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 הקדמה ופתיחה זעירתא

עצמו תהליךעמוקבפני ידועשיוםהכפוריםהינו הרש, ש"והואמאמררבנו
הגמור" הפנימיות "תיקון ד"כמ, בענין חיים בעץ ש עיבורים' עיבורים, שני

וג"דו "ק וט"י–ר חודש ב החיצוניות' דבחינת חודשים פנימיות, דהיינו
ד חיצוניותוחיצוניות דו,  עיבורים שני וג"ועוד ר"ק ט, וז' חודשים חודשים'

.פנימיותוחיצוניותדפנימיותדהיינו,דבחינתהפנימיות

הכל,ש"דרה'שנפרטגםלפנימיותבאפ"אע,ה"כלהתיקוןשהיהבר,ואםכן
הכללי חיצוניות של פרטות ובפרטי בפרטות הוא פגם. היה ששם ומכיון

ר"אדה נתע, כן בתהליךכעל ונמשך תיקונו ב שמיני, עד שלב אחר שלב
כעם"לאחריוה,נסירהאחורו–העדערבכפור"ר,דהיינו.עצרתשבוהזווג

.זווג–ובשמיניעצרת,נשיקין–הושענארבא,פניםכוללחיבוק–סוכות

 עצמו בפני ענין ומסיים שמתחיל תהליך הוא הכפורים יום תיקון–אבל
ר"יאדה"כיוןשלאהיהבופגםעומ.הפנימיות ובוהכלנעשהכעלכןאיןעי,

חבוקונשוק,אחורופנים–בפרטותובכללותבכלתפילהותפילהכבכליום
שלום בשים וזווג . הינו הפנימיות מתיקון שנעשההחוץ והגדול החשוב ענין

הםו,תיקוןכללישלשתיהנקודותהנתונותלאדםלתיקוןוהואביוםהכפורים
ומוסף,ח"שחריתלו,יערבית"הנקודההחמישיתנתקנתע.'ונקודהד'נקודהה

חונעילה"ימנחהלו"והנקודההרביעיתנתקנתע,אעלאין"חעדכתרדאו"לו
.אעילאין"כתרדאו–לחשומגיעהלאותומקום

הנקודותכלאחתלא בקדושתהכתרא"בחזרתנעילהעולותשתי דילהואז
–נעשיתגולתהכותרתשלכלהימים"אחד"בתיבת"שמעישראל"באמירת

רביעית נקודה בין זווג החמישית"ז, נקודה עם דפנימיות הכולל א נוקבא,
.הכוללתשלהפנימיות

לפנימי,אשריכםישראל,כ"אמררביעקיבאעליוה,במשנהאחרונהביומא
,השםאביכםשבשמיםואומרמקוהישראל,אתכםאתםמטהריםומימטהר

'וכו עקיבא. רבי אמר הקב, הוא האמיתי הפועל הכפורים ה"שביום ועם,
וזהומשמעותפנימיותשל.וצריךמצדנורקלקבלולקבלהכל.נפעל–ישראל

יוםמכפר" של עצומו ". דרך עצום"לרמחהשםעיין אור הזהמאיר שביום ל
וכאשרבניישראלמכיניםעצמם.בבחינתעצמות,שנהשאיןדוגמתובימות

ע ה"לקבלו י עינויים' ומטהר, מכפר זה אור של. אור גל נתלש וכביכול
.כללישראלוזהמטהרועלארבעיםסאהמקוהונשפעעלכלנשמה



 ב
 

המקדש בית ומשחרב גדול, לכהן הכפורים ביום הופך מישראל אחד כל
ישראל לכלל ושליח ועשרהומה.לעצמו טבילות חמשה טובל גדול כהן

קידושין , למקוה זוכה מאתנו אחד כל הקבכך בחמשבחינותה"של חמש,
ועלכלתפילה.תפילותשבהםנמצאהשפעתהאורבעצומושליוםבדרגותיו

קידושין– שני וסליחות, וחזרה בלחש ורגלים ידים קידוש הקבלה, שהוא
והואהתשובהביום,עלמקוםהלבבחזהמצדנולעמודבוידויולהכותבאגרוף

הזה להמחל, קרובים והעוונות קלה שהיא כמי, הבורא לקרבת האדם ושב
חדשה בריאה ונהיה מעולם חטא שלא לדרגה, מדרגה זו בטהרה ,ועולה

.מתקדשומטהר

עקא דא אבל יוה, לאחר להרגליו"שישחשש האדם שיחזור כ חנה, וחזרה
לשחרותה התפ. בשיא כן ילותעל נעילה, המדרגות, ובשיא האדם, מבקש

נענהביוםקדושזהוחותםה"הקביחתוםאותועלמצבהטהרההזווה"קבשה
אותו לקדמותו, יחזור במהרה שלא דפנימיות, הפנימי חותם ,כ"יוה–וזהו

 ה"הקבוחוזר החיצוניות בבחינת הוש"ר–וחותם עד שמיניר"ה עד ונמשך
עצרת , חותמות ומןובשתי החיצונים מן ובגוף בנשמה האדם נשמר אלו

ומצפהומקוה,ונשארדבוקלאלאחדיחידומיוחד,הקליפותומכלחטאועוון
גמורה"הקבש בגלוי כיוםהכפורים יהיו הימים וכל בעולם יחודו יגלה גלה,

