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ג 

 ואחר ההתכללות נעשה מהם

 ::::גגגג""""ו עו עו עו ע""""ש הקדמת העומר דף לש הקדמת העומר דף לש הקדמת העומר דף לש הקדמת העומר דף ל""""נהנהנהנה
ד " לילה מחמשים לילות בכל ספירה וספירה מחבדכלדכלדכלדכלהנה מבואר מזה שצריך לכוין כוונת העומר 

ס לחכמה "דיש'  גדלות איכוין להמשיך'  כגון ליל ראשון דשבוע אבהשואה אחתבהשואה אחתבהשואה אחתבהשואה אחתם הנזכר "חגת
נגמר ' וכן על דרך זה בכל לילה באופן שבשבוע א... א"ם דז"ד חגת"ספירות חב' ת מזדכל אח...

א וכן " והענין הוא כי העשר ספירות דז,'א כלולה מז"להתקן חכמה דכל אחת והם הם חכמה דז
רוחב מלבישים ס והם עשרה פרצופים שוים בקומתם באורך וב"דכל פרצוף כל ספירה כלולה מי

שתיקונו בשבוע ראשון , הכללי(ז פרצוף החכמה "וכן עד ...זה את זה בשוה וכל אחד כלול מכולם
א "פ היר"וזמן תיקונו בספירת סוף שבוע ראשון ע(כי כתר שבו נעשה מחכמה דכתר , )לעומר

 וחכמה שבו מעצמותו ובינה שבו מחכמה דבינה וחסד שבו מחכמה דחסד וכן כל ספירה) ב"במ
  )... י זמן תיקונם הוא בלימוד ליל שבועות"אלא שחכמות דנה(עד תשלום עשר ספירותיו 

 :אאאא""""אות לאות לאות לאות ל' ' ' '  דף פ דף פ דף פ דף פא קנין פירותא קנין פירותא קנין פירותא קנין פירות""""הירהירהירהיר
לא נתקן ממנו ' וכמו שבפרצוף החכמה הנתקן בשבוע א, ס פרטיות"גם בכתר הזה יש בו י

כל מה שנתקן ו' וכו' דשבוע ב' והבינה שבו נתקן בליל א, ומעצמותו רק החכמה דחכמה שבו
דהיינו חכמה (חכמות דשאר הפרצופים מהבינה ואילך ' ואילך אינו אלא ז' דשבוע א' מליל ב

דהיינו חכמה (כמו כן בפרצוף הכתר לא נתקן ממנו רק חכמה שבו , )'דבינה וחכמה דדעת וכו
) רדהיינו בינה דכת(והבינה שבו , )ונכלל ונעשה כתר לפרצוף החכמה', דכתר בלבד בסוף שבוע א

 .'וכו' והדעת שבו נתקן בשבוע ג, )ונכלל ונעשה כתר לפרצוף הבינה(שבוע שני ) סוף(נתקן ב
 :א המתאים לפשט הכוונות"וזה הלכה למעשה לפי דברי היר

 סוף שבוע ימים' במשך ז שבוע

 חכמה דכתר מ"ד חגת"חכמות דחב 'א

 בינה דכתר מ"ד חגת"בינות דחב 'ב

 דכתרחסדים  מ"ד חגת"חסדים דחב 'ג

 גבורות דכתר מ"ד חגת"גבורות דחב 'ד

 חסד דכתר מ"ד חגת"חסד דחב 'ה

 גבורה דכתר מ"ד חגת"גבורה דחב 'ו

 דכתר' ת ומל"ת מ"ד חגת"דחב' ת ומל"ת 'ז

  
  

 סוף שבוע ימים' במשך ז שבוע

 כתר דחכמה מ דחכמה"ד חגת"חב 'א

 כתר דבינה מ דבינה"ד חגת"חב 'ב

 כתר דחסדים מ דחסדים"ד חגת"חב 'ג

 כתר דגבורות מ דגבורות"ד חגת"חב 'ד

 כתר דחסד מ דחסד"ד חגת"חב 'ה

 כתר דגבורה מ דגבורה"ד חגת"חב 'ו

 'ת ומל"כתר דת 'ת ומל"מ דת"ד חגת"חב 'ז



ד 

מ "ד חגת" חכמה דחב-'דוגמא לתיקון שבוע א
  ובסוף שבוע גם חכמה דכתר

  
  
