
    יחוד השלג

  גלגולים שבעה
  

' י גלגול השלג להמשיך הארת ד"תחלה יכוין ע
  א "מצחא דא  יו היו יוד הי  ב שבמצחא דאריך "ן דע"יודי

  'מזל ח  יוד הי ויו הי  דדיקנא ' ולהורידם למזל הח

ן דבינה "אלפי' ויכוין להעלות הג .ג"ומשם למזל הי
  .אשוןשהוריד למטה בעונותיו יחזרו למקומם הר

  אלף הי יוד הי
  אלף אלף אלף

  ג"מזל י

  

ן שבמזל "אלפי' ן ומג"יודי' כ יכוין להמשיך מד"ואח
' אהיה בג' ן דג"אלפי' ר דבינה שיש שם ג"ג לג"הי

ן "פנימי ודאלפי צוףן בפר"ביודי' א. פרצופיה
  .ן בחיצון"באמצעי ודההי

  יו היו יוד הי
  אלף הי יוד הי  ג"מזל ימ

  אלף אלף אלף
    חיצון דבינה' פר  אמצעי דבינה' פר  דבינה פנימי' פר  

  ר "ג  אלף  אלף  אלף  ר "ן בג"האלפי

  יוד  יוד  יוד  .ק דבינה"ה בו"הי  ק"ו }  הה  הא  הי  
  הה  הא  הי  
    אלף   אלף    אלף    אלף    אלף    אלף   . ן"נכפלים ונעשו ששה אלפי' י ששה גלגולים הא"וע

    אאללףף  אאללףף    אאללףף      .ל"ן הנ"רו יחד הששה אלפייתחב' י גלגול הז"וע
  

  תשעה גלגולים
  

אותיות ' פעמים יכוין עוד לחבר ט' מי שמתגלגל ט
' ק דבינה עם ג"אהיה הנזכרים שהם ו' ה דג"הי' של ג
  .'ר שלהם הרי ט"ן שבג"אלפי

    חיצון דבינה' פר  אמצעי דבינה' פר  דבינה פנימי' פר

  ר "ג  אלף  אלף  אלף

  הה  הא  הי
  יוד  יוד  יוד  ק"ו }

  הה  הא  הי
  

  ג גלגולים"ל
  

    ג דדעת"ב וחו"חו    ג דבינה"ב וחו"חו    ג דחכמה"ב וחו"חו  

   שלגד לגג פעמים יכוין עוד "מי שמתגלגל ל

ב עזקן "ס אורות הנמשכים מי"שה תלגד לגו
  דעתיק 

  הי ויו הי יוד    יוד הי ויו הי    יוד הי ויו הי
 ב עזקן "י

  י"דע
  יוד הי ואו הי    יוד הי ואו הי    יוד הי ואו הי

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

    ג דדעת"ב וחו"חו    ג דבינה"ב וחו"חו    ג דחכמה"ב וחו"חו  

  יוד הי ויו הי    יוד הי ויו הי    יו הייוד הי ו  א "ב עזקן דא"וי
ב עזקן "י

  א"דא

א "ס דא"י שבתוך מו"ב עזקן כי הגבורה דע"י' פי(
ב "א כלולה מחו"ד וכ"ס חב"ב עזקן שה"יש בה י

ד "א יש בה חב"ס חכמה דא"ב וכן במו"ג הרי י"חו
  .)ב"כנזכר הרי י

  יוד הי ואו הי    יוד הי ואו הי    יוד הי ואו הי
  יוד הא ואו הא    יוד הא ואו הא    הא ואו הא יוד

  יוד הה וו הה    יוד הה וו הה    יוד הה וו הה

  אותיות ' ט  ף   ל   א  ף   ל   א  ף   ל   א   לגהרי ' ן הנז"אלפי' אותיות דג' וט
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ב "ן דע"יודי' הוא סוד הארת ד תלגד תו
  יו היו יוד הי  ' א הנז"שבמצחא דא

  דתלג' ת

 שלגד שן שהיא "למתק בכל זה אלהים דיודיו
  שהיא הבינה

  דשלג' ש  אלף למד הי יוד מם

  
ל למקוה העליון "כ יכוין להוריד כל אורות הנ"ואח

היוצא  צמרכדשהוא חסד דחסד דאמא שהוא 
הם " כצמר"כי " פור'כ' ר'מ'צ'לג כ'הנותן ש"מפסוק 

' וכ' ש היא ב"ת ב"דשלג בא' וש צמרכאותיות 

  .'נזהדשם  דהכל ' ר היא ב"ק בכ"ידכפור בא

  צמרכד

חסד דחסד 

   -  דאמא

  מקוה העליון

  
ן שלו יכוין להעלותם עם "ונר והן שהם "ואז הזו

ן "ומתגלגלים באותן האורות ואז זו' ן למקוה הנז"הזו
  .'א הנז"מוקפים מאורות א

  הו
 י"נחן ונר"זו

שלו עולים 

  למקוה

  

ש ואז ואחר הגלגולים מתחמם גופם כידוע בחו
  .א"מתעוררים גבורות שביסוד דאמא ומזדווגים או

וליחדם   א  י  סקילה

    יוד הי ויו הי  ב"ע  א  י"ע

וליחדם   ד  ה  שריפה

    יוד הי ואו הי  ג"ס  ה  י"ע

וליחדם   נ  ו  הרג

    יוד הא ואו הא  ה"מ  י  י"ע

וליחדם   י  ה  חנק

    יוד הה וו הה  ן"ב  ה  י"ע

  א"זיווג או  ההויההיא

  

ג "ב וה"ע' א דשרי בגוא שהוא גונותן לה רוח
י הגנוז באוירא "הנמשך מעטרא דגבורות דדעת דע

ומשם ' י ומשם למזל הח"א ומשם לגבורה דע"דא
ג ומשם לאבא ומשם לאמא בסוד זווג "למזל הי

  א"ליסודה הנקרא קנ

        

  ג"ה      

        

  

  יוד הי ויו הי  יוד הי ויו הי
  ו"רי' גי

  יוד הי ויו הי

  יסוד דאמא  אלף הה יוד הה

  
ן בניהם "וממשיכין מוחין לגדולה גבורה שהם זו

    שלג' גי בינה גדולה גבורה  .כוללים' שלג עם ב' ויכוין כי בינה גדולה גבורה גי

  
  ן"זווג זו  יהנודהאי  .ן"כ מזדווגים הזו"אח

 