.'לישועתךקויתיה,ר"אכי,כבודמלכותךעלינובמהרה

כעתירת

פרץרמימון"נסיםבןלאאמו
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 יום הכפוריםכללות הבחינות הנתקנות ב
 

 
 

ע דפרצוף הגבורה דפרצוף הזמנים"ק אבי"א

 סדר העליות
 

  –נקודה חמישית 
 הכללית' ן דנוק"זו

  –נקודה רביעית 
 א הכללי"ן דז"זו

אריך
–אנפין

כתר

חסד

חזרה
דכתר"אחד"בתיבת

דהיינוכללותנקודהרביעית

דנעילה

ןהגדולים"זומזדווגים
עםכללותנקודהחמישית

גבורה

תפארת

נצח

הוד

יסוד

–א"או

חכמה

חזרהמוסףכתר
לחש

דנעילה
חכמה

לחשמוסף
בינה

חזרהשחריתדעת

חזרה


מנחה

חסד

לחש


שחרית

גבורה

תפארת

נצח

הוד

יסוד

ערביתמלכות

–ת"ישסו

בינה

כתר

נתקןמאליו


בקדושתהיום

לחש


מנחה

חכמה

בינה

דעת

חסד

גבורה

תפארת

נצח

הוד

יסוד

מלכות
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    יחוד אור זרוע לצדיק


ביחודלכויןוראוי.פ"לאחרכלנדריאומרבעלספרכלנדריפסוקאורזרועלצדיקב
.שסגולתולהעלותניצוצותמןהקליפות'אורזרועלצדיקוכו

התאמרהפסוק ְמָחּֽ ִ ֵרי־ֵלֵ֥ב ש  ְ ְלִיש  יק ו ּֽ ִּ֑ ד ִ ַע ַלצ ַ ֻ֣  ןווותכפ"ב :֖אֹור ָזר 



ֻ֣ ר ֖אוֹ  יַע ָזר  ִּ֑ ד ִ בכח.ע"קרתעולה"סקַלצ ַ

דאזריקו'שםזהיכווןלקרועאתהקלי
.למגנאויצאומהיסודהנקראצדיק

 קרע

יק ִּ֑ ד ִ העולים(ה"ע)א"בקס"ע'גיַלצ ַ

לכנגדמהשראוילולהתענות"רג'גי
.לתעניות"רג

ב"עיוד הי ויו הי

א"קסאלף הי יוד הי

רֵ  ְ ְלִיש  ְמָחּֽ ב ־ֵלֵ֥ יו ּֽ ִ כי.ב"טו'תגי"ס הש 

בזכותהתורהשנקראתטוביתעלה
 .היסודהנקראטוב

 טוב

ֵרי־ֵלֵ֥ ו ּֽ  ְ מְ ב ְלִיש  ִ  ו"חבהָחּֽ ש 





 ה
 

:ל"לרמח"קיצורהכוונות"מספרכוונותנוספות

ח"עולהל צדיקלרועזוראת"ר

 ה"מילואימ'בסודב

אה אוו אה ודי          אה אוו אה ודי
 ואחד לרחל        אחד ניתן ללאה       

ו"של מחהשבללישריות"ר

,ם"קבסודיאהלוההי"פיב"שהואג
'בגגבורותהנמתקות'והםג

 חסדים

 יאהלוההים    יאהלוההים    יאהלוההים

עולהקלצדיעזרוראות"ס

,א"ענהוריןדא"עוהםבסודהש"ש
ד"ףלמ"דאל"ףלמ"בסודאל
 ע"שעולהש

 אלף למד            אלף למד

 

דשהואריבוע"ונמשכיםמקפ
,ה"בועםהכוללעולהקפ"ע
 ע"העולהש"פקפ"וב

 יוד                     יוד
 יוד הי                 יוד הי

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

 

עוהוא"עעולהקר"ועודש
ןלקרוע"עשט"עדקר"קר

הקליפותולהוציאמתוכם
 הניצוצות

 ן"שטע "קר

ה"יבהשמחבליולישרת"ס

,והואסודהחסדים,ה"אהוועולה
,ה"אשהואמ"ומתפשטיםבז


(ה"ההעולהאהו"היינויב)ז"הוי"מ

;י"וה"יו"דה"והואיו,ב"עולהס
 ב"לעולהס"פא"וגםב

 אהוה      יוד הא ואו הא

 יוד הי וו הי

 אל        אל



 ו
 

 אלף למד          אהיה עולהכמניןאור

 אלף למד        אדניאל         עולהכמניןזרוע

 יוד הי ויו הי         אלף הי יוד הי א"בקס"עולהכמניןעלצדיק

-עולהכמניןולישרי

 לשבדיקנא"א'ונמשכיםמג
 אלף למד    אלף למד    אלף למד

-עולהכמניןלב שמחה

 ונמתקבכלהשמותשזכרנו
 אלהים       אלף למד הי יוד מם

ש"תב"הבא"והואשמחֹבָיַסצ  והשםהשולטביחודהוא

 לישריו  צדיקל  רועז  ורא  ת"וניקודומר



 ז
 

 ש לכל נדרי"תפילת הרש


א"הוזיע"שזלה"רהרש"אחרכלנדריאומריםתפילהזושסידרמו



, היוצר והעושה, הבורא, המאציל. אלהי האלהים ואדוני האדונים, רבון העולמים

ועשה את האדם להיטיב עמו ברוב חסדיו ולא יחפוץ במות המת אשר ברא ויצר 

 .וימינו פשוטה לקבל שבים, כי אם בשובו מדרכיו וחיה

 

