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 כוונות לפני הלימוד

 , י"אותיות אדנ' ומד, ה"אותיות הוי' ד מד"מיתות ב' למסור עצמו על קדוש השם ולקבל עליו דיכוון תחילה 
 ן"ה ב"ג מ"ב ס"י ע"וע, ה"אותיות אהי' י ד"וליחדם ע

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

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

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

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

 ח ניצוצין "י כן יכוין לברר כלים ואורות דרפ"וע

  'ב מדרגה ז"ב דע"ע 

 א"י ואבא וז"ן דע"בירורי ב יּתּקּקּקּקּקּקּשי ויו ּתּקּקּקּקּקּקּש ּרּקּקּקּקּקּציו מלכות דחסד

  'וז' ג מדרגה ה"ב דס"ע 

 מלכות דגבורה
 יּתּקּקּקּקּקּקּשי ואו ּתּקּקּקּקּקּקּש ּרּקּקּקּציו
 יּתּקּקּקּקּקּקּשי ואו ּתּקּקּקּקּקּקּש ּרּקּקּקּציו

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

  'ה מדרגה ג וז"ב דמ"ע 
מלכויות 

 הא יהוה יוד הא ואו י"דתנה
ס "א ויש"ן דא"בירורי ב

 ויעקב

  'שהיא ד' ן מדרגה ב"ב דב"ע 

 ּתּקּקּקּקּשוּתּקּקּקּקּשו יּתּקּקּקּקּשי ּתּקּקּקּשי י מלכות דמלכות
א "דא' ן דנוק"בירורי ב

 ותבונה ורחל

ק "דאג "ב ס"א ומשם לעתיק עד ע"ומשם לא, ת דכל הבחינות הנזכרות"א וישסו"ן ולהעלותם לאו"י שלו לזו"ויכוין להעלותם עם נרנח
 ק"ג דא"ב וס"ויכוין לזווג ע

 ק"ב דא"ע

 יוד הי ויו הי

 ק"ג דא"ס

 יוד הי ואו הי
 ק"ג דא"ב וס"זווג ע

 איההיוהה

י עם אור "ק דאותם הבירורים שעלו ולהמשיכם בבחינת מוחין עם הנרנח"ן מעינים דא"ס דב"ק וט"ה ממצח דא"ס דמ"וימשיך מזיווגם י
  ן דעתיק"ה וב"ולזווג המ, ולהשאיר שם המובחר שבהם, ן דעתיק"ה וב"ד דמ"לפרצוף חב ס שבתוכם"הא

 ן דעתיק"ה וב"זווג מ

 איההיוהה

 א"ן דא"ה וב"ולזווג המ ,א"וימשיך שארית המוחין לא

 א"ן דא"ה וב"זווג מ

 איההיוהה

 א"ן דאו"ה וב"ולזווג המ ,א"וימשיך השאר לאו

 א"ון דא"ה וב"זווג מ

 איההיוהה

 ת"ן דישסו"ה וב"ולזווג המ ,ת"לישסווימשיך השאר 

 ת"דישסון "ה וב"זווג מ

 איההיוהה
 



 ב

 

 ן"דזוהכוללים דבינה  ם"ד חגת"דחבהפרטיים  י"נההמשכת 

 ת"דישסודקטנות וגדלות ראשון  ם"ד חגת"י דחב"נהיכוון להמשיך 

 ג"ב חו"חו
 ס"דיש

 ג"ב חו"חו
 דתבונה

 ג"ב חו"חו 
 ס"דיש

 ג"ב חו"חו 
 דתבונה

 ג"ב חו"חו 
 ס"דיש

 ג"ב חו"חו
 דתבונה

 ִאִהִיהִ 

 ִיִהִוהִ 

 ִאִהִיהִ 

 ִיִהִוהִ 

 
 אּוהּויּוהוּ 

 יּוהּווּוהוּ 

 אּוהּויּוהוּ 

 יּוהּווּוהוּ 

 אּוהּויּוהוּ  

 יּוהּווּוהוּ 

 אּוהּויּוהוּ 

 יּוהּווּוהוּ 

 
 ֻאֻהֻיהֻ 

ֻוהֻ   ֻיֻה

 ֻאֻהֻיהֻ 

ֻוהֻ   ֻיֻה

 דגדלות ראשוןמוחין וצלמים 

  יוד הי ויו הי

 אלף הי יוד הי

  יוד הי ויו הי

 אלף הי יוד הי

  יוד הא ואו הא 

 אלף הא יוד הא

  יוד הה וו הה

 אלף הה יוד הה

  יוד הא ואו הא 

 אלף הא יוד הא

  יוד הה וו הה

 הה יוד ההאלף 

  יוד הי ואו הי 

 אלף הי יוד הי

  יוד הי ואו הי

 אלף הי יוד הי

 דקטנות ראשוןמוחין וצלמים 

 אלף למד הי יוד מם

 אלף למד הי יוד מם
 אלף למד הי יוד מם

 אלף למד הי יוד מם
 יוד מם אאלף למד ה 

 יוד מם אאלף למד ה
 יוד מם דאלף למד ה

 יוד מם דאלף למד ה
 יוד מם אאלף למד ה 

 יוד מם אאלף למד ה
 יוד מם דאלף למד ה

 יוד מם דאלף למד ה
 יוד מם האלף למד ה 

 יוד מם האלף למד ה
 יוד מם האלף למד ה

 יוד מם האלף למד ה

 א"דז דבינהן "ה וב"דמם "ד חגת"דחב י"לנה

 א"דז נצחכלי ' ג

 יּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 צ צב צּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפּףם

 צּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפּףם

 א"דז יסודכלי ' ג 

 יאּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשדונּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשי
 שין דלת יוד, שין דלת, שין

 שין ּרּקּקּקּקּקּקּקּקּצלת יוּרּקּקּקּקּקּקּקּקּצ

 א"דז הודכלי ' ג 

 אּרּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּצני

 ר צבאו צבאות

 רוּסּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּמ

  ת"דישסו דקטנות וגדלות ראשוןם "ד חגת"י דחב"י דנה"והדמות ומספר השמות והנפשות דנרנח המלכויותלהמשיך  ויכוון
 ר"דיעקודבינה ן "ה וב"ם דמ"ד חגת"י דחב"לנה

 'דנוק נצחכלי ' ג

 אֿבּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקֹו

 א אֿבּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקֹו

 לאֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿכ ּפֿפֿפֿפֿפֿפּף

 'דנוק יסודכלי ' ג 

 שין דלת יוד

 שּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּצי

 ש שד שּתּקּקּצי

 'דנוק הודכלי ' ג 

 אֿבּקּקּקּקֹוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשילאֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿכ
 א אל אלה אלהי אלהים

 ּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפּףמוכן



 ג

 

 ן"י הכוללים דבינה דזו"ם הפרטיים דנה"ה דתי"ן בג"חחהמשכת 
 ת"דישסוי דקטנות וגדלות ראשון "דנה ם"ה דתי"ן בג"חחיכוון להמשיך 

 ג"ב חו"חו
 ס"דיש

 ג"ב חו"חו
 דתבונה

 ג"ב חו"חו 
 ס"דיש

 ג"ב חו"חו 
 דתבונה

 ג"ב חו"חו 
 ס"דיש

 ג"ב חו"חו
 דתבונה

 ַאַהַיהַ 

 ַיַהַוהַ 

 ַאַהַיהַ 

 ַיַהַוהַ 

 ֹאֵהָיהֵ  

 ֹיֵהָוהֵ 

 ֹאֵהָיהֵ 

 ֹיֵהָוהֵ 

 ֹאֵהָיהֵ  

 ֹיֵהָוהֵ 

 ֹאֵהָיהֵ 

 ֹיֵהָוהֵ 

 ֵאֵהֵיהֵ  

 ֵיֵהֵוהֵ 

 ֵאֵהֵיהֵ 

 ֵיֵהֵוהֵ 

 ֶאֶהֶיהֶ 

 ֶיֶהֶוהֶ 

 ֶאֶהֶיהֶ 

 ֶיֶהֶוהֶ 

 
 ֹאֹהֹיהֹ 

 ֹֹיֹהֹוה

 ֹאֹהֹיהֹ 

 ֹֹיֹהֹוה

 
 ֹאֹהֹיהֹ 

 ֹֹיֹהֹוה

 ֹאֹהֹיהֹ 

 ֹֹיֹהֹוה

 
 ְאְהְיהְ 

 ְיְהְוהְ 

 ְאְהְיהְ 

 ְיְהְוהְ 

 ִאִהִיהִ 

 ִיִהִוהִ 

 ִאִהִיהִ 

 ִיִהִוהִ 

 
 אּוהּויּוהוּ 

 יּוהּווּוהוּ 

 אּוהּויּוהוּ 

 יּוהּווּוהוּ 

 
 אּוהּויּוהוּ 

 יּוהּווּוהוּ 

 אּוהּויּוהוּ 

 יּוהּווּוהוּ 

 
 ֻאֻהֻיהֻ 

ֻוהֻ   ֻיֻה

 ֻאֻהֻיהֻ 

ֻוהֻ   ֻיֻה

    
 ְאֹהָיה

 ְיֹהָוה

 
 ְאֹהָיה

 ְיֹהָוה

    