  

    

  חכמה דכתר

  כתר דחכמה



ה 

א ְבִריך הו ם ִיחוד ֻקְדׁשָ ְּלׁשֵ ִכיְנֵתיהְּ ּא וׁשְ ּ ְדִחילו וְרִחימו, ּ ּּבִ ּ ּוְרִחימו , ּ ּ
ּוְדִחילו ם יֹו, ּ ָוא"ד ֵק"ְלַיֲחָדא ׁשֵ ם ָכל "ו ֵק"י ּבְ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחוָדא ׁשְ ּי ּבְ ּ
ָרֵאל ִאים ְלַקֵים ִמְצַות ְסִפיַרת ָהֹעֶמר. ִיׂשְ ִּהֵנה ֲאַנְחנו ּבָ ּ  :ְּכִדְכִתיב, ּ

ּוְסַפְרֶתם ָלֶכם ִמָמֳחַרת  ּ ת ִמיֹום ֲהִביֲאֶכם ֶאת ֹעֶמר ַהְתנוָפהּ ּבָ ַּהׁשַ ּ ּ ַבע , ּ ׁשֶ
תֹות ְתִמיֹמת ִתְהֶייָנה ּבָ ּׁשַ ים  :ּ ִביִעת ִתְסְפרו ֲחִמׁשִ ת ַהׁשְ ּבָ ַּעד ִמָמֳחַרת ַהׁשַ ּ ּּ ּּ ּ

ה ַליֹהָוה, יֹום   :ְּוִהְקַרְבֶתם ִמְנָחה ֲחָדׁשָ
ָמקֹום ֶעְליֹון ה ּבְ ְרׁשָ ְּלַתֵקן ֶאת ׁשָ ּת ַנַחת רוַח ְליֹוְצֵרנוַלֲעׂשֹו. ּ ִויִהי ֹנַעם . ּ

ֲּאֹדָני ֱאלֵֹהינו ָעֵלינו ה ָיֵדינו כֹוְנָנה ָעֵלינו. ּ ּוַמֲעׂשֵ ּ ה ָיֵדינו כֹוְנֵנהו. ּּ ּוַמֲעׂשֵ ּ ּּ:  
ֲעִדי ְָיֹהָוה ַחְסְדך ְלעֹוָלם, ְיֹהָוה ִיְגֹמר ּבַ י ָיֶדיך ַאל ֶתֶרף, ּ ַּמֲעׂשֵ ָ:  

ֵמר ָעָליָל, ֶאְקָרא ֵלאלִֹהים ֶעְליֹון   :ֵאל ּגֹ
ָדָמִיך ְָוֶאֱעֹבר ָעַלִיך ָוֶאְרֵאך ִמְתּבֹוֶסֶסת ּבְ ְ ָדַמִיך ֲחִיי ָוֹאַמר . ְ ְָוֹאַמר ָלך ּבְ ְ

ָדַמִיך ֲחִיי ְָלך ּבְ ְ:  
י ֶאת ְיֹהָוה ְרִכי ַנְפׁשִ ַדְלָת ְמֹאד. ּבָ ְּיֹהָוה ֱאלַֹהי ּגָ ָת. ּ   :ּהֹוד ְוָהָדר ָלָבׁשְ

ְלָמה ֹּעֶטה אֹור ַכׂשַ ַמִים ַכְיִריָעהנֹו. ּ :ֶּטה ׁשָ



ו 

  יאהדונהי äְיֹהָוה ָּת ַאְךּרוּבָ
  'ליל ז  'ליל ו  'ליל ה  'ליל ד  ' גליל  ' בליל  ' אליל  *