בכפיפת , אלהינו ואלהי אבותינו בבושת פנים יאהדונהי ײוהנה עתה באנו לפניך יהו

אלהינו ואלהי . ובדמע לב, בשבירת לב, בנמיכות רוח, מהובכפיפת ק, ראש

בושנו במעשינו . ידענו כי עונותינו עצמו מספר ואשמותינו עצמו מלהזכיר, אבותינו

ונכלמנו בעונותינו כי חטאנו בתורתך ובגדנו באחדותך ונתננו מום בקדשי שמים 

פע הראוי לבא ופגמנו במדות העליונות וקלקלנו צינורי הקדושה ומנענו הטוב והש

ומלאנו הארץ , וקלקלנו צנורותיו, ופגמנו באות ברית קודש חותמא דמלכא, אליהם

כי אין מספר לילדי זנונים אשר גדלנו ורוממנו בתעלולים וגילולים בהכניס , זימה

ונרפשו , ונשחתו כל מקורות, יאהדונהי ײיהוונותץ מזבח , הקודש במקום הטינופת

 .כל מעינות

 

כי בהעלותנו על לבבנו כל אשר , דקטנדבר ומה נצמה  יאהדונהי ײיהואנא 

נפלו פנינו ותצלנה אזנינו וימס לבבנו בקרבנו , ויתר ממקומודוה לבבנו , הכעסנוך

לדכא , נתיבות לא סלולות, כי הרבינו ימים ושנים באורחות עקלקלות, ויהי למים

, נחמנו – שובנו ועתה אחרי. תחת רגלנו את הנפש היקרה ובטלנו מצות התשובה

 .כי נשאנו חרפת נעורינו, בושנו וגם נכלמנו. ספקנו על ירך –ואחרי הודענו 

 

י "שנאמר ,לקיים מצות עשה , ועתה הננו שבים אליך בתשובה ִּ֤ ה כ ִ ָָּׁ֗ ֹו־ִאש   יש  אּֽ ִאֻ֣

יהָוִּ֑  ַ ַעל ב  ל ַמ֖ ם ִלְמֹעֵ֥ ָאָדָ֔ את ָהּֽ ֹֻ֣ ל־ַחט  ָ ו ּ֙ ִמכ  ֵ֥פ   יאהדונהי ײַיֲעש  ה ַהנ   ָמ֖ ְ ש  ו  ְוָאּֽ וא׃ ְוִהְתַוד ָּׁ֗ ש  ַהִהּֽ

ו    ר ָעש  ֻ֣ אָת֮ם ֲאש   ָ ת־ַחט  ּֽ  ".א 

 



 ח
 

ועברנו על כריתות ומיתות בית דין ועל , עוינו ופשענו, חטאנו: והננו מתודים עליהם

 .ומדברי קבלה ומדברי סופרים, ה מצות לא תעשה ועל ענפיהם"שס

 

ועברנו על  ובאנו על הזכור, ובפרט אנו מתודים על מה שחטאנו ועוינו ופשענו

ִּ֑ה" ָ י ִאש   ֵבֻ֣ כ ְ ְ ֖ב ִמש  כ ַ ְ א ִתש  ר לֵֹ֥ ת־ָזָכָ֔ אנחנו ואבותינו ואנשי ביתנו וכל הבאים , "ְוא ֶ֨

שמכללות אצילות , ומלבושיהם והקרובים להם משורשי נפשנו רוחנו ונשמתנו

בגלגול זה , דיושר ועגולים, ופנימי ומקיף, דפנימיות וחיצוניות, בריאה יצירה עשיה

ושנינו ושלשנו עליהם כמה . שעברו מיום שנברא העולם ועד היום הזהובגלגולים 

אנחנו וכל אחד ממאתים וארבעים ושמנה איברים ושלוש מאות וששים , פעמים

שמכל אצילות בריאה , של גופנו נפשנו רוחנו ונשמתנו, וחמשה גידים ומוח עצמות

ופרטות אצילות  וספירה דכללות ףוספירה דכל פרצו ףכל פרצודיצירה עשיה 

 א "ן דאו"ה דיודי"ה ואהי"ופגמנו בהוי. בריאה יצירה עשיה

 

 יוד הי ויו הי

 ב"ע' גי, אבא

 אלף הי יוד הי

 ל"גר' גי א"קס' גי, אמא

  ת"וגם בשמות אחוריים דישסו

 יוד

 יוד הי

 יוד הי ויו

 יוד הי ויו הי

 ד"קפ' גי, ס"יש

 אלף

 אלף הי

 אלף הי יוד

 אלף הי יוד הי

 ח"תשכ' גי ד"תקמ' גי, תבונה

 

 

א ונתכסו החסדים שלו ונתבטלו ונפגמו אורותיו והיה אור "והורדנו אותם למקום הז

 .ישראל לחושך

 



