָהוָ ָה
י ָ

להשאיר הוי"ה
דקמ"ץ בכתר עם
הריבוע שלו

י יה יהו יהוה

ָה
ָה א ֵֹהי ֵ
א ֵֹהי ֵ
י ֵֹהוָ ֵה י ֵֹהוָ ֵה
י יה יהו יהוה

אֹהֹ אֹהֹ
יֹהֹ יֹהֹ
י יה

ֵה
ֵא ֵהי ֵ
י ֵֵהוֵ ֵה
י יה יהו יהוה

ְא ְהיְ ְה
יְ ְהוְ ְה
י יה יהו יהוה

ג' כלי כתר דנוק'

ג' כלי חכמה דנוק'

יוד הא ואו הה
יוד ,יוד הא ,יוד הא ואו ,יוד הא ואו הה
י יה יהו יהוה

יוד הא וו הה
יוד ,יוד הא ,יוד הא וו ,יוד הא וו הה
י יה יהו יהוה

גם יכוין להמשיך עתה ע"י ז"א ז' גבורות מתוקות דפנים דחיצוניות

ד.

ויכוין להשאיר בכתר דפנים דחיצוניות הוי"ה הניקוד קמ"ץ עם

דז"א עם ז' מלכויות שהם ז' ריבועים לי"ס דכתר דפנים דחיצוניות
דנוק' ,וגם להמשיך לה חלק מב"ש תחתונים דת"ת דגופא דז"א,

הריבוע ,והשאר ימשיך לי"ס דחכמה דפנים דחיצוניות דנוק' ,וגם
להמשיך לה חלק מגבורה דגופא דז"א מפ"ע דנצח דז"א,

ולנסור את הכתר דפנים דחיצוניות.

ולנסור את החכמה דפנים דחיצוניות.

שבע גבורות דפנים דחיצוניות לכתר דנוק'

שש גבורות דפנים דחיצוניות לחכמה דנוק'
ג' כלי כתר דנוק'

ָה
ָא ָהי ָ
ָהוָ ָה
י ָ

יוד הא ואו הה
יוד ,יוד הא ,יוד הא
ואו,
יוד הא ואו הה
י יה יהו יהוה

י יה יהו יהוה

ַה
ַא ַהי ַ
ַהוַ ַה
י ַ
י יה יהו יהוה

ֶה
ֶא ֶהי ֶ
ֶהוֶ ֶה
י ֶ
י יה יהו יהוה
מגופא דז"א
מב"ש ת"ת

י ֹהֹ
ֹוהֹ
יהו יהוה

ָה
ָה א ֵֹהי ֵ
א ֵֹהי ֵ
י ֵֹהוָ ֵה י ֵֹהוָ ֵה
י יה יהו יהוה

אֹהֹ אֹהֹ
יֹהֹ יֹהֹ
י יה

ֵה
ֵא ֵהי ֵ
ֵהוֵ ֵה
י ֵ

ַה
ַא ַהי ַ
ַהוַ ַה
י ַ

י יה יהו יהוה

י יה יהו יהוה

ְא ְהיְ ְה
יְ ְהוְ ְה

ֶה
ֶא ֶהי ֶ
י ֶֶהוֶ ֶה

י יה יהו יהוה

י יה יהו יהוה

ג' כלי כתר דנוק'

מגופא דז"א
מפ"ע דנצח

יוד ,יוד הא ,יוד הא ואו ,יוד הא ואו הה

ִא ִה
יִ ִה

יוד הא ואו הה
י יה יהו יהוה

י יה

ָה
ָא ָהי ָ
ָהוָ ָה
י ָ

להשאיר הוי"ה
דקמ"ץ בכתר עם
הריבוע שלו

י יה יהו יהוה

ָה
ָה א ֵֹהי ֵ
א ֵֹהי ֵ
י ֵֹהוָ ֵה י ֵֹהוָ ֵה
י יה יהו יהוה

אֹהֹ אֹהֹ
יֹהֹ יֹהֹ
י יה

ֵה
ֵא ֵהי ֵ
י ֵֵהוֵ ֵה
י יה יהו יהוה

ְא ְהיְ ְה
יְ ְהוְ ְה
י יה יהו יהוה

ג' כלי חכמה דנוק'
יוד הא וו הה
יוד ,יוד הא ,יוד הא וו ,יוד הא וו הה
י יה יהו יהוה

ה.