  ' אשבוע
חסד 
  דחסד

חסד 
  דגבורה

חסד 
  ת"תד

חסד 
  דנצח

חסד 
  הודד

חסד 
  יסודד

חסד 
  מלכותד

  ' בשבוע
גבורה 
  דחסד

גבורה 
  דגבורה

גבורה 
  ת"דת

גבורה 
  דנצח

 גבורה
  דהוד

 ורהגב
  דיסוד

 גבורה
  דמלכות

  ' גשבוע
ת "ת

  דחסד
ת "ת

  דגבורה
 ת"ת

  ת"דת
ת "ת

  דנצח
 ת"ת

  דהוד
 ת"ת

  דיסוד
 ת"ת

  דמלכות

  'ד שבוע
נצח 
  דחסד

נצח 
  דגבורה

נצח 
  ת"דת

נצח 
  דנצח

נצח 
  דהוד

נצח 
  דיסוד

נצח 
  דמלכות

  ' השבוע
הוד 
  דחסד

הוד 
  דגבורה

הוד 
  ת"דת

הוד 
  דנצח

הוד 
  דהוד

הוד 
  דיסוד

הוד 
  דמלכות

  ' ובועש
יסוד 
  דחסד

יסוד 
  דגבורה

יסוד 
  ת"דת

יסוד 
  דנצח

יסוד 
  דהוד

יסוד 
  דיסוד

יסוד 
  דמלכות

  ' זשבוע
מלכות 
  דחסד

מלכות 
  דגבורה

מלכות 
  ת"דת

מלכות 
  דנצח

מלכות 
  דהוד

מלכות 
  דיסוד

מלכות 
  דמלכות

  

  א" דאו*ג מדעת"חוד ויותה' ילהמשיך 
  יהוה

  לבושיהם' ולהלבישם בי
  א אה אהי אהיה

  א"דז* ה"ו דמ"עם בואלהבלי

   ו האהאהיה ואהי הה יא איוד הא ו 
  א"ונעשה פנים בז

   ו האאיההיוההיוד הא ו 



ז 

   םָלעֹו ָהְךֶל ֶמּינוֵהלֱֹא
  דאותו יוםן "דזו' מוח ד"כלים ואורות דרפבירורי לברר יכוין 

  :'ליל א
 ר"ר דג"ג

  ן" דזודבינה
  )ס"דיש' א' גד(

  :'ליל ב
 ק"ר דו"ג

  ן" דזודבינה
  )דתבונה' א' דג(

  :'ליל ג
ק "ק דו"ו
 ר"ק דג"וו

 דחכמה
  ן"דזו

  )א"דאו' ב' קט(

  :'ליל ד
 ק"ר דו"ג

 דחכמה
  ן"דזו

  )דאמא' ב' גד(

  :'ליל ה
ק "ק דו"ו
 ר"ק דג"וו

  ן" דזודבינה
  )א"דאו' א' קט(

  :'ליל ו
ר "ק דג"ו

 ר"דג
 דחכמה

  ן"דזו
' ב' רשימו גד(

  )דאבא

  :'ליל ז
ר "ר דג"ג

 ר"דג
 דחכמה

  ן"דזו
  )דאבא' ב' גד(

  א" הכוללים דזב"דחו חכמה דכתרדגם ו: סוף שבוע  מ"ד חגת"חכמות דחב' ז: 'שבוע א
  א" הכוללים דזב"דחו בינה דכתרדוגם : סוף שבוע  מ"ד חגת"בינות דחב' ז: 'שבוע ב
 ב"דחו דעת חסדים דכתרדוגם : שבוע סוף  מ"ד חגת"דעת חסדים דחב' ז: 'שבוע ג

  א"הכוללים דז
ד "דעת גבורות דחב' ז: 'שבוע ד

  מ"חגת
 ב"דחו  דכתרותדעת גבורד וגם: שבוע סוף

  א"הכוללים דז
  א" הכוללים דזב"דחו חסד דכתרדוגם : סוף שבוע  מ"ד חגת"חסדים דחב' ז: 'שבוע ה
  א" הכוללים דזב"דחו גבורה דכתרדוגם : סוף שבוע  מ"ד חגת"גבורות דחב' ז: 'שבוע ו
 הכוללים ב"דחודכתר ' ת ומל"תדוגם : סוף שבוע  מ"ד חגת"דחב' ת ומל"ת' ז: 'שבוע ז

  א"דז

ויורד , ס" אעד 'י לקוץ הומשם ,א"הם אוש ה"י לן"ן להעלות מ"שהם זוה "ו ולעורר
  .ן דאצילות"עד זו' האור דרך המדרגות הנז

  רֶמֹעת ָהיַרִפל ְס ַעּנוָוִצְו יוָתֹוְצִמ ְבּּנוָשְּׁדר ִקֶשֲׁא
  ,י"ש' עמר גי, אדני'  גיה"ת ס"ר