 ט
 

ָוֵ֥ "עברנו על  וגם ם־ְיה ּֽ ֵ ת־ש  ָּׂ֛א א  ָ א ִתש   ְוא יאהדונהי ײלֵֹ֥ ִּ֑ ָ יָך ַלש   ֖ ו  "ועל " ֱאלֹה  ְבעֵ֥ ָ א־ִתש   ְולֹּֽ

ר ִּ֑ק  ָ י ַלש   ִמ֖ ְ וגרמנו סילוק השפע , ומדברי קבלה ומדברי סופרים, ועל כל פרטיהם" ִבש 

ן ומהם "ת ומהם לזו"א עילאין ומהם לישסו"ק לאו"א שהוא א"וחיות ומזון הנמשך מא

דאצילות ומהם לכל פרטי הבריאה ומהם לכל פרטי היצירה ומהם  ליעקב ורחל

 .לכל פרטי העשיה
 

 ג "בעה הבלים שהם מילוי סוגם פגמנו בדעת עליון ותחתון ונסתלקו ש

 מדעת העליון 
 

 יהאו וי הוד י

 יהאו וי הוד י

 יהאו וי הוד י

 יהאו וי הוד י

 יהאו וי הוד י

 יהאו וי הוד י

 יהאו וי הוד י
 

 ת דחסדים וגבורות מדעת התחתון"ועשר הויו
 

 ח"ה

 הְ וְ הְ יְ        ה  ו  ה  י  

 הֹ וֹ הֹ יֹ 

 ה  ו  ה  י         הִ וִ הִ יִ 

 ג"ה

 הְ וְ הְ יְ        ה  ו  ה  י  

 הֹ וֹ הֹ יֹ 

 ה  ו  ה  י         הִ וִ הִ יִ 
 

 א "ג הנמשכים מפה עליון דא"וגרמנו סילוק שבעה מילויי ס

 ה"ת נ"ב וחג"לשבעה ספירות חו
 

 יהאו וי הוד י

 יהאו וי הוד י

 יהאו וי הוד י

 יהאו וי הוד י

 יהאו וי הוד י

 יהאו וי הוד י

 יהאו וי הוד י



 י
 

 א"הנמשכים מפה ז ה"ת ושבעה אהי"ושבע הויו

 

 ה  י  ה  א  

 הֹ יֹ הֹ אֹ  ה  ו  ה  י  

 הֹ וֹ הֹ יֹ 

 

 הֹ יֹ הֹ אֹ 

 הֹ וֹ הֹ יֹ 

 הְ יְ הְ אְ 

 הְ וְ הְ יְ 

   

 הִ יִ הִ אִ 

 הִ וִ הִ יִ 

 ה  י  ה  א   

 ו  הו  יו  הו  א ה  ו  ה  י  

 הו  וו  הו  יו  

 ו  הו  יו  הו  א 

 הו  וו  הו  יו  

 היֹ הָ אְ  

 הוֹ הָ יְ 

 

 

 ם דיעקב ורחל"ת נהי"לחג

 .ה ליעקב ורחל"ת נ"ב וחג"א דרך חו"נהורין הנמשכים מא ע"וקלקלנו צנורות הש
 

ב "וגם פגמנו בשרשי חמשה חסדים וחמש גבורות דתרין עטרין דדעת עליון דכח

ובפרטי פרצופי , א"ב דז"ובפרטי פרצופי הדעת התחתון דכח, ובכל פרטי פרצופיו

דפרטי א דכללות ופרטות דכל פרצוף וספירה "י דז"ת נה"י דפרצוף חג"ת ונה"חג

 .א"ן דז"ה וב"דפנימיות וחיצוניות דמ, ע"אבי
 

וגם חטאנו ועוינו ופשענו לפניך ונדרנו נדרי גבוה ונדרי ביטוי בכל לשון ובכל כנוי 

יתָ "ובטלנו ולא קיימנו מצות . ולא קיימנום ִּ֑ ר ְוָעש ִ ֹמֻ֣ ְ ש  ִ יָך ת  ֖ ָפת  ְ ומצות  , "מֹוָצֵ֥א ש 

ה" ּֽ יו ַיֲעש   ֖ ֵצֵ֥א ִמפ ִ ָכל־ַהי ֹ וֹ "מצות עברנו על ו, "כ ְ מִּ֑ ל ְ ַ ר ְלש  א ְתַאֵח֖ ל "ועל מצות , "לֵֹ֥ א ַיֵח֖ לֵֹ֥

וֹ  ָברִּ֑ וגרמנו חסרון גידול ועליית בנין , ועל ענפיהם מדברי קבלה ומדברי סופרים, "ד ְ

ת "ב חג"עד כנגד שש ספירות העליונות כח, א"פרצוף המלכות נוקבא קדישא דז

לושה המוחין דחכמה בינה דעת וגם גרענו ממנה שלוש הארות הנמשכים מש. א"דז

 .ד דילה"לשלוש המוחין דחב, א"דז

 



 יא

 