 דגדלות ראשוןמוחין וצלמים 

  יוד הי ויו הי

 אלף הי יוד הי

  יוד הי ויו הי

 אלף הי יוד הי

  יוד הא ואו הא 

 אלף הא יוד הא

  הה יוד הה וו

 אלף הה יוד הה

  יוד הא ואו הא 

 אלף הא יוד הא

  יוד הה וו הה

 אלף הה יוד הה

  יוד הי ואו הי 

 אלף הי יוד הי

  יוד הי ואו הי

 אלף הי יוד הי

 דקטנות ראשוןמוחין וצלמים 

אלף למד הי יוד מם 

 אלף למד הי יוד מם
אלף למד הי יוד מם 

 אלף למד הי יוד מם
יוד מם  אאלף למד ה 

 יוד מם אאלף למד ה
יוד מם  דאלף למד ה

 יוד מם דאלף למד ה
יוד מם  אאלף למד ה 

 יוד מם אאלף למד ה
יוד מם  דאלף למד ה

 יוד מם דאלף למד ה
יוד מם  האלף למד ה 

 יוד מם האלף למד ה
יוד מם  האלף למד ה

 יוד מם האלף למד ה

 א"דז דבינהן "ה וב"י דמ"דנה י"ה דת"ן בג"לחח

 א"דז חכמהכלי ' ג

 יוד הי ואו ּתּקּקּשא

 י יּתּקּש יּתּקּשו יּתּקּשוּתּקּש

 יוד הא ואו הא

 א"דז דעתכלי ' ג 

 יוד הי ויו ּתּקּקּשי

 יוד הי ואו הי

 יוד הה וו הה

 א"דז בינהכלי ' ג 
 , אלף הא יוד, אלף הא, אלף

 אֿבּקּקּקּקֹוף ּתּקּקּקּקּקּקּקּקּשא יוּרּקּקּקּקּקּקּקּצ ּתּקּקּקּקּקּקּקּקּשא

 אלף ּתּקּקּקּקּקּשא יוד ּתּקּקּקּקּשא

 אּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשיּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 א"דז חסדכלי ' ג

 א אל אלו אלוה

 אֿבּקּקּקּקּקּקּקּקֹווּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 אֿבּקּקּקּקֹוף ֿבּקּקּקּקֹומּרּקּקּקּקּקּצ

 א"דז תפארתכלי ' ג 

 יוד הא ואו הא

 י יה יהו יהוּתּקּקּקּקּש

 יּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 א"דז גבורהכלי ' ג 

 יּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש
 , אלף למד הי, אלף למד, אלף

 אלף למד הי יוד מם, אלף למד הי יוד

 יֱּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקֹּשִוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 א"דז נצחכלי ' ג

 יּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 צ צב צּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפּףם

 צּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפּףם

 א"דז יסודכלי ' ג 

 יאּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשדונּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשי
 שין דלת יוד, שין דלת, שין

 שין ּרּקּקּקּקּקּקּקּקּצלת יוּרּקּקּקּקּקּקּקּקּצ

 א"דז הודכלי ' ג 

 אּרּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּצני

 ר צבאו צבאות

 רוּסּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּמ

  ת"דישסו דקטנות וגדלות ראשוןי "דנהם "ה דתי"ן בג"חחי ד"להמשיך המלכויות והדמות ומספר השמות והנפשות דנרנח ויכוון
 ר"דיעקו דבינהן "ה וב"י דמ"דנה ם"ה דתי"ן בג"לחח

 'דנוק חכמהכלי ' ג

 יוּרּקּקּקּקּקּקּצ ּתּקּקּקּקּקּקּשא וו ּתּקּקּקּקּקּקּשּתּקּקּקּקּקּקּקּקּש
 יוד הא וו הה, יוד הא וו, יוד הא, יוד

 יּתּקּקּקּקּקּקּש יּתּקּקּקּקּקּקּשו יּתּקּקּקּקּקּקּשוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשי 

 'דנוק דעתכלי ' ג 

 יוּרּקּקּקּצ ּתּקּקּקּקּקּקּשּתּקּקּקּקּקּקּקּש וו ּתּקּקּקּקּקּקּשּתּקּקּקּקּקּקּקּש
 יוד הה וו הה, יוד הה וו, יוד הה, יוד

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

 'דנוק בינהכלי ' ג 

 אלף הה יוד הּתּקּש

 אּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשיּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 הי אהיהא אה א

 'דנוק חסדכלי ' ג

 אֿבּקּקּקֹוף ֿבּקּקּקּקֹומּרּקּקּקּקּצ

 אלף אלף למד

 אֿבּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקֹו

 'דנוק תפארת כלי' ג 

 אלף למד הי יוד מם

 צּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפּףאוּסּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּמ

 ּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּששּסּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּמפא

 'דנוק גבורהכלי ' ג 

 יֱּתּקּקּקּקּקּקֹּשִוּתּקּקּקּקּקּקּש

 אֿבּקּקּקֹוּתּקּקּקּקּשים

 אכּתּקּקּקּצטלאֿפֿפֿפֿפֿכ

 'דנוק נצחכלי ' ג

 אֿבּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקֹו

 א אֿבּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקֹו

 לאֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿכ ּפֿפֿפֿפֿפֿפּף

 'דנוק יסודכלי ' ג 

 שין דלת יוד

 שּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּצי

 ש שד שּתּקּקּצי

 'דנוק הודכלי ' ג 

 אֿבּקּקּקּקֹוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשילאֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿכ
 א אל אלה אלהי אלהים

 ּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפּףמוכן
 'דנוק מלכותכלי ' ג  

 אלף דלת נון יוד

 אּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּצני

 א אד אדנ אדני

  



 ד

 

 ן"דזו חכמההכוללים ד ם"ד חגת"דחבהפרטיים  י"נההמשכת 

 א"דאום דקטנות וגדלות ראשון "ד חגת"י דחב"יכוון להמשיך נה

 ג"ב חו"חו
 ס"דיש

 ג"ב חו"חו
 דתבונה

 ג"ב חו"חו 
 ס"דיש

 ג"ב חו"חו 
 דתבונה

 ג"ב חו"חו 
 ס"דיש

 ג"ב חו"חו
 דתבונה

 ִאִהִיהִ 

 ִיִהִוהִ 

 ִאִהִיהִ 

 ִיִהִוהִ 

 
 אּוהּויּוהוּ 

 יּוהּווּוהוּ 

 אּוהּויּוהוּ 

 יּוהּווּוהוּ 

 אּוהּויּוהוּ  

 יּוהּווּוהוּ 

 אּוהּויּוהוּ 

 יּוהּווּוהוּ 

 
 ֻאֻהֻיהֻ 

ֻוהֻ   ֻיֻה

 ֻאֻהֻיהֻ 

ֻוהֻ   ֻיֻה

 שנידגדלות מוחין וצלמים 

  יוד הי ויו הי

 אלף הי יוד הי

  יוד הי ויו הי

 אלף הי יוד הי

  יוד הא ואו הא 

 אלף הא יוד הא

  יוד הה וו הה

 אלף הה יוד הה

  יוד הא ואו הא 

 אלף הא יוד הא

  יוד הה וו הה

 אלף הה יוד הה

  יוד הי ואו הי 

 אלף הי יוד הי

  יוד הי ואו הי

 הי אלף הי יוד

 שנידקטנות מוחין וצלמים 

 אכדטם 

 אכדטם
 ה"ע' ה גי"ע אכדטם   

 ה"ע' ה גי"ע אכדטם

 ד"ע' גי אכדטם

 ד"ע' גי אכדטם
 אם גל 

 אם גל

 א"דז חכמהדן "ה וב"ם דמ"ד חגת"דחב י"לנה

 א"דז נצחכלי ' ג

 יּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 צ צב צּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפּףם

 צּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפּףם

 א"דז יסודכלי ' ג 

 יאּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשדונּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשי
 שין דלת יוד, שין דלת, שין

 שין ּרּקּקּקּקּקּקּקּקּצלת יוּרּקּקּקּקּקּקּקּקּצ

 א"דז הודכלי ' ג 

 אּרּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּצני

 ר צבאו צבאות

 רוּסּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּמ

  א"דאום דקטנות וגדלות ראשון "ד חגת"י דחב"י דנה"להמשיך המלכויות והדמות ומספר השמות והנפשות דנרנח ויכוון
 ר"דיעקו חכמהדן "ה וב"ם דמ"ד חגת"י דחב"לנה

 'דנוק נצחכלי ' ג

 אֿבּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקֹו

 א אֿבּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקֹו

 לאֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿכ ּפֿפֿפֿפֿפֿפּף

 'דנוק יסודכלי ' ג 

 שין דלת יוד

 שּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּצי

 ש שד שּתּקּקּצי

 'דנוק הודכלי ' ג 

 אֿבּקּקּקּקֹוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשילאֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿכ
 א אל אלה אלהי אלהים

 ּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפּףמוכן



 ה

 

 ן"דזו חכמהי הכוללים ד"הפרטיים דנה ם"ה דתי"ן בג"חחהמשכת 
 א"דאוי דקטנות וגדלות ראשון "דנה ם"ה דתי"ן בג"חחיכוון להמשיך 