  

   ,א"זמ ,ג"לבושי החו ,אותיותיו' אהיה פשוט וי' מסמ, אל' ילהמשיך 
  ,הא אלף הא יוד ,אהיה

  לא שמות' י
  אדני שהיא שם 'לנוק

  ה"ע' אל הוי' יום גים ֹוּיַה
  אותיותיו' פשוט וי' אהי ,הפנים דיסוד דאימאלבושי ' ילהמשיך 

  , אלף הא יוד הא,אהיה 
  לא 'העולים בגי

  יהוה שם ן"זופנים דל



ח 

  מ"ד חגת" חכמות דחב-'כונת שבוע א
  ן כדלקמחכמה דכתרגם ד -'סוף שבוע אויוסיף ב

  ן" חכמה דזווף לפרצ-'ז'ו'ד'לילות ג  , ן" בינה דזווף לפרצ-'ב'א'לילות ה
   -'ליל א

  ס"דיש' א' גד
   -'ליל ב

  דתבונה' א' גד
   -'ליל ד

  דאימא' ב' גד
   -'ליל ו

  דאבא' ב' רשימו גד
  -'ליל ז

  דאבא' ב' עצמות גד
  

  -'ליל ג
  א"דאו' ב' קט

  -'ליל ה
  ת"דישסו' א' קט

  ַאַהַיַה
  ַיַהַוַה

  ַהַיַהַא
  ַיַהַוַה

  ַאַהַיַה
  ַיַהַוַה

  ַאַהַיַה
  ַיַהַוַה

  ַאַהַיַה
  ַיַהַוַה

  ַאַהַיַה
  ַיַהַוַה

  ַאַהַיַה
  ַיַהַוַה

  ַאַהַיַה
  ַיַהַוַה

  ַאַהַיַה
  ַיַהַוַה

  ַאַהַיַה
  ַיַהַוַה

  ַאַהַיַה
  ַיַהַוַה

  ַאַהַיַה
  ַיַהַוַה

  ַאַהַיַה
  ַיַהַוַה

  ַאַהַיַה
  ַיַהַוַה

  ַאַהַיַה
  ַיַהַוַה

  ַיַהַאַה
  ַיַהַוַה

  ַאַהַיַה
  ַיַהַוַה

  ַאַהַיַה
  ַיַהַוַה

  ַאַהַיַה
  ַיַהַוַה

  ַאַהַיַה
  ַיַהַוַה

  יוד הי ויו הי
  אלף הי יוד הי

  

  אכדטם
  אכדטם

  אלף למד הי יוד מם
  אלף למד הי יוד מם

  א"כלי חכמה דז' ג

  יוד הי ואו הא
  י יה יהו יהוה

  יוד הא ואו הא

  א"כלי חכמה דז' ג

  יוד הי ואו הא
  י יה יהו יהוה

  יוד הא ואו הא
  

  א"כלי חכמה דז' ג

  יוד הי ואו הא
  י יה יהו יהוה

  יוד הא ואו הא

  ר"כלי חכמה דיעו' ומספרם לג

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

  יוד הא וו הה
  י יה יהו יהוה

  ר"כלי חכמה דיעו' ומספרם לג

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

  ההיוד הא וו 
  י יה יהו יהוה

  ר"כלי חכמה דיעו' ומספרם לג

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

  יוד הא וו הה
  י יה יהו יהוה



ט 

  חכמה דכתרגם ד -'סוף שבוע א
  לילות'  זכנגדפעמים ' יחזור לכוין ז

  ן" חכמה דזולפרצוף -'ז'ו'ד'לילות ג    , ן" בינה דזולפרצוף -'ב'א'לילות ה
   -'ליל א

  ס"דיש' א' גד
   -'ליל ב

  דתבונה' א' גד
   -'ליל ד

  דאימא' ב' גד
   -'ליל ו

  דאבא' ב' רשימו גד
  -'ליל ז

  דאבא' ב' עצמות גד
  

  -'ליל ג
  א"דאו' ב' קט

  -'ליל ה
  ת"דישסו' א' קט

  ַאַהַיַה
  ַיַהַוַה

  ַאַהַיַה
  ַיַהַוַה

  ַאַהַיַה
  ַיַהַוַה

  ַאַהַיַה
  ַיַהַוַה

  ַאַהַיַה
  ַיַהַוַה

  ַאַהַיַה
  ַהַיַהַו

  ַאַהַיַה
  ַיַהַוַה

  ַאַהַיַה
  ַיַהַוַה

  ַאַהַיַה
  ַיַהַוַה

  ַאַהַיַה
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  ר"דיעודעת כלי ' רם לגומספ