ת "ת דפרצוף חג"א ובפרטי פרצופי חג"ב דז"ת דכח"וגם פגמנו בפרטי פרצופי חג

 .ע"דפרטי אביא דכללות ופרטות דכל פרצוף וספירה "י דז"ונה
 

ע "אביא ובינות וחכמות וכתרים דכל פרצוף וספירה דפרטי "פגמנו במלכויות וז וגם

והורדנו אותם למדרגות שלמטה מהם וגרמנו פירוד בארבע אותיות שמך הגדול 

 ה הכולל והפרט "הוי
 

 יהוה
 

 ן"ה ב"ג מ"ה ס"ובארבע שמות ע
 

 ב"עיוד הי ויו הי 

 ג"סיוד הי ואו הי 

 ה"מיוד הא ואו הא 

 ן"ביוד הה וו הה 
 

נו לפניך ועוזבים ועתה הננו מתחרטים חרטה גמורה על כל מה שחטאנו ועוינו ופשע

 .ובעזרתך וסייעתך לא נשוב לעשותם עוד עד עולם ,אותם עזיבה גמורה
 

אלהינו ואלהי אבותינו שתמחול לנו את כל  יאהדונהי ײיהויהי רצון מלפניך 

וסלחת לעונינו , ותמחול ותסלח לכל פשעינו, ותכפר לנו את כל עונותינו, חטאתינו

והעלה והאר כל השמות שפגמנו בהם , עיותנוותתקן כל אשר , ולחטאטינו ונחלתנו

 .ותלקט כל אשר פזרנו וישוב הכל לאיתנו הראשון ולא ידח ממנו נדח
 

ִּ֑ה"בזכות שמירת לאו ד, ובכן ָ י ִאש   ֵבֻ֣ כ ְ ְ ֖ב ִמש  כ ַ ְ א ִתש  ר לֵֹ֥ ת־ָזָכָ֔ , ומצות התשובה" ְוא ֶ֨

 א"ובזכות ספר התורה הזה יזדווגו או
 

 יאההויהה
 



 יב

 

וספירה דפרצופי  ן לכל פרצוף"ה וב"י דמ"י דנרנח"עם נרנח וימשכו מוחין דגדלות

י דכללות ופרטות "ך דנרנח"וישובו ויעלו כל כללות ופרטות אנ, ע"ן דאבי"ה וב"מ

 .ע"דכל פרצוף וספירה דפרטי אבי

 

יעלו אל מקומם ושורשם העליון  –ובפרט אותם המתייחסים אל תיקון מצוות הללו 

ע ביחודא שלים והיו "י דכללות ופרטות אבי"הזו נרנח ה"ויתייחדו ארבע אותיות הוי

 .כסא שלם אשר יתפשט בהם שפע אור אין סוף יהוה

 

ויתגדל ויתעלה עד כנגד שש ספירות , א"קדישא דז' ויבנה ויתוקן פרצוף נוק

ב "א שהם כח"וימשך שפע והארה מאור המוחין דז, א"ב דז"ת כח"העליונות חג

 .ד דילה"להאיר בשלושה מוחין חב דנוקביהדיליה דרך מצחא דיליה למצחא 

 

אנא בכח גדולת שם . (טוב' ה גי"ת יב"ס) השמח בל יולישר קלצדי עזרו ראו

, רעת האדם בארץ, קרע ממלכת הרשעה כולה –החתום בסופי תיבות אלו ע "קר

, בין במזיד, בין בשוגג, בין ברצון, בין באונס, וכל הטיפות שיצאו ממני לבטלה

ע יעשה עקר לעקור ניטוע ניצוצות הקדושה אשר "בכח קר, שלא במקום מצוה

והנצוצות המה יעשו , יקיאנו מבטנו יורישנו אל'ולע 'יל ב'בתוך עמקי הקליפות ח

ע ושמה "ש' ע גי"כי הוא רק, ח מתוך ההפכה ולעלות עד צדיק יסוד עולםערק לבר

והנפש ההיא היא מוצאת מכל דבר רע , ע אורות מהדרת פנים העליונים"יקבל ש

יתן הטוב וארצנו  יאהדונהי ײיהוגם , צדיק וטוב לו, ותעשה טוב ולישרי לב שמחה

ת "ס' ות אלו עולים כמסשמ' ת ב"ר)מרם שבבת כחודך יורשי דבור גא נ, תתן יבולה

 .ש"ד יכ"נג (פסוק אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה וטוב וכוון בו דהרי גוף וברית חשבינן חד
 



 יג

 

זכות ספר התורה הזה לתקן את אשר יגיע יראה וירצה , ובכן יעלה ויבא

א "תעניות לצדיק להעלות שמות פנים אול "וכאלו התעננו ימים מספר רג פגמנו

 .ת למקומם הראשון"ישסוואחוריהם של 

 

 יוד הי ויו הי

 ב"ע' גי, אבא

 אלף הי יוד הי

 ל"גר' גי א"קס' גי, אמא

 יוד

 יוד הי

 יוד הי ויו

 יוד הי ויו הי

 ד"קפ' גי, ס"יש

 אלף

 אלף הי

 אלף הי יוד

 אלף הי יוד הי

 ח"תשכ' גי ד"תקמ' גי, תבונה

 