 ג"ב חו"חו
 ס"דיש

 ג"ב חו"חו
 דתבונה

 ג"ב חו"חו 
 ס"דיש

 ג"ב חו"חו 
 דתבונה

 ג"ב חו"חו 
 ס"דיש

 ג"ב חו"חו
 דתבונה

 ַאַהַיהַ 

 ַיַהַוהַ 

 ַאַהַיהַ 

 ַיַהַוהַ 

 ֹאֵהָיהֵ  

 ֹיֵהָוהֵ 

 ֹאֵהָיהֵ 

 ֹיֵהָוהֵ 

 ֹאֵהָיהֵ  

 ֹיֵהָוהֵ 

 ֹאֵהָיהֵ 

 ֹיֵהָוהֵ 

 ֵאֵהֵיהֵ  

 ֵיֵהֵוהֵ 

 ֵאֵהֵיהֵ 

 ֵיֵהֵוהֵ 

 ֶאֶהֶיהֶ 

 ֶיֶהֶוהֶ 

 ֶאֶהֶיהֶ 

 ֶיֶהֶוהֶ 

 
 ֹאֹהֹיהֹ 

 ֹֹיֹהֹוה

 ֹאֹהֹיהֹ 

 ֹֹיֹהֹוה

 
 ֹאֹהֹיהֹ 

 ֹֹיֹהֹוה

 ֹאֹהֹיהֹ 

 ֹֹיֹהֹוה

 
 ְאְהְיהְ 

 ְיְהְוהְ 

 ְאְהְיהְ 

 ְיְהְוהְ 

 ִאִהִיהִ 

 ִיִהִוהִ 

 ִאִהִיהִ 

 ִיִהִוהִ 

 
 אּוהּויּוהוּ 

 יּוהּווּוהוּ 

 אּוהּויּוהוּ 

 יּוהּווּוהוּ 

 
 אּוהּויּוהוּ 

 יּוהּווּוהוּ 

 אּוהּויּוהוּ 

 יּוהּווּוהוּ 

 
 ֻאֻהֻיהֻ 

ֻוהֻ   ֻיֻה

 ֻאֻהֻיהֻ 

ֻוהֻ   ֻיֻה

    
 ְאֹהָיה

 ְיֹהָוה

 
 ְאֹהָיה

 ְיֹהָוה

    

 שנידגדלות מוחין וצלמים 

  יוד הי ויו הי

 אלף הי יוד הי

  יוד הי ויו הי

 אלף הי יוד הי

  יוד הא ואו הא 

 אלף הא יוד הא

  יוד הה וו הה

 הה אלף הה יוד

  יוד הא ואו הא 

 אלף הא יוד הא

  יוד הה וו הה

 אלף הה יוד הה

  יוד הי ואו הי 

 אלף הי יוד הי

  יוד הי ואו הי

 אלף הי יוד הי

 שנידקטנות מוחין וצלמים 

 אכדטם 

 אכדטם
 ה"ע' ה גי"ע אכדטם   

 ה"ע' ה גי"ע אכדטם

 ד"ע' גי אכדטם

 ד"ע' גי אכדטם
 אם גל 

 אם גל

 א"דז דחכמהן "ה וב"י דמ"דנהי "ה דת"ן בג"חחל

 א"דז חכמהכלי ' ג

 יוד הי ואו ּתּקּקּשא

 י יּתּקּש יּתּקּשו יּתּקּשוּתּקּש

 יוד הא ואו הא

 א"דז דעתכלי ' ג 

 יוד הי ויו ּתּקּקּשי

 יוד הי ואו הי

 יוד הה וו הה

 א"דז בינהכלי ' ג 
 , אלף הא יוד, אלף הא, אלף

 ּתּקּקּקּקּקּקּקּקּשאאֿבּקּקּקּקֹוף ּתּקּקּקּקּקּקּקּקּשא יוּרּקּקּקּקּקּקּקּצ 

 אלף ּתּקּקּקּקּקּשא יוד ּתּקּקּקּקּשא

 אּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשיּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 א"דז חסדכלי ' ג

 א אל אלו אלוה

 אֿבּקּקּקּקּקּקּקּקֹווּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 אֿבּקּקּקּקֹוף ֿבּקּקּקּקֹומּרּקּקּקּקּקּצ

 א"דז תפארתכלי ' ג 

 יוד הא ואו הא

 י יה יהו יהוּתּקּקּקּקּש

 יּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 א"דז גבורהכלי ' ג 

 יּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש
 , אלף למד הי, אלף למד, אלף

 אלף למד הי יוד מם, אלף למד הי יוד

 יֱּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקֹּשִוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 א"דז נצחכלי ' ג

 יּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 צ צב צּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפּףם

 צּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפּףם

 א"דז יסודכלי ' ג 

 יאּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשדונּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשי
 שין דלת יוד, שין דלת, שין

 שין ּרּקּקּקּקּקּקּקּקּצלת יוּרּקּקּקּקּקּקּקּקּצ

 א"דז הודכלי ' ג 

 אּרּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּצני

 ר צבאו צבאות

 רוּסּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּמ

  א"דאוי דקטנות וגדלות ראשון "דנה ם"ה דתי"ן בג"דחחי "להמשיך המלכויות והדמות ומספר השמות והנפשות דנרנח ויכוון
 ר"דיעקו דחכמהן "ה וב"י דמ"דנה ם"ה דתי"ן בג"לחח

 'דנוק חכמהכלי ' ג

 יוּרּקּקּקּקּקּקּצ ּתּקּקּקּקּקּקּשא וו ּתּקּקּקּקּקּקּשּתּקּקּקּקּקּקּקּקּש
 יוד הא וו הה, יוד הא וו, יוד הא, יוד

 יּתּקּקּקּקּקּקּש יּתּקּקּקּקּקּקּשו יּתּקּקּקּקּקּקּשוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשי 

 'דנוק דעתכלי ' ג 

 יוּרּקּקּקּצ ּתּקּקּקּקּקּקּשּתּקּקּקּקּקּקּקּש וו ּתּקּקּקּקּקּקּשּתּקּקּקּקּקּקּקּש
 יוד הה וו הה, יוד הה וו, יוד הה, יוד

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

 'דנוק בינהכלי ' ג 

 אלף הה יוד הּתּקּש

 אּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשיּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 אהי אהיהא אה 

 'דנוק חסדכלי ' ג

 אֿבּקּקּקֹוף ֿבּקּקּקּקֹומּרּקּקּקּקּצ

 אלף אלף למד

 אֿבּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקֹו

 'דנוק תפארת כלי' ג 

 אלף למד הי יוד מם

 צּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפּףאוּסּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּמ

 ּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּששּסּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּמפא

 'דנוק גבורהכלי ' ג 

 יֱּתּקּקּקּקּקּקֹּשִוּתּקּקּקּקּקּקּש

 אֿבּקּקּקֹוּתּקּקּקּקּשים

 אכּתּקּקּקּצטלאֿפֿפֿפֿפֿכ

 'דנוק נצחכלי ' ג

 אֿבּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקֹו

 א אֿבּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקֹו

 לאֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿכ ּפֿפֿפֿפֿפֿפּף

 'דנוק יסודכלי ' ג 

 שין דלת יוד

 שּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּצי

 ש שד שּתּקּקּצי

 'דנוק הודכלי ' ג 

 אֿבּקּקּקּקֹוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשילאֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿכ
 א אל אלה אלהי אלהים

 ּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפּףמוכן
 'דנוק מלכותכלי ' ג  

 אלף דלת נון יוד

 אּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּצני

 א אד אדנ אדני

  



 ו

 

 ן"זוכתר דדהכוללים  י"ה דת"ן בג"דחח הפרטיים י"ה דת"ן בג"חחהמשכת 

 א"דא ן"ה וב"דמ( כתר) גולגולתאדו (חכמה) סתימאה מוחאדג "חוודב "דחו י"ה דת"ן בג"חחיכוון להמשיך 

 כתרדכתר דפרצוף ( דיחידה)י דנשמה חיה "עם נרנח ן"ה וב"דמג "ב חו"מוחין חו' דדד "חב

 ַאַהַיהַ 

 ַיַהַוהַ 

 ַאַהַיהַ 

 ַיַהַוהַ 

 ֹאֵהָיהֵ  

 ֹיֵהָוהֵ 

 ֹאֵהָיהֵ 

 ֹיֵהָוהֵ 

 ֹאֵהָיהֵ  

 ֹיֵהָוהֵ 

 ֹאֵהָיהֵ 

 ֹיֵהָוהֵ 

 ֵאֵהֵיהֵ  

 ֵיֵהֵוהֵ 

 ֵאֵהֵיהֵ 

 ֵיֵהֵוהֵ 
 כתרי דרוח דכתר דפרצוף "ן עם נרנח"ה וב"דמג "ב חו"מוחין חו' דדת "חג

 ֶאֶהֶיהֶ 

 ֶיֶהֶוהֶ 

 ֶאֶהֶיהֶ 

 ֶיֶהֶוהֶ 

 
 ֹאֹהֹיהֹ 

 ֹֹיֹהֹוה

 ֹאֹהֹיהֹ 

 ֹֹיֹהֹוה

 ֹאֹהֹיהֹ  

 ֹֹיֹהֹוה

 ֹאֹהֹיהֹ 

 ֹֹיֹהֹוה

 
 ְאְהְיהְ 

 ְיְהְוהְ 

 ְאְהְיהְ 

 ְיְהְוהְ 
 כתרי דנפש דכתר דפרצוף "ן עם נרנח"ה וב"דמג "ב חו"מוחין חו' דדי "נה

 ִאִהִיהִ 

 ִיִהִוהִ 

 ִאִהִיהִ 

 ִיִהִוהִ 

 
 אּוהּויּוהוּ 

 יּוהּווּוהוּ 

 אּוהּויּוהוּ 

 יּוהּווּוהוּ 

 אּוהּויּוהוּ  

 יּוהּווּוהוּ 

 אּוהּויּוהוּ 

 יּוהּווּוהוּ 

 
 ֻאֻהֻיהֻ 

ֻוהֻ   ֻיֻה

 ֻאֻהֻיהֻ 

ֻוהֻ   ֻיֻה

 א"דזן "ה וב"דמ דכתרי "ה דת"ן בג"חחל

 א"דז חכמהכלי ' ג

 יוד הי ואו ּתּקּקּשא

 י יּתּקּש יּתּקּשו יּתּקּשוּתּקּש

 יוד הא ואו הא

 א"דז דעתכלי ' ג 

 יוד הי ויו ּתּקּקּשי

 יוד הי ואו הי

 יוד הה וו הה

 א"דז בינהכלי ' ג 
 , אלף הא יוד, אלף הא, אלף

 אֿבּקּקּקּקֹוף ּתּקּקּקּקּקּקּקּקּשא יוּרּקּקּקּקּקּקּקּצ ּתּקּקּקּקּקּקּקּקּשא

 אלף ּתּקּקּקּקּקּשא יוד ּתּקּקּקּקּשא

 אּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשיּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 א"דז חסדכלי ' ג