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

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

   יוד הא ואו הא



טו 

  גבורות דדעת דכתרוגם -'סוף שבוע ד

  לילות'  זכנגדפעמים ' יחזור לכוין ז

 ן" חכמה דזולפרצוף -'ז'ו'ד'לילות ג    , ן" בינה דזולפרצוף -'ב'א'לילות ה
   -'ליל א

  ס"דיש' א' גד
   -'ליל ב

  דתבונה' א' גד
   -'ליל ד

  דאימא' ב' גד
   -'ליל ו

  דאבא' ב' רשימו גד
  -'ליל ז

  דאבא' ב' עצמות גד

  

  -'ליל ג
  א"דאו' ב' קט

  -'ליל ה
  ת"דישסו' א' קט

  ֹאֵהָיֵה
ֵהָוֵה   יֹ

  ֹאֵהָיֵה
ֵהָוֵה   יֹ

  ֹאֵהָיֵה
ֵהָוֵה   יֹ

  ֹאֵהָיֵה
ֵהָוֵה   יֹ

  ֹאֵהָיֵה
ֵהָוֵה   יֹ

  ָיֵהֹאֵה
ֵהָוֵה   יֹ

  ֹאֵהָיֵה
ֵהָוֵה   יֹ

  ֹאֵהָיֵה
ֵהָוֵה   יֹ

  ֹאֵהָיֵה
ֵהָוֵה   יֹ

  ֹאֵהָיֵה
ֵהָוֵה   יֹ

  ֹאֵהָיֵה
ֵהָוֵה   יֹ

  ֹאֵהָיֵה
ֵהָוֵה   יֹ

  ֹאֵהָיֵה
ֵהָוֵה   יֹ

  ֹאֵהָיֵה
ֵהָוֵה   יֹ

  ֹאֵהָיֵה
ֵהָוֵה   יֹ

  ֹאֵהָיֵה
ֵהָוֵה   יֹ

  ֹאֵהָיֵה
ֵהָוֵה   יֹ

  ֹאֵהָיֵה
ֵהָוֵה   יֹ

  ֹאֵהָיֵה
ֵהָוֵה   יֹ

  ֵהֹאֵהָי
ֵהָוֵה   יֹ

  יוד הה וו הה
  אלף הה יוד הה

  אכדטם
  אכדטם

  ד"ע' מס

  אלף למד הא יוד מם
  אלף למד הא יוד מם

  א" כלי דעת דכתר דז'לג
  יוד הי ויו הי
  יוד הי ואו הי
  יוד הה וו הה

  

  א" כלי דעת דכתר דז'לג
  יוד הי ויו הי
  יוד הי ואו הי
  יוד הה וו הה

  א" כלי דעת דכתר דז'לג
   הייוד הי ויו

  יוד הי ואו הי
  יוד הה וו הה

  ר"דיעודעת כלי ' ומספרם לג

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

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

   יוד הא ואו הא

  ר"דיעודעת כלי ' ומספרם לג

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

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

  הא ואו הא יוד 

  ר"דיעודעת כלי ' ומספרם לג

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

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

   יוד הא ואו הא



טז 

  מ"ד חגת" חסד דחב-'כונת שבוע ה
   כדלקמן דכתרסד גם דח-'הויוסיף בסוף שבוע 

 ן"חכמה דזו לפרצוף -'ז'ו'ד'לילות ג    , ן" בינה דזולפרצוף -'ב'א'לילות ה
   -'ליל א

  ס"דיש' א' גד
   -'ליל ב

  דתבונה' א' גד
   -'ליל ד

  דאימא' ב' גד
   -'ליל ו

  דאבא' ב' רשימו גד
  -'ליל ז

  דאבא' ב' עצמות גד

  