ואף גם זאת יתוקן על ידי כח סגולת זכות ספר התורה הזה מה שפגמנו על דבר 

א "ויחזור להמשיך שפע וחיות ומזון מא, ה"שבועת אלהים במלך מלכי המלכים הקב

ן ומהם ליעקב ורחל דאצילות "ומהם לזו, ת"ומהם לישסו, א עילאין"ק לאו"שהוא א

 ומהם לכל פרטי העשיה, ומהם לכל פרטי היצירה, ומהם לכל פרטי הבריאה

 

 א"ג לדעת העליון דז"וימשך שבעה הבלים שהם שבעה מלויי ס

 

 יהאו וי הוד י

 יהאו וי הוד י

 יהאו וי הוד י

 יהאו וי הוד י

 יהאו וי הוד י

 יהאו וי הוד י

 יהאו וי הוד י
 



 יד

 

 לדעת תחתוןוגבורות ת דחסדים "ועשר הויו

 
 ח"ה

 הְ וְ הְ יְ        ה  ו  ה  י  

 הֹ וֹ הֹ יֹ 

 ה  ו  ה  י         הִ וִ הִ יִ 

 ג"ה

 הְ וְ הְ יְ        ה  ו  ה  י  

 הֹ וֹ הֹ יֹ 

 ה  ו  ה  י         הִ וִ הִ יִ 
 

 ומשניהם ימשך מזון וחיות ליעקב ורחל

 ג"וימשך שבעה הבלים שהם כמספר שבעה מילויי ס

 

 יהאו וי הוד י

 יהאו וי הוד י

 יהאו וי הוד י

 יהאו וי הוד י

 יהאו וי הוד י

 יהאו וי הוד י

 יהאו וי הוד י
 

ה שהם עתיק ונוקביה "ת נ"ב וחג"ק לשבע ספירות חו"א שהוא א"מפה עליון דא

 ן"ת וזו"א וישסו"א ונוקביה ואו"וא

 



 טו

 

ם דפרצוף המקיף דיעקב ורחל ושבעה "ת נהי"ת לחג"א ימשך שבעה הויו"ומפה דז

 ה מקיפים להם"אהי
 

 ה  י  ה  א  

 הֹ יֹ הֹ אֹ  ה  ו  ה  י  

 הֹ וֹ הֹ יֹ 

 

 הֹ יֹ הֹ אֹ 

 הֹ וֹ הֹ יֹ 

 הְ יְ הְ אְ 

 הְ וְ הְ יְ 

   

 הִ יִ הִ אִ 

 הִ וִ הִ יִ 

 ה  י  ה  א   

 ו  הו  יו  הו  א ה  ו  ה  י  

 הו  וו  הו  יו  

 ו  הו  יו  הו  א 

 הו  וו  הו  יו  

 היֹ הָ אְ  

 הוֹ הָ יְ 

 

 

 

 ע נהורין"א ש"וימשך מא
 

 אלף למד

 אלף למד
 

להפריד  ,ה הכוללים דאצילות ליעקב ורחל"ת נ"ב וחג"דרך שבעה ספירות חו

ויחזרו לימשך  ,ע נהורין"ויתוקנו צינורות הש .ולהרחיק מהם הקליפות ורעות הרוח

א לחבק את נוקביה "ויחזור הז .ע נהורין דרך צינורותיהם כראוי וכנכון"אורות הש

יחזור להמשך  ,ועל ידי ההבל היוצא מפי בנשקי בספר התורה הזה .זרועותיו בשתי

א לנשק לנוקביה ולהמשיך לה דרך "יחזור הזו ,א"לז אמאשפע והארה גדולה מ

 ,שבעה אורות מקיפים לשבעה תחתונות דילה, הבל פיו שבעה הבלים קדישין

והיא  ,בחיבוק ונישוק והבל ,וישובו על ידי כן כבראשונה איש יחד פני רעהו

והרשעה כולה  ,ותלבש בגדי מלכותה ,כפורחת עלתה נצה וככלה תעדה כליה

ֹון. משלת זדון מן הארץותעביר מ ,בעשן תכלה י  ִיְּֽהיֵ֥ו  ְלָרצֶ֨ ֻ֣ ְגיֹֻ֣ון ִלב ִ י ְוה  ׀ ִאְמֵרי־ִפִ֡

ִּ֑יָך ְיהָוָּׁ֗  י יאהדונהי ײְלָפנ  ִרֵ֥ י צו   ׃ְוֹגֲאִלּֽ



 טז

 

 דכתר מוסף ונעילה" איה"כוונות 



:כלאדםאתהתפילהבנוסחהבאיהרהר"איה"ץלתיבת"כשיגיעש



 , אלהינו ואלהי אבותינו יאהדונהייהוה יהי רצון מלפניך 

  ותזכני שתמלא שאלתי ובקשתי, אבינו שבשמים

 
:משלושהדבריםאלואחדוישאלבליבו



-או-

 ךעושר מופלג לעבודתב
 

-או-

 בנים חכמים ב
 

-או-

 רוח הקודשלהשיג 



  הָ י  בשם 

 (יה יוו יה ודי ב"מילויע'וכמס"מ'שניקודוגי)
 

 מָ ה    נָ ב    תָ א    מָ א    דָ ה    יָ מ    יָ ד    דָ ה    תָ ה    תָ ה    נָ ע    פָ י  

 מָ ה    רָ א    ךָ ל    הָ ל    בָ א    הָ ה    בָ ל    הָ ש    תָ א    וָ ו    תָ א    מָ ש  