 א אל אלו אלוה

 אֿבּקּקּקּקּקּקּקּקֹווּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 אֿבּקּקּקּקֹוף ֿבּקּקּקּקֹומּרּקּקּקּקּקּצ

 א"דז תפארתכלי ' ג 

 יוד הא ואו הא

 י יה יהו יהוּתּקּקּקּקּש

 יּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 א"דז גבורהכלי ' ג 

 יּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש
 , אלף למד הי, אלף למד, אלף

 אלף למד הי יוד מם, אלף למד הי יוד

 יֱּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקֹּשִוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 א"דז נצחכלי ' ג

 יּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 צ צב צּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפּףם

 צּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפּףם

 א"דז יסודלי כ' ג 

 יאּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשדונּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשי
 שין דלת יוד, שין דלת, שין

 שין ּרּקּקּקּקּקּקּקּקּצלת יוּרּקּקּקּקּקּקּקּקּצ

 א"דז הודכלי ' ג 

 אּרּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּצני

 ר צבאו צבאות

 רוּסּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּמ

 ר"ן דיעקו"ה וב"דמ דכתרי "ה דת"ן בג"חחלומספרם 

 'דנוק חכמהכלי ' ג

 יוּרּקּקּקּקּקּקּצ ּתּקּקּקּקּקּקּשא וו ּתּקּקּקּקּקּקּשּתּקּקּקּקּקּקּקּקּש
 יוד הא וו הה, יוד הא וו, יוד הא, יוד

 י יּתּקּקּקּקּקּקּש יּתּקּקּקּקּקּקּשו יּתּקּקּקּקּקּקּשוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 'דנוק דעתכלי ' ג 

 יוּרּקּקּקּצ ּתּקּקּקּקּקּקּשּתּקּקּקּקּקּקּקּש וו ּתּקּקּקּקּקּקּשּתּקּקּקּקּקּקּקּש
 יוד הה וו הה, יוד הה וו, יוד הה, יוד

 יוד הא ואו הא, הא ואויוד , יוד הא, יוד

 'דנוק בינהכלי ' ג 

 אלף הה יוד הּתּקּש

 אּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשיּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 א אה אהי אהיה

 'דנוק חסדכלי ' ג

 אֿבּקּקּקֹוף ֿבּקּקּקּקֹומּרּקּקּקּקּצ

 אלף אלף למד

 אֿבּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקֹו

 'דנוק תפארת כלי' ג 

 אלף למד הי יוד מם

 צּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפּףאוּסּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּמ

 ּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּששּסּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּמפא

 'דנוק גבורהכלי ' ג 

 יֱּתּקּקּקּקּקּקֹּשִוּתּקּקּקּקּקּקּש

 אֿבּקּקּקֹוּתּקּקּקּקּשים

 אכּתּקּקּקּצטלאֿפֿפֿפֿפֿכ

 'דנוק נצחכלי ' ג

 אֿבּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקֹו

 א אֿבּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקֹו

 לאֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿכ ּפֿפֿפֿפֿפֿפּף

 'דנוק יסודכלי ' ג 

 שין דלת יוד

 שּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּצי

 ש שד שּתּקּקּצי

 'דנוק הודכלי ' ג 

 אֿבּקּקּקּקֹוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשילאֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿכ
 א אל אלה אלהי אלהים

 ּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפּףמוכן

 



 ז

 

 ן"דבינה דזו דכתר הכולל הפרטיים י"ה דת"ן בג"חחהמשכת 

 ת"דישסודכתר  י"ה דת"ן בג"חחיכוון להמשיך 

 בינהדכתר דפרצוף  י"דנחי "ן עם נרנח"ה וב"דמג "ב חו"מוחין חו' דדד "חב

 ַאַהַיהַ 

 ַיַהַוהַ 

 ַאַהַיהַ 

 ַיַהַוהַ 

 ֹאֵהָיהֵ  

 ֹיֵהָוהֵ 

 ֹאֵהָיהֵ 

 ֹיֵהָוהֵ 

 ֹאֵהָיהֵ  

 ֹיֵהָוהֵ 

 ֹאֵהָיהֵ 

 ֹיֵהָוהֵ 

 ֵאֵהֵיהֵ  

 ֵיֵהֵוהֵ 

 ֵאֵהֵיהֵ 

 ֵיֵהֵוהֵ 
 בינהי דרוח דכתר דפרצוף "ן עם נרנח"ה וב"דמג "ב חו"מוחין חו' דדת "חג

 ֶאֶהֶיהֶ 

 ֶיֶהֶוהֶ 

 ֶאֶהֶיהֶ 

 ֶיֶהֶוהֶ 

 
 ֹאֹהֹיהֹ 

 ֹֹיֹהֹוה

 ֹאֹהֹיהֹ 

 ֹֹיֹהֹוה

 ֹאֹהֹיהֹ  

 ֹֹיֹהֹוה

 ֹאֹהֹיהֹ 

 ֹֹיֹהֹוה

 
 ְאְהְיהְ 

 ְיְהְוהְ 

 ְאְהְיהְ 

 ְיְהְוהְ 
 בינהי דנפש דכתר דפרצוף "ן עם נרנח"ה וב"דמ ג"ב חו"מוחין חו' דד י"נה

 ִאִהִיהִ 

 ִיִהִוהִ 

 ִאִהִיהִ 

 ִיִהִוהִ 

 
 אּוהּויּוהוּ 

 יּוהּווּוהוּ 

 אּוהּויּוהוּ 

 יּוהּווּוהוּ 

 אּוהּויּוהוּ  

 יּוהּווּוהוּ 

 אּוהּויּוהוּ 

 יּוהּווּוהוּ 

 
 ֻאֻהֻיהֻ 

ֻוהֻ   ֻיֻה

 ֻאֻהֻיהֻ 

ֻוהֻ   ֻיֻה

 א"דז דבינהן "ה וב"דכתר דמ י"ה דת"ן בג"חחל

 א"דז חכמהכלי ' ג

 ּתּקּקּשא יוד הי ואו

 י יּתּקּש יּתּקּשו יּתּקּשוּתּקּש

 יוד הא ואו הא

 א"דז דעתכלי ' ג 

 יוד הי ויו ּתּקּקּשי

 יוד הי ואו הי

 יוד הה וו הה

 א"דז בינהכלי ' ג 
 , אלף הא יוד, אלף הא, אלף

 אֿבּקּקּקּקֹוף ּתּקּקּקּקּקּקּקּקּשא יוּרּקּקּקּקּקּקּקּצ ּתּקּקּקּקּקּקּקּקּשא

 אלף ּתּקּקּקּקּקּשא יוד ּתּקּקּקּקּשא

 אּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשיּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 א"דז חסדכלי ' ג

 א אל אלו אלוה

 אֿבּקּקּקּקּקּקּקּקֹווּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 אֿבּקּקּקּקֹוף ֿבּקּקּקּקֹומּרּקּקּקּקּקּצ

 א"דז תפארתכלי ' ג 

 יוד הא ואו הא

 י יה יהו יהוּתּקּקּקּקּש

 יּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 א"דז גבורהכלי ' ג 

 יּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש
 , אלף למד הי, אלף למד, אלף

 אלף למד הי יוד מם, אלף למד הי יוד

 יֱּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקֹּשִוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 א"דז נצחכלי ' ג

 יּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 צ צב צּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפּףם

 צּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפּףם

 א"דז יסודכלי ' ג 

 יאּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשדונּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשי
 יודשין דלת , שין דלת, שין

 שין ּרּקּקּקּקּקּקּקּקּצלת יוּרּקּקּקּקּקּקּקּקּצ

 א"דז הודכלי ' ג 

 אּרּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּצני

 ר צבאו צבאות

 רוּסּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּמ

 ר"דיעקו דבינהן "ה וב"דכתר דמ י"ה דת"ן בג"חחלומספרם 

 'דנוק חכמהכלי ' ג

 יוּרּקּקּקּקּקּקּצ ּתּקּקּקּקּקּקּשא וו ּתּקּקּקּקּקּקּשּתּקּקּקּקּקּקּקּקּש
 יוד הא וו הה, יוד הא וו, האיוד , יוד

 י יּתּקּקּקּקּקּקּש יּתּקּקּקּקּקּקּשו יּתּקּקּקּקּקּקּשוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 'דנוק דעתכלי ' ג 

 יוּרּקּקּקּצ ּתּקּקּקּקּקּקּשּתּקּקּקּקּקּקּקּש וו ּתּקּקּקּקּקּקּשּתּקּקּקּקּקּקּקּש
 יוד הה וו הה, יוד הה וו, יוד הה, יוד