  -'ליל ג
  א"דאו' ב' קט

  -'ליל ה
  ת"דישסו' א' קט

  ֶאֶהֶיֶה
  ֶיֶהֶוֶה

  ֶאֶהֶיֶה
  ֶיֶהֶוֶה

  ֶאֶהֶיֶה
  ֶיֶהֶוֶה

  ֶאֶהֶיֶה
  ֶיֶהֶוֶה

  ֶאֶהֶיֶה
  ֶיֶהֶוֶה

  ֶאֶהֶיֶה
  ֶיֶהֶוֶה

  ֶאֶהֶיֶה
  ֶיֶהֶוֶה

  ֶאֶהֶיֶה
  ֶיֶהֶוֶה

  ֶאֶהֶיֶה
  ֶיֶהֶוֶה

  ֶאֶהֶיֶה
  ֶיֶהֶוֶה

  ֶאֶהֶיֶה
  ֶיֶהֶוֶה

  ֶאֶהֶיֶה
  ֶיֶהֶוֶה

  ֶאֶהֶיֶה
  ֶיֶהֶוֶה

  ֶאֶהֶיֶה
  ֶיֶהֶוֶה

  ֶאֶהֶיֶה
  ֶיֶהֶוֶה

  ֶאֶהֶיֶה
  ֶיֶהֶוֶה

  ֶאֶהֶיֶה
  ֶיֶהֶוֶה

  ֶאֶהֶיֶה
  ֶיֶהֶוֶה

  ֶאֶהֶיֶה
  ֶיֶהֶוֶה

  ֶאֶהֶיֶה
  ֶיֶהֶוֶה

  יוד הי ויו הי
  אלף הי יוד הי

  אכדטם
  אכדטם

  

  אלף למד הי יוד מם
  אלף למד הי יוד מם

  א"דזחסד כלי ' ג
  אלוה, אלו, אל, א

  והלא
  אלף למד

  א"דזחסד כלי ' ג
  אלוה, אלו, אל, א

  אלוה
  אלף למד

  

  א"דזחסד כלי ' ג
  אלוה, אלו, אל, א

  והלא
  אלף למד

  ר"דיעוחסד כלי ' ומספרם לג

  אלף למד
  אלף למד, אלף

  אל

  ר"דיעוחסד כלי ' ומספרם לג

  אלף למד
  אלף למד, אלף

  אל

  ר"דיעוחסד כלי ' ומספרם לג

  אלף למד
  אלף למד, אלף

  אל



יז 

   חסד דכתרוגם -'סוף שבוע ה

  לילות'  זכנגדפעמים ' יחזור לכוין ז

 ן" חכמה דזולפרצוף -'ז'ו'ד'לילות ג    , ן" בינה דזולפרצוף -'ב'א'לילות ה
   -'ליל א

  ס"דיש' א' גד
   -'ליל ב

  דתבונה' א' גד
   -'ליל ד

  דאימא' ב' גד
   -'ליל ו

  דאבא' ב' רשימו גד
  -'ליל ז

  דאבא' ב' עצמות גד

  

  -'ליל ג
  א"דאו' ב' קט

  -'ליל ה
  ת"דישסו' א' קט

  ֶאֶהֶיֶה
  ֶיֶהֶוֶה

  ֶאֶהֶיֶה
  ֶיֶהֶוֶה

  ֶאֶהֶיֶה
  ֶיֶהֶוֶה

  ֶאֶהֶיֶה
  ֶיֶהֶוֶה

  ֶיֶהֶאֶה
  ֶיֶהֶוֶה

  ֶאֶהֶיֶה
  ֶיֶהֶוֶה

  ֶאֶהֶיֶה
  ֶיֶהֶוֶה

  ֶאֶהֶיֶה
  ֶיֶהֶוֶה

  ֶאֶהֶיֶה
  ֶיֶהֶוֶה

  ֶאֶהֶיֶה
  ֶיֶהֶוֶה

  ֶאֶהֶיֶה
  ֶיֶהֶוֶה

  ֶאֶהֶיֶה
  ֶיֶהֶוֶה

  ֶאֶהֶיֶה
  ֶיֶהֶוֶה

  ֶאֶהֶיֶה
  ֶיֶהֶוֶה

  ֶאֶהֶיֶה
  ֶיֶהֶוֶה

  ֶאֶהֶיֶה
  ֶיֶהֶוֶה

  ֶאֶהֶיֶה
  ֶיֶהֶוֶה

  ֶאֶהֶיֶה
  ֶיֶהֶוֶה

  ֶיֶהֶאֶה
  ֶיֶהֶוֶה

  ֶאֶהֶיֶה
  ֶיֶהֶוֶה

  יוד הי ויו הי
  אלף הי יוד הי

  אכדטם
  אכדטם

  