עתה יכוין להחזיר ע"י ז"א ,ז' גבורות פחות שני שלישים דאח'

דפנים דפנימיות שעלו למ"ן לי"ס דכתר דנוק' הנז'.

ו.

ויכוין להשאיר בי"ס דכתר דאח' דפנים דפנימיות הוי"ה בניקוד

קמ"ץ ,עם הריבוע שלו ,והשאר ימשיכם לי"ס דחכמה דאח' דנוק' הנז'.
וגם להמשיך מגבורה דגופא דז"א מפ"ע דנצח דז"א לחכמה דנוק'.

שבע גבורות דאח' דפנים דפנימיות לכתר דנוק'

ולנסור את החכמה דאח' דפנים דפנימיות.
שש גבורות דאח' דפנים דפנימיות לחכמה דנוק'
ג' כלי כתר דנוק'

ָה
ָא ָהי ָ
ָהוָ ָה
י ָ

יוד הא ואו הה
יוד ,יוד הא ,יוד הא
ואו,
יוד הא ואו הה
י יה יהו יהוה

י יה יהו יהוה

ַה
ַא ַהי ַ
ַהוַ ַה
י ַ
י יה יהו יהוה

ֶא ֶהי ֶֶה
ֶהוֶ ֶה
י ֶ
י יה יהו יהוה

ָה
ָה א ֵֹהי ֵ
א ֵֹהי ֵ
י ֵֹהוָ ֵה י ֵֹהוָ ֵה
י יה יהו יהוה

אֹהֹ אֹהֹ
יֹהֹ יֹהֹ
י יה

ֵא ֵהי ֵֵה
ֵהוֵ ֵה
י ֵ

ַה
ַא ַהי ַ
ַהוַ ַה
י ַ

י יה יהו יהוה

י יה יהו יהוה

ְא ְהיְ ְה
יְ ְהוְ ְה

ֶה
ֶא ֶהי ֶ
י ֶֶהוֶ ֶה

י יה יהו יהוה

י יה יהו יהוה

ג' כלי כתר דנוק'
יוד הא ואו הה
יוד ,יוד הא ,יוד הא ואו ,יוד הא ואו הה
י יה יהו יהוה

ז.

גם יכוין להמשיך עתה ע"י ז"א ז' גבורות מתוקות דפנים דפנים

דפנימיות דז"א עם ז' מלכויות שהם ז' ריבועים לי"ס דכתר דפנים
דפנים דפנימיות דנוק' ,וגם להמשיך לה חלק מב"ש תחתונים דת"ת
דגופא דז"א,

ולנסור את הכתר דפנים דפנים דפנימיות.
שבע גבורות דפנים דפנים דפנימיות לכתר דנוק'

מגופא דז"א
מפ"ע דנצח

י יה יהו יהוה

ָה
ָה א ֵֹהי ֵ
א ֵֹהי ֵ
י ֵֹהוָ ֵה י ֵֹהוָ ֵה
י יה יהו יהוה

אֹהֹ אֹהֹ
יֹהֹ יֹהֹ
י יה

י יה

ַה
ַא ַהי ַ
ַהוַ ַה
י ַ
י יה יהו יהוה

ֶה
ֶא ֶהי ֶ
ֶהוֶ ֶה
י ֶ
י יה יהו יהוה
מגופא דז"א
מב"ש ת"ת

י ֹהֹ
ֹוהֹ

יהו יהוה

ָה
ָה א ֵֹהי ֵ
א ֵֹהי ֵ
י ֵֹהוָ ֵה י ֵֹהוָ ֵה
י יה יהו יהוה

אֹהֹ אֹהֹ
יֹהֹ יֹהֹ
י יה

ולנסור את החכמה דפנים דפנים דפנימיות.
שש גבורות דפנים דפנים דפנימיות לחכמה דנוק'

ֵה
ֵא ֵהי ֵ
ֵהוֵ ֵה
י ֵ
י יה יהו יהוה

י יה יהו יהוה

ְא ְהיְ ְה
יְ ְהוְ ְה

ֶה
ֶא ֶהי ֶ
י ֶֶהוֶ ֶה

י יה יהו יהוה

י יה יהו יהוה

יוד הא ואו הה
יוד ,יוד הא ,יוד הא ואו ,יוד הא ואו הה

י יה יהו יהוה

י יה יהו יהוה

עם הריבוע ,והשאר ימשיך לי"ס דחכמה דפנים דפנים דפנימיות דנוק',
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