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

 'דנוק בינהכלי ' ג 

 אלף הה יוד הּתּקּש

 אּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשיּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 א אה אהי אהיה

 'דנוק חסדכלי ' ג

 אֿבּקּקּקֹוף ֿבּקּקּקּקֹומּרּקּקּקּקּצ

 אלף אלף למד

 אֿבּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקֹו

 'דנוק תפארת כלי' ג 

 אלף למד הי יוד מם

 צּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפּףאוּסּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּמ

 ּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּששּסּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּמפא

 'דנוק גבורהכלי ' ג 

 יֱּתּקּקּקּקּקּקֹּשִוּתּקּקּקּקּקּקּש

 אֿבּקּקּקֹוּתּקּקּקּקּשים

 אכּתּקּקּקּצטלאֿפֿפֿפֿפֿכ

 'דנוק נצחכלי ' ג

 אֿבּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקֹו

 א אֿבּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקֹו

 לאֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿכ ּפֿפֿפֿפֿפֿפּף

 'דנוק יסודכלי ' ג 

 שין דלת יוד

 שּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּצי

 ש שד שּתּקּקּצי

 'דנוק הודכלי ' ג 

 אֿבּקּקּקּקֹוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשילאֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿכ
 א אל אלה אלהי אלהים

 ּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפּףמוכן



 ח

 

 ן"דכתר הכולל דחכמה דזו הפרטיים י"ה דת"ן בג"חחהמשכת 

 א"דאודכתר  י"ה דת"ן בג"חחיכוון להמשיך 

 חכמהי דכתר דפרצוף "י דנח"ן עם נרנח"ה וב"דמג "ב חו"מוחין חו' דדד "חב

 ַאַהַיהַ 

 ַיַהַוהַ 

 ַאַהַיהַ 

 ַיַהַוהַ 

 ֹאֵהָיהֵ  

 ֹיֵהָוהֵ 

 ֹאֵהָיהֵ 

 ֹיֵהָוהֵ 

 ֹאֵהָיהֵ  

 ֹיֵהָוהֵ 

 ֹאֵהָיהֵ 

 ֹיֵהָוהֵ 

 ֵאֵהֵיהֵ  

 ֵיֵהֵוהֵ 

 ֵאֵהֵיהֵ 

 ֵיֵהֵוהֵ 
 חכמהי דרוח דכתר דפרצוף "ן עם נרנח"ה וב"דמג "ב חו"מוחין חו' דדת "חג

 ֶאֶהֶיהֶ 

 ֶיֶהֶוהֶ 

 ֶאֶהֶיהֶ 

 ֶיֶהֶוהֶ 

 
 ֹאֹהֹיהֹ 

 ֹֹיֹהֹוה

 ֹאֹהֹיהֹ 

 ֹֹיֹהֹוה

 ֹאֹהֹיהֹ  

 ֹֹיֹהֹוה

 ֹאֹהֹיהֹ 

 ֹֹיֹהֹוה

 
 ְאְהְיהְ 

 ְיְהְוהְ 

 ְאְהְיהְ 

 ְיְהְוהְ 
 חכמהי דנפש דכתר דפרצוף "ן עם נרנח"ה וב"דמג "ב חו"מוחין חו' דדי "נה

 ִאִהִיהִ 

 ִיִהִוהִ 

 ִאִהִיהִ 

 ִיִהִוהִ 

 
 אּוהּויּוהוּ 

 יּוהּווּוהוּ 

 אּוהּויּוהוּ 

 יּוהּווּוהוּ 

 אּוהּויּוהוּ  

 יּוהּווּוהוּ 

 אּוהּויּוהוּ 

 יּוהּווּוהוּ 

 
 ֻאֻהֻיהֻ 

ֻוהֻ   ֻיֻה

 ֻאֻהֻיהֻ 

ֻוהֻ   ֻיֻה

 א"דז חכמהדן "ה וב"דכתר דמ י"ה דת"ן בג"חחל

 א"דז חכמהכלי ' ג

 יוד הי ואו ּתּקּקּשא

 י יּתּקּש יּתּקּשו יּתּקּשוּתּקּש

 יוד הא ואו הא

 א"דז דעתכלי ' ג 

 יוד הי ויו ּתּקּקּשי

 הי ואו הייוד 

 יוד הה וו הה

 א"דז בינהכלי ' ג 
 , אלף הא יוד, אלף הא, אלף

 אֿבּקּקּקּקֹוף ּתּקּקּקּקּקּקּקּקּשא יוּרּקּקּקּקּקּקּקּצ ּתּקּקּקּקּקּקּקּקּשא

 אלף ּתּקּקּקּקּקּשא יוד ּתּקּקּקּקּשא

 אּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשיּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 א"דז חסדכלי ' ג

 א אל אלו אלוה

 אֿבּקּקּקּקּקּקּקּקֹווּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 ֿבּקּקּקּקֹומּרּקּקּקּקּקּצאֿבּקּקּקּקֹוף 

 א"דז תפארתכלי ' ג 

 יוד הא ואו הא

 י יה יהו יהוּתּקּקּקּקּש

 יּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 א"דז גבורהכלי ' ג 

 יּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש
 , אלף למד הי, אלף למד, אלף

 אלף למד הי יוד מם, אלף למד הי יוד

 יֱּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקֹּשִוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 א"דז נצחכלי ' ג

 יּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 צ צב צּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפּףם

 צּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפּףם

 א"דז יסודכלי ' ג 

 יאּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשדונּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשי
 שין דלת יוד, שין דלת, שין

 שין ּרּקּקּקּקּקּקּקּקּצלת יוּרּקּקּקּקּקּקּקּקּצ

 א"דז הודכלי ' ג 

 אּרּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּצני

 ר צבאו צבאות

 רוּסּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּמ

 ר"דיעקו חכמהדן "ה וב"דכתר דמ י"ה דת"ן בג"חחלומספרם 

 'דנוק חכמהכלי ' ג

 יוּרּקּקּקּקּקּקּצ ּתּקּקּקּקּקּקּשא וו ּתּקּקּקּקּקּקּשּתּקּקּקּקּקּקּקּקּש
 יוד הא וו הה, יוד הא וו, יוד הא, יוד

 יּתּקּקּקּקּקּקּש יּתּקּקּקּקּקּקּשו יּתּקּקּקּקּקּקּשוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשי 

 'דנוק דעתכלי ' ג 

 יוּרּקּקּקּצ ּתּקּקּקּקּקּקּשּתּקּקּקּקּקּקּקּש וו ּתּקּקּקּקּקּקּשּתּקּקּקּקּקּקּקּש
 יוד הה וו הה, יוד הה וו, יוד הה, יוד

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

 'דנוק בינהכלי ' ג 

 אלף הה יוד הּתּקּש

 אּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשיּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 אהי אהיהא אה 

 'דנוק חסדכלי ' ג

 אֿבּקּקּקֹוף ֿבּקּקּקּקֹומּרּקּקּקּקּצ

 אלף אלף למד

 אֿבּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקֹו

 'דנוק תפארת כלי' ג 

 אלף למד הי יוד מם

 צּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפּףאוּסּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּמ

 ּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּששּסּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּמפא

 'דנוק גבורהכלי ' ג 

 יֱּתּקּקּקּקּקּקֹּשִוּתּקּקּקּקּקּקּש

 אֿבּקּקּקֹוּתּקּקּקּקּשים

 אכּתּקּקּקּצטלאֿפֿפֿפֿפֿכ

 'דנוק נצחכלי ' ג

 אֿבּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקֹו

 א אֿבּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקֹו

 לאֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿכ ּפֿפֿפֿפֿפֿפּף

 'דנוק יסודכלי ' ג 

 שין דלת יוד

 שּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּצי

 ש שד שּתּקּקּצי

 'דנוק הודכלי ' ג 

 אֿבּקּקּקּקֹוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשילאֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿכ
 א אל אלה אלהי אלהים

 ּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפּףמוכן



 ט

 