 איה של  'אותמשיך לי שפע טוב מן סוד הכתר הנרמז באות 

 ומשם לזעיר אנפין ונוקביה  איהשל  ה"ילאבא ואמא סוד 

 העומד ומבקש מלפני כסא כבודך ( פ"פב)ומשם לעבדך 

 .ר"ואל תשיבנו ריקם מלפניך אכי




 יז

 

יחודהזכירה


ןבריבוע"םדההי"תחילהיכווןבגבורהדעתיקשהואבוצינאדקרדינותאוהואאלהי
א"המלובשתבמוחאסתימאהדא




 אלף

 אלף למד

 אלף למד הה

 אלף למד הה יוד

אלף למד הה יוד מם
 אלף ואחד' גי




אוהוא"גשלהדעתדמוחאסתימאהביןתריןכתפיןדא"חוהה"ומשםיכווןלהמשיךהה
.סודשתיכתפותחוברות






לאמא שמאל והכתף לאבא ימין הכתף וימשיך , יש כתף בכל כי במילויה"יותכוון

ו"יודי ההיה"ין ן"במילוי . הוא הראשון שם הימני יודיה"יובכתף ן"במילוי ובכתף,

הוא שםהראשון ההיה"יהשמאלי וארבעתםבגי"במילוי ן והםבגיל"ק' שמות' שני

י"אדנ


  כתף ימין
יוד הה,   יוד הי

  ה כמנין אדני"ס' גי
אדני

  כתף שמאל
יוד הי,   יוד הה

  ה כמנין אדני"ס' גי
אדני





 יח

 

דפעמים"יו,בהכאהלאבאולאמאן"ןודמילויההי"דמילוייודי'הנזה"יויכווןלהמשיך

והואבימיןלאבאוכןכתףכמספרק"ת'ושניהםגי'ר'גיה"הדפעמים"ויו'ש'גיי"ה

יו בכתףשמאל "יכוון גיה"הדפעמים "ויו'ר' גיי"הדפעמים גי' ש' ושניהם ק"ת'
כמספרכתףוהואבשמאללאמא


י"ד פעמים ה"יו

 הי הי הי הי הי

 הי הי הי הי הי

 הי הי הי הי הי

הי הי הי הי הי

'ש' גי


ה"ד פעמים ה"יו

 הה הה הה הה הה

 הה הה הה הה הה

 הה הה הה הה הה

הה הה הה הה הה

'ר' גי

ה"ד פעמים ה"יו

 הה הה הה הה הה

 הה הה הה הה הה

 הה הה הה הה הה

הה הה הה הה הה

'ר' גי


י"ד פעמים ה"יו

 הי הי הי הי הי

 הי הי הי הי הי

 הי הי היהי הי 

הי הי הי הי הי

'ש' גי

והוא לאבא כתף'כ גי"סה

יוד הי ויו הי

והוא לאמא כתף' כ גי"סה

אלף הי יוד הי



בהכאהן"דיודיה"י–בהכאהה"י'אהםגי"אהנמשךלאו"שהואאכתרעודיכווןכיה

'שהעולה בהכאההעולה"דההיה"יו, 'רן ה"וי, בהכאההעולה כ"וסהכ"קדאלפין

כתרהואכמנין



שםאחדבכתףימיןושםאחדבכתף.ןמשולבים"ןודמילויההי"דמילוייודיה"יותכוון

ןולכןהואהגוברבשילובכתף"במילוייודיה"יובכתףהימנישםהראשוןהוא.שמאל

ןולכןהואהגוברבשילובכתף"במילויההיה"יובכתףהשמאלישםהראשוןהוא.ימין

.שמאל




 יט

 

כיכתףהשמאלי,ל"ק'ונקודותשםהשניבגי'ע'ותכווןכינקודותשםהאחדהואבגי

בסוד'ר'וניקודשניהםיחדהםבגי,ל"ק'תהעוליםבגי"הויו'ישבוחמשגבורותוהםה

.הםנוטריםושומריםאתהזכירה'ר'כיאלוהנקודותבגי,ומאתייםלנוטריםאתפריו


 כתף ימין

הַ יַ  הַ הַ  דַ דַ  וַ וַ  יַ יָ 
'ע' נקודות ימין גי

 שמאלכתף 

יָ הַ  הַ הַ  דָ דָ  וָ וָ  יָ יָ 
 ל"ק' גי שמאלנקודות 

 ג"ה' כמס

 הְ וְ הְ יְ        ה  ו  ה  י  

 הֹ וֹ הֹ יֹ 

 ה  ו  ה  י         הִ וִ הִ יִ 


 והם נוטרים ושומרים את הזכירה' כ נקודות ימין ושמאל גי ר"סה



ב"כישלבםעםשםע"אח
והואלאבא



 דוַ  ויַ  ייָ 

 ידַ  הוַ 

 והַ  יהַ  ודַ 

יהַ  היַ 

א"וישלבםעםשםקס
אמאוהואל


 ףוָ  ליָ  איָ 

 ידָ  הוָ 

 דהַ  והַ  ידָ 

ייָ  ההַ 


כמספררבועאלהיםפשוט'ר'עהעולהבגי"ויכווןנקודותימיןושמאלכמספרקל


 'ר' גי  אלהים, אלהי, אלה, אל, א





 כ
 

ן"דההיה"ילויכווןכי"ןבהכאהכנז"דההיה"כמספרי'ר'ימיןושמאלגיגםהנקודות

'השהיאאמאגנוזתוך'י ןכיאבאשהוא"דיודיה"ילשומר


ה"ד פעמים ה"יו

 הה הה הה הה הה

 הה הה הה הה הה

 הה הה הה הה הה

הה הה הההה הה 

'ר' גי


א"תדא"המלובשיםבחג,אהארהמנצחוהודדעתיקהנקראיםצבאות"וכןימשיךלאו
א"כתפיםלאו'כתףוהואב'הגי"ויכווןכיצבאותע