 ן"דכתר הכולל דכתר דזו הפרטיים י"ה דת"ן בג"חחהמשכת 

 א"דא דמוחא סתימאה ודגולגולתא דכתר י"ה דת"ן בג"חחיכוון להמשיך 

 כתרי דכתר דפרצוף "י דנח"ן עם נרנח"ה וב"דמג "ב חו"מוחין חו' דדד "חב

 ַאַהַיהַ 

 ַיַהַוהַ 

 ַאַהַיהַ 

 ַיַהַוהַ 

 ֹאֵהָיהֵ  

 ֹיֵהָוהֵ 

 ֹאֵהָיהֵ 

 ֹיֵהָוהֵ 

 ֹאֵהָיהֵ  

 ֹיֵהָוהֵ 

 ֹאֵהָיהֵ 

 ֹיֵהָוהֵ 

 ֵאֵהֵיהֵ  

 ֵיֵהֵוהֵ 

 ֵאֵהֵיהֵ 

 ֵיֵהֵוהֵ 
 כתרי דרוח דכתר דפרצוף "ן עם נרנח"ה וב"דמג "ב חו"מוחין חו' דדת "חג

 ֶאֶהֶיהֶ 

 ֶיֶהֶוהֶ 

 ֶאֶהֶיהֶ 

 ֶיֶהֶוהֶ 

 
 ֹאֹהֹיהֹ 

 ֹֹיֹהֹוה

 ֹאֹהֹיהֹ 

 ֹֹיֹהֹוה

 ֹאֹהֹיהֹ  

 ֹֹיֹהֹוה

 ֹאֹהֹיהֹ 

 ֹֹיֹהֹוה

 
 ְאְהְיהְ 

 ְיְהְוהְ 

 ְאְהְיהְ 

 ְיְהְוהְ 
 כתרי דנפש דכתר דפרצוף "ן עם נרנח"ה וב"דמג "ב חו"מוחין חו' דדי "נה

 ִאִהִיהִ 

 ִיִהִוהִ 

 ִאִהִיהִ 

 ִיִהִוהִ 

 
 אּוהּויּוהוּ 

 יּוהּווּוהוּ 

 אּוהּויּוהוּ 

 יּוהּווּוהוּ 

 אּוהּויּוהוּ  

 יּוהּווּוהוּ 

 אּוהּויּוהוּ 

 יּוהּווּוהוּ 

 
 ֻאֻהֻיהֻ 

ֻוהֻ   ֻיֻה

 ֻאֻהֻיהֻ 

ֻוהֻ   ֻיֻה

 א"דז כתרדן "ה וב"דכתר דמ י"ה דת"ן בג"חחל

 א"דז חכמהכלי ' ג

 יוד הי ואו ּתּקּקּשא

 י יּתּקּש יּתּקּשו יּתּקּשוּתּקּש

 יוד הא ואו הא

 א"דז דעתכלי ' ג 

 יוד הי ויו ּתּקּקּשי

 יוד הי ואו הי

 יוד הה וו הה

 א"דז בינהכלי ' ג 
 , אלף הא יוד, אלף הא, אלף

 אֿבּקּקּקּקֹוף ּתּקּקּקּקּקּקּקּקּשא יוּרּקּקּקּקּקּקּקּצ ּתּקּקּקּקּקּקּקּקּשא

 אלף ּתּקּקּקּקּקּשא יוד ּתּקּקּקּקּשא

 אּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשיּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 א"דז חסדכלי ' ג

 א אל אלו אלוה

 אֿבּקּקּקּקּקּקּקּקֹווּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 אֿבּקּקּקּקֹוף ֿבּקּקּקּקֹומּרּקּקּקּקּקּצ

 א"דז תפארתכלי ' ג 

 יוד הא ואו הא

 יה יהו יהוּתּקּקּקּקּשי 

 יּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 א"דז גבורהכלי ' ג 

 יּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש
 , אלף למד הי, אלף למד, אלף

 אלף למד הי יוד מם, אלף למד הי יוד

 יֱּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקֹּשִוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 א"דז נצחכלי ' ג

 ּקּקּקּקּקּשיּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשוּתּקּקּקּקּקּקּק

 צ צב צּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפּףם

 צּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפּףם

 א"דז יסודכלי ' ג 

 יאּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשדונּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשי
 שין דלת יוד, שין דלת, שין

 שין ּרּקּקּקּקּקּקּקּקּצלת יוּרּקּקּקּקּקּקּקּקּצ

 א"דז הודכלי ' ג 

 אּרּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּצני

 ר צבאו צבאות

 רוּסּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּמ

 ר"דיעקו כתרדן "ה וב"דכתר דמ י"ה דת"ן בג"חחלומספרם 

 'דנוק חכמהכלי ' ג

 יוּרּקּקּקּקּקּקּצ ּתּקּקּקּקּקּקּשא וו ּתּקּקּקּקּקּקּשּתּקּקּקּקּקּקּקּקּש
 יוד הא וו הה, יוד הא וו, יוד הא, יוד

 י יּתּקּקּקּקּקּקּש יּתּקּקּקּקּקּקּשו יּתּקּקּקּקּקּקּשוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 'דנוק דעתכלי ' ג 

 יוּרּקּקּקּצ ּתּקּקּקּקּקּקּשּתּקּקּקּקּקּקּקּש וו ּתּקּקּקּקּקּקּשּתּקּקּקּקּקּקּקּש
 יוד הה וו הה, יוד הה וו, יוד הה, יוד

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

 'דנוק בינהכלי ' ג 

 אלף הה יוד הּתּקּש

 אּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשיּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 א אה אהי אהיה

 'דנוק חסדכלי ' ג

 אֿבּקּקּקֹוף ֿבּקּקּקּקֹומּרּקּקּקּקּצ

 אלף אלף למד

 אֿבּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקֹו

 'דנוק תפארת כלי' ג 

 אלף למד הי יוד מם

 צּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפּףאוּסּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּמ

 ּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּששּסּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּמפא

 'דנוק גבורהכלי ' ג 

 יֱּתּקּקּקּקּקּקֹּשִוּתּקּקּקּקּקּקּש

 אֿבּקּקּקֹוּתּקּקּקּקּשים

 אכּתּקּקּקּצטלאֿפֿפֿפֿפֿכ

 'דנוק נצחכלי ' ג

 אֿבּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקֹו

 א אֿבּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקֹו

 לאֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿכ ּפֿפֿפֿפֿפֿפּף

 'דנוק יסודכלי ' ג 

 שין דלת יוד

 שּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּצי

 ש שד שּתּקּקּצי

 'דנוק הודכלי ' ג 

 אֿבּקּקּקּקֹוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשילאֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿכ
 א אל אלה אלהי אלהים

 ּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפּףמוכן

 



 י

 

  הטבילהפני כוונות ל

 ן"הכוללים דבינה דזו י"ה דת"ן בג"חחדהפרטי  המשכת כתר

 כפל החסדים

 ֵיֵהֵוהֵ  ֹיֵהָוהֵ  ֹיֵהָוהֵ  ה  ו  ה  י  
 ח "אולהעלות 

 דחסד דחסד  ש עליונים"דב
 א"לחכמה דז

 ח "אולהעלות 
 דחסד דחסדדשליש תחתון 

 א"דז חסדים דדעתל

 ח "אולהעלות 
 גבורהדחסד דדשליש תחתון 

 א"דז דדעתגבורות ל

 ח "אולהעלות 
 ש עליונים דחסד דגבורה "דב

 א"לבינה דז

 ְיְהְוהְ  ְיְהְוהְ  ה  ו  ה  י   ה  ו  ה  י  
    
  ֹיֹהֹוהֹ  

 ח "אולהעלות  
 ש עליונים דתפארת דחסד "דב

 ת"דישסוש תפארת "לב

 

  ֹיֹהֹוהֹ  

 

 ת"דישסו י"ה דת"ן בג"חחיכוון להמשיך כתר ד

 בינהדכתר דפרצוף  דנשמהי דיחידה "י דיחידה דנרנח"ן עם נרנח"ה וב"ג דמ"ב חו"מוחין חו' דד יםכתר

 ָאָהָיהָ     

 ָיָהָוהָ 

 ָאָהָיהָ  

 ָיָהָוהָ 

    

 א"דז דבינהן "ה וב"דכתר דמ כתרל

 א"דז כתרכלי ' ג  

 יּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש ּרּקּקּקּקּקּקּקּצי יוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשאלף 

 אּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשי ויו ּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש ּרּקּקּקּקּקּקּקּציו
 יוד הי ויו הא, יוד הי ויו, יוד הי, יוד

  

 ר"דיעקו דבינהן "ה וב"דכתר דמ לכתרומספרם 

 'דנוק כתרכלי ' ג  

 ּקּקּקּקּשּקּקּקּקּקּקּשּתּקּקּקּקּקּקּקו ּתּקּקאו אּקּקּקּשּקּקיוּרּקּקּקּצ ּתּקּקּק
 ו ההאו איוד ה, ואו איוד ה, איוד ה, יוד

 ּתּקּקּקּקּקּקּקּקּשוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּשי  וּתּקּקּקּקּקּקּקּשי  ּתּקּקּקּקּקּקּקּשי  י

  



 יא

 

 ן"דזו חכמההכוללים ד י"ה דת"ן בג"חחדהפרטי  המשכת כתר

 כפל החסדים

 ֵיֵהֵוהֵ  ֹיֵהָוהֵ  ֹיֵהָוהֵ  ה  ו  ה  י  
 ח "אולהעלות 

 ש עליונים דחסד דחסד "דב
 א"לחכמה דז

 ח "אולהעלות 
 דשליש תחתון דחסד דחסד

 א"דזלחסדים דדעת 

 ח "אולהעלות 
דשליש תחתון דחסד דגבורה 

 א"דזלגבורות דדעת 

 ח "אולהעלות 
 ש עליונים דחסד דגבורה "דב

 א"לבינה דז

 ְיְהְוהְ  ְיְהְוהְ  ה  ו  ה  י   ה  ו  ה  י  
    
  ֹיֹהֹוהֹ  

 ח "אולהעלות  
 ש עליונים דתפארת דחסד "דב

 א"דאוש תפארת "לב

 

  ֹיֹהֹוהֹ  

 

 א"דאו י"ה דת"ן בג"חחיכוון להמשיך כתר ד

 חכמהדכתר דפרצוף  חיהדי דיחידה "י דיחידה דנרנח"ן עם נרנח"ה וב"ג דמ"ב חו"מוחין חו' כתרים דד

 ָאָהָיהָ     

 ָיָהָוהָ 

 ָאָהָיהָ  

 ָיָהָוהָ 

    

 א"דז חכמהדן "ה וב"לכתר דכתר דמ

 א"דז כתרכלי ' ג  

 יּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש ּרּקּקּקּקּקּקּקּצי יוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשאלף 

 אּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשי ויו ּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש ּרּקּקּקּקּקּקּקּציו
 יוד הי ויו הא, יוד הי ויו, יוד הי, יוד

  

 ר"דיעקו חכמהדן "ה וב"לכתר דכתר דמומספרם 

 'דנוק כתרכלי ' ג  

 ו ּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשאו איוּרּקּקּקּצ ּתּקּקּקּקּקּקּקּקּש
 ו ההאו איוד ה, ואו איוד ה, איוד ה, יוד

 ּתּקּקּקּקּקּקּקּקּשוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּשי  וּתּקּקּקּקּקּקּקּשי  ּתּקּקּקּקּקּקּקּשי  י

  

 



 יב

 

 ן"דזו דכתרהכוללים  י"ה דת"ן בג"חחדהפרטי  המשכת כתר

 כפל החסדים

 ֵיֵהֵוהֵ  ֹיֵהָוהֵ  ֹיֵהָוהֵ  ה  ו  ה  י  
 ח "אולהעלות 

 ש עליונים דחסד דחסד "דב
 א"לחכמה דז

 ח "אולהעלות 
 דשליש תחתון דחסד דחסד

 א"דזלחסדים דדעת 

 ח "אולהעלות 
דשליש תחתון דחסד דגבורה 

 א"דזלגבורות דדעת 

 ח "אולהעלות 
 ש עליונים דחסד דגבורה "דב

 א"לבינה דז

 ְיְהְוהְ  ְיְהְוהְ  ה  ו  ה  י   ה  ו  ה  י  
    
  ֹיֹהֹוהֹ  

 ח "אולהעלות  
 ש עליונים דתפארת דחסד "דב

 א"דאש תפארת "לב

 

  ֹיֹהֹוהֹ  

 

 א"דא י"ה דת"ן בג"חחיכוון להמשיך כתר ד

 כתרדכתר דפרצוף  דיחידהי דיחידה "י דיחידה דנרנח"ן עם נרנח"ה וב"ג דמ"ב חו"מוחין חו' כתרים דד

 ָאָהָיהָ     

 ָיָהָוהָ 

 ָאָהָיהָ  

 ָיָהָוהָ 

    

 א"דז כתרדן "ה וב"לכתר דכתר דמ

 א"דז כתרכלי ' ג  

 יּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש ּרּקּקּקּקּקּקּקּצי יוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשאלף 

 אּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשי ויו ּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש ּרּקּקּקּקּקּקּקּציו
 יוד הי ויו הא, יוד הי ויו, יוד הי, יוד

  

 ר"דיעקו כתרדן "ה וב"לכתר דכתר דמומספרם 

 'דנוק כתרכלי ' ג  

 ו ּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשאו איוּרּקּקּקּצ ּתּקּקּקּקּקּקּקּקּש
 ו ההאו איוד ה, ואו איוד ה, איוד ה, יוד

 ּתּקּקּקּקּקּקּקּקּשוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּשי  וּתּקּקּקּקּקּקּקּשי  ּתּקּקּקּקּקּקּקּשי  י

  

 



 יג

 

  הטבילהכוונות 

 א"א זיע"לשם יחוד מסידור היר

ליחדא אותיות , בדחילו ורחימו ורחימו ודחילו, לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה
הנני בא לטבול במקוה טהרה זו , בשם כל ישראל( יהוה)יחודא שלים בה "ה באותיות י"ו

 .ודקדוקיהבכל פרטיה , לתקן את שורש מצוה זו במקום עליון

תנקה , ונקה שבמזל התחתון' שבכח סגולת טבילה זו במקוה העולה כמס א"י או"וירמ
ותטהר הכלה העליונה נאה וחסודה בטבילת המים היורדים מהכתר הנורא הכולל כל 

ב "ומילוי ע, ג"י דס"ד ה"ויו, ב"י דע"ד ה"ויאירו בה יו, א"חמשים שערים ברדתו על ראש ז
ה העליון "מקו' השמות המה יעלו כמס' כוללים של ב' ר מהם הבג שכאשר יוס"ומילוי ס
יתוקן כתר הכלה נעימה וחסודה , ובכן. ומוכתר בכתרי כתרים שער החמשים המושגב

. שבת יחדיולכאשר ישית עליה בעל האשה ויט אליה חסד ותשם כתר מלכות בראשה 
, ן לאור באור החיים"רומהארה זו תאיר לנו בני מלכים בני רחל אמנו תוספת קדושה על נ

וצדקה תהיה לנו להיות בכלל שושביני הכלה , כי עמך מקור חיים באורך נראה אור
עד ונקה ' אל רחום וגו' ה' ה, ג תיקוני דיקנא"ומהארת י. המעדים אותה בעדי עדיים

כבסנו מעוונינו ומחטאתינו , אשר בהם שורש המחילה והחנינה הרב, המאירים עתה
כבודך וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טמאותיכם ומכל  ונאמר מפי, טהרנו

ואל תשחית את זכר שאריתנו כי לך , ותוציא לאור משפטינו, גלוליכם אטהר אתכם
. וקומה עזרתה לנו ופדנו למען חסתך, וזכור מעמד הר סיני לפניך כיום הזה, מיחלות עינינו

 .'יהיו לרצון וגו. 'ויהי נועם וגו

 ב"יוד הי דע - טבילה ראשונה

 ויו הי יוד הי

 ג"יוד הי דס - טבילה שניה

 ו היאו יוד הי

 ב"מילוי דע –טבילה שלישית 

 יה יוו יהד וי

 ג"מילוי דס –טבילה שלישית 

 יה ואו יהד וי

 הכוללים' חוץ מב מקוה 'ועולים גי



 יד

 

  לאחר הטבילהכוונות 

 [ת"ישסו]מ דפרצוף הבינה "ל

 דנשמהרוח די ו"י דנח"י דנרנח"נרנח ת"ישסופ דאחור דפרצוף "הכוללים דאחו' מ' יכוון להמשיך מקיפי ל

 ס"דישדצלם  'מ 

 ָאָהָיהָ 

 ָיָהָוהָ 

 דתבונהדצלם  'מ   

 ָאָהָיהָ 

 ָיָהָוהָ 

 

 ַאַהַיהַ 

 ַיַהַוהַ 
 ֹאֵהָיהֵ 

 ֹיֵהָוהֵ 

 ֹאֵהָיהֵ 

 ֹיֵהָוהֵ 

 ֵאֵהֵיהֵ 

 ֵיֵהֵוהֵ 

 ַאַהַיהַ  

 ַיַהַוהַ 
 ֹאֵהָיהֵ 

 ֹיֵהָוהֵ 

 ֹאֵהָיהֵ 

 ֹיֵהָוהֵ 

 ֵאֵהֵיהֵ 

 ֵיֵהֵוהֵ 

 ֶאֶהֶיהֶ 

 ֶיֶהֶוהֶ 
 ֹאֹהֹיהֹ 

 ֹֹיֹהֹוה

 ֹאֹהֹיהֹ 

 ֹֹיֹהֹוה

 ְאְהְיהְ 

 ְיְהְוהְ 

 ֶאֶהֶיהֶ  

 ֶיֶהֶוהֶ 
 ֹאֹהֹיהֹ 

 ֹֹיֹהֹוה

 ֹאֹהֹיהֹ 

 ֹֹיֹהֹוה

 ְאְהְיהְ 

 ְיְהְוהְ 

 ִאִהִיהִ 

 ִיִהִוהִ 
 אּוהּויּוהוּ 

 יּוהּווּוהוּ 

 אּוהּויּוהוּ 

 יּוהּווּוהוּ 

 ֻאֻהֻיהֻ 

ֻוהֻ   ֻיֻה

 ִאִהִיהִ  

 ִיִהִוהִ 
 אּוהּויּוהוּ 

 יּוהּווּוהוּ 

 אּוהּויּוהוּ 

 יּוהּווּוהוּ 

 ֻאֻהֻיהֻ 

ֻוהֻ   ֻיֻה

         

 ס"דישדצלם  'ל 

 ָאָהָיהָ 

 ָיָהָוהָ 

 דתבונהדצלם  'ל   

 ָאָהָיהָ 

 ָיָהָוהָ 

 

 ַאַהַיהַ 

 ַיַהַוהַ 
 ֹאֵהָיהֵ 

 ֹיֵהָוהֵ 

 ֹאֵהָיהֵ 

 ֹיֵהָוהֵ 

 ֵאֵהֵיהֵ 

 ֵיֵהֵוהֵ 

 ַאַהַיהַ  

 ַיַהַוהַ 
 ֹאֵהָיהֵ 

 ֹיֵהָוהֵ 

 ֹאֵהָיהֵ 

 ֹיֵהָוהֵ 

 ֵאֵהֵיהֵ 

 ֵיֵהֵוהֵ 

 ֶאֶהֶיהֶ 

 ֶיֶהֶוהֶ 
 ֹאֹהֹיהֹ 

 ֹֹיֹהֹוה

 ֹאֹהֹיהֹ 

 ֹֹיֹהֹוה

 ְאְהְיהְ 

 ְיְהְוהְ 

 ֶאֶהֶיהֶ  

 ֶיֶהֶוהֶ 
 ֹאֹהֹיהֹ 

 ֹֹיֹהֹוה

 ֹאֹהֹיהֹ 

 ֹֹיֹהֹוה

 ְאְהְיהְ 

 ְיְהְוהְ 

 ִאִהִיהִ 

 ִיִהִוהִ 
 אּוהּויּוהוּ 

 יּוהּווּוהוּ 

 אּוהּויּוהוּ 

 יּוהּווּוהוּ 

 ֻאֻהֻיהֻ 

ֻוהֻ   ֻיֻה

 ִאִהִיהִ  

 ִיִהִוהִ 
 אּוהּויּוהוּ 

 יּוהּווּוהוּ 

 אּוהּויּוהוּ 

 יּוהּווּוהוּ 

 ֻאֻהֻיהֻ 

ֻוהֻ   ֻיֻה

 