 מנצח דעתיק

  צבאות

כתף' ה גי"ע

 
לאבא

יוד הי ויו הי

 דעתיק הודמ

  צבאות

כתף' ה גי"ע

 
אמאל

הי יודהי  אלף


ר"זכואהעולים"בקס"אשהםע"גםתכווןכיאלושניהכתפיןהםמתפשטיםתוךאו
ונעשיםלהםמוחין



 הי הייוד  ויו הי היאלף  יוד


ה"אהזכירהוהואאותיותזכרי"ויכווןלהמשיךמאו


 ה "זכר י


ן"אומשםלזו"שהםאו
.יזהיזכהלזכירה"וע





 אכ
 

נעילהדכתר ב הגדוליםן "זווג זו



'ןדנקודהה"עםזו'ןדנקודהד"דכתרדנעילהיכווןלזווגזו"אחד"בתיבת


מַ֖  ְ ָוֵ֥  עש  ל ְיה ָרֵאִּ֑ ְ ָוֵ֥  יאהדונהיײ ִיש  ינו  ְיה ָחּֽ  יאהדונהיײ ֱאלֵֹה֖  ד׀ א 

 

יכוון"אחד"בתיבת
למסורנפשועל

קידושהשםולקבל
'דמד"במ'עליוד

'הוד"אותיותהוי
יליחדם"אותיותאדנ

ה"אותיותאהי'יד"ע
 ב"יעסמ"וע

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

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

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

 

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

        

ןשלו"ולהעלותנר
 ןולזווגאותם"ןלזו"למ

בחינת חיצוניות  בחינת פנימיות 

יאההויההבכתר איההיוהה 

אילההויהםד"בחב אילההויהם 

יאהדונהיי"ת נה"בחג אידהנויה 

    
ס"העולמותילקשר

 הו  וו  הו  יו     'סדנוק"דדכורהבי

    



 כב

 

 

'ןה"מעלהמ'והנוק
'ןשהםה"גבורותדב

אמשפיע"םוהז"אלהי
חסדיםשהם'דה"מ
'תוהםה"הויו'ה

 ק"פעמיםיב

חסדים ' להמשיך ה 
 א"דז

 ג "חיבור חו
 ביסודה

גבורות ' להעלות ה
'ביסוד דנוק

 אלהים א ויו הייוד הי  י יהוה
 אלהים ל אילההויהם ה יהוה
 אלהים ה אילההויהם ו יהוה
 אלהים י אילההויהם ה יהוה
 אלהים ם אילההויהם יסוד יהוה
  אילההויהם 

    
 'כלי היסוד דנוק' ג 

גביסוד"חיבורחו
 'דנוק

 שין דלת יוד

 שּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּצי

 ש שד שּתּקּקּקּצי

 



ג"חיבור חו

 אילההויהם

יאהדונהי

ן והיכלין"חיבור זו

 יאהדונהי

 אילההויהם

  
'ג דנוק"ב וחו"לחו

 יוד הי ואו הי יוד הי ויו הי

 יוד הה וו הה  יוד הא ואו הא

  




 כג

 

בתפילת נעילה  כוונת החותם




:מקומותכווןכוונתהחותםבשלושהוישל.'בתפילתנעילהנעשההחותםביסודדנוק



 מבחינתמוחיןדאחור–בלחשוחזרה"זכרנו"האחרוןשל"חיים"בתיבת .א

 פניםדמבחינתמוחין–בלחשוחזרה"שיםשלום"ב .ב

 ןהגדולים"בקדושתכתרלאחרזווגזו"אחד"בתיבת .ג




'אליסודדנוק"ידז"אמלובשיםבאורותדנה"גקנ"אקמ"ידאמאקס"יכווןלהמשיךמןנה
ה"אהי'חולחתמםבג"הבשנתפשטוג"מכללותהך"גמנצפ"ולהמשיךבתוכםה.דרחל

ך"ןשהםמנצפ"העוליםחותםוהםכלידמ'הנז




א"קנג"קמא"קס

 ך"מנצפ אלף הה יוד הה הא יוד האאלף  אלף הי יוד הי














 
 

 



 

 





 



 






















   לעילוי נשמת  
   ל"ז ישעיה בן סוליקה 'ר

.ה.ב.צ.נ.ת







    לעילוי נשמת  

 ל"ז וליט תמר בת מרסל'ז

 ל"ז בן זאכי( טיטי)יוסף 

 ל"ז ינה בת מנטינה'ג

 .ה.ב.צ.נ.ת

 

 

  



 

 

 