 ר"ומספרם ליעקו, ן"דזו בינהב דפרצוף "פרצופי כח' לג



 טו

 

 [א"או] חכמהמ דפרצוף ה"ל

 דחיהי ודרוח "י דנח"י דנרנח"נרנח א עילאין"אופ דאחור דפרצוף "הכוללים דאחו' מ' יכוון להמשיך מקיפי ל

 דאבאדצלם  'מ 

 ָאָהָיהָ 

 ָיָהָוהָ 

 דאמאדצלם  'מ   

 ָאָהָיהָ 

 ָיָהָוהָ 

 

 ַאַהַיהַ 

 ַיַהַוהַ 
 ֹאֵהָיהֵ 

 ֹיֵהָוהֵ 

 ֹאֵהָיהֵ 

 ֹיֵהָוהֵ 

 ֵאֵהֵיהֵ 

 ֵיֵהֵוהֵ 

 ַאַהַיהַ  

 ַיַהַוהַ 
 ֹאֵהָיהֵ 

 ֹיֵהָוהֵ 

 ֹאֵהָיהֵ 

 ֹיֵהָוהֵ 

 ֵאֵהֵיהֵ 

 ֵיֵהֵוהֵ 

 ֶאֶהֶיהֶ 

 ֶיֶהֶוהֶ 
 ֹאֹהֹיהֹ 

 ֹֹיֹהֹוה

 ֹאֹהֹיהֹ 

 ֹֹיֹהֹוה

 ְאְהְיהְ 

 ְיְהְוהְ 

 ֶאֶהֶיהֶ  

 ֶיֶהֶוהֶ 
 ֹאֹהֹיהֹ 

 ֹֹיֹהֹוה

 ֹאֹהֹיהֹ 

 ֹֹיֹהֹוה

 ְאְהְיהְ 

 ְיְהְוהְ 

 ִאִהִיהִ 

 ִיִהִוהִ 
 אּוהּויּוהוּ 

 יּוהּווּוהוּ 

 אּוהּויּוהוּ 

 יּוהּווּוהוּ 

 ֻאֻהֻיהֻ 

ֻוהֻ   ֻיֻה

 ִאִהִיהִ  

 ִיִהִוהִ 
 אּוהּויּוהוּ 

 יּוהּווּוהוּ 

 אּוהּויּוהוּ 

 יּוהּווּוהוּ 

 ֻאֻהֻיהֻ 

ֻוהֻ   ֻיֻה

         

 דאבאדצלם  'ל 

 ָאָהָיהָ 

 ָיָהָוהָ 

 דאמאדצלם  'ל   

 ָאָהָיהָ 

 ָיָהָוהָ 

 

 ַאַהַיהַ 

 ַיַהַוהַ 
 ֹאֵהָיהֵ 

 ֹיֵהָוהֵ 

 ֹאֵהָיהֵ 

 ֹיֵהָוהֵ 

 ֵאֵהֵיהֵ 

 ֵיֵהֵוהֵ 

 ַאַהַיהַ  

 ַיַהַוהַ 
 ֹאֵהָיהֵ 

 ֹיֵהָוהֵ 

 ֹאֵהָיהֵ 

 ֹיֵהָוהֵ 

 ֵאֵהֵיהֵ 

 ֵיֵהֵוהֵ 

 ֶאֶהֶיהֶ 

 ֶיֶהֶוהֶ 
 ֹאֹהֹיהֹ 

 ֹֹיֹהֹוה

 ֹאֹהֹיהֹ 

 ֹֹיֹהֹוה

 ְאְהְיהְ 

 ְיְהְוהְ 

 ֶאֶהֶיהֶ  

 ֶיֶהֶוהֶ 
 ֹאֹהֹיהֹ 

 ֹֹיֹהֹוה

 ֹאֹהֹיהֹ 

 ֹֹיֹהֹוה

 ְאְהְיהְ 

 ְיְהְוהְ 

 ִאִהִיהִ 

 ִיִהִוהִ 
 אּוהּויּוהוּ 

 יּוהּווּוהוּ 

 אּוהּויּוהוּ 

 יּוהּווּוהוּ 

 ֻאֻהֻיהֻ 

ֻוהֻ   ֻיֻה

 ִאִהִיהִ  

 ִיִהִוהִ 
 אּוהּויּוהוּ 

 יּוהּווּוהוּ 

 אּוהּויּוהוּ 

 יּוהּווּוהוּ 

 ֻאֻהֻיהֻ 

ֻוהֻ   ֻיֻה

 

 ר"ומספרם ליעקו, ן"דזו חכמהב דפרצוף "פרצופי כח' לג



 טז

 

 [א"א] כתרהמ דפרצוף "ל

 דיחידהי ודרוח "י דנח"י דנרנח"נרנח א"אפ דאחור דפרצוף "הכוללים דאחו' מ' יכוון להמשיך מקיפי ל

 א"אדדצלם  'מ 

 ָאָהָיהָ 

 ָיָהָוהָ 

 א"אד 'קונדדצלם  'מ   

 ָאָהָיהָ 

 ָיָהָוהָ 

 

 ַאַהַיהַ 

 ַיַהַוהַ 
 ֹאֵהָיהֵ 

 ֹיֵהָוהֵ 

 ֹאֵהָיהֵ 

 ֹיֵהָוהֵ 

 ֵאֵהֵיהֵ 

 ֵיֵהֵוהֵ 

 ַאַהַיהַ  

 ַיַהַוהַ 
 ֹאֵהָיהֵ 

 ֹיֵהָוהֵ 

 ֹאֵהָיהֵ 

 ֹיֵהָוהֵ 

 ֵאֵהֵיהֵ 

 ֵיֵהֵוהֵ 

 ֶאֶהֶיהֶ 

 ֶיֶהֶוהֶ 
 ֹאֹהֹיהֹ 

 ֹֹיֹהֹוה

 ֹאֹהֹיהֹ 

 ֹֹיֹהֹוה

 ְאְהְיהְ 

 ְיְהְוהְ 

 ֶאֶהֶיהֶ  

 ֶיֶהֶוהֶ 
 ֹאֹהֹיהֹ 

 ֹֹיֹהֹוה

 ֹאֹהֹיהֹ 

 ֹֹיֹהֹוה

 ְאְהְיהְ 

 ְיְהְוהְ 

 ִאִהִיהִ 

 ִיִהִוהִ 
 אּוהּויּוהוּ 

 יּוהּווּוהוּ 

 אּוהּויּוהוּ 

 יּוהּווּוהוּ 

 ֻאֻהֻיהֻ 

ֻוהֻ   ֻיֻה

 ִאִהִיהִ  

 ִיִהִוהִ 
 אּוהּויּוהוּ 

 יּוהּווּוהוּ 

 אּוהּויּוהוּ 

 יּוהּווּוהוּ 

 ֻאֻהֻיהֻ 

ֻוהֻ   ֻיֻה

         

 א"אדדצלם  'ל 

 ָאָהָיהָ 

 ָיָהָוהָ 

 א"אד 'קונדדצלם  'ל   

 ָאָהָיהָ 

 ָיָהָוהָ 

 

 ַאַהַיהַ 

 ַיַהַוהַ 
 ֹאֵהָיהֵ 

 ֹיֵהָוהֵ 

 ֹאֵהָיהֵ 

 ֹיֵהָוהֵ 

 ֵאֵהֵיהֵ 

 ֵיֵהֵוהֵ 

 ַאַהַיהַ  

 ַיַהַוהַ 
 ֹאֵהָיהֵ 

 ֹיֵהָוהֵ 

 ֹאֵהָיהֵ 

 ֹיֵהָוהֵ 

 ֵאֵהֵיהֵ 

 ֵיֵהֵוהֵ 

 ֶאֶהֶיהֶ 

 ֶיֶהֶוהֶ 
 ֹאֹהֹיהֹ 

 ֹֹיֹהֹוה

 ֹאֹהֹיהֹ 

 ֹֹיֹהֹוה

 ְאְהְיהְ 

 ְיְהְוהְ 

 ֶאֶהֶיהֶ  

 ֶיֶהֶוהֶ 
 ֹאֹהֹיהֹ 

 ֹֹיֹהֹוה

 ֹאֹהֹיהֹ 

 ֹֹיֹהֹוה

 ְאְהְיהְ 

 ְיְהְוהְ 

 ִאִהִיהִ 

 ִיִהִוהִ 
 אּוהּויּוהוּ 

 יּוהּווּוהוּ 

 אּוהּויּוהוּ 

 יּוהּווּוהוּ 

 ֻאֻהֻיהֻ 

ֻוהֻ   ֻיֻה

 ִאִהִיהִ  

 ִיִהִוהִ 
 אּוהּויּוהוּ 

 יּוהּווּוהוּ 

 אּוהּויּוהוּ 

 יּוהּווּוהוּ 

 ֻאֻהֻיהֻ 

ֻוהֻ   ֻיֻה

 

 ר"ומספרם ליעקו, ן"דזו כתרב דפרצוף "פרצופי כח' לג

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ל  "ישעיה בן סוליקה ז' לעילוי נשמת ר 
 . ה.ב.צ.נ.ת

 

 

 

 

 

 

    לעילוי נשמת  
 ל"ז וליט תמר בת מרסל'ז

 ל"בן זאכי ז( טיטי)יוסף 
 ל"ינה בת מנטינה ז'ג

 . ה.ב.צ.נ.ת

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