  אלף למד הי יוד מם
  אלף למד הי יוד מם

  א" כלי חסד דכתר דז'לג
  אלוה, אלו, אל, א

  והלא
  אלף למד

  א" כלי חסד דכתר דז'לג
  אלוה, אלו, אל, א

  אלוה
  אלף למד

  

  א" כלי חסד דכתר דז'לג
  אלוה, אלו, אל, א

  והלא
  אלף למד

  ר"דיעוחסד כלי ' ומספרם לג

  אלף למד
  אלף למד, אלף

  אל

  ר"דיעוחסד כלי ' ומספרם לג

  אלף למד
  אלף למד, אלף

  אל

  ר"דיעוחסד כלי ' ומספרם לג

  אלף למד
  אלף למד, אלף

  אל



יח 

  מ"ד חגת" דחבגבורה -'וכונת שבוע 
   כדלקמןה דכתרגבור גם ד-'וויוסיף בסוף שבוע 

  ן" חכמה דזולפרצוף -'ז'ו'ד'לילות ג    , ן" בינה דזולפרצוף -'ב'א'לילות ה
 

   -'ליל א
  ס"דיש' א' גד

   -'ליל ב
  דתבונה' א' גד

   -'ליל ד
  דאימא' ב' גד

   -'ליל ו
  דאבא' ב' רשימו גד

  -'ליל ז
  דאבא' ב' עצמות גד

  

  -'ליל ג
  א"דאו' ב' קט

  -'ליל ה
  ת"דישסו' א' קט

  ְאְהְיְה
  ְיְהְוְה

  ְאְהְיְה
  ְיְהְוְה

  ְהְיְהְא
  ְיְהְוְה

  ְאְהְיְה
  ְיְהְוְה

  ְאְהְיְה
  ְיְהְוְה

  ְאְהְיְה
  ְיְהְוְה

  ְאְהְיְה
  ְיְהְוְה

  ְאְהְיְה
  ְיְהְוְה

  ְאְהְיְה
  ְיְהְוְה

  ְאְהְיְה
  ְיְהְוְה

  ְאְהְיְה
  ְיְהְוְה

  ְאְהְיְה
  ְיְהְוְה

  ְאְהְיְה
  ְיְהְוְה

  ְאְהְיְה
  ְיְהְוְה

  ְאְהְיְה
  ְיְהְוְה

  ְאְהְיְה
  ְיְהְוְה

  ְיְהְאְה
  ְיְהְוְה

  ְאְהְיְה
  ְיְהְוְה

  ְאְהְיְה
  ְיְהְוְה

  ְאְהְיְה
  ְיְהְוְה

  יוד הי ואו הי
  אלף הי יוד הי

  

  לאם ג
  לאם ג

  אלף למד הה יוד מם
  אלף למד הה יוד מם

  א"דזגבורה כלי ' ג

  י ה
, אלף למד הי, אלף למד, אלף

  ,אלף למד הי יוד
   אלף למד הי יוד מם

 ה  ִוֹה יֱ
   

  א"דז גבורהכלי ' ג

  י ה
, אלף למד הי, אלף למד, אלף

  , אלף למד הי יוד
  אלף למד הי יוד מם

   ה  ִוֹה יֱ

  א"דזגבורה כלי ' ג

  י ה
, אלף למד הי, אלף למד, אלף

  , אלף למד הי יוד
  אלף למד הי יוד מם

   ה  ִוֹה יֱ

  ר"דיעוגבורה כלי ' ומספרם לג
  ה  ִוֹה יֱ

  אלהים
  אכדטם

  ר"דיעוגבורה כלי ' ומספרם לג
  ה  ִוֹה יֱ

  אלהים
  אכדטם

  ר"דיעוגבורה כלי ' ומספרם לג
  ה  ִוֹה יֱ

  אלהים
  אכדטם



יט 

   גבורה דכתרוגם -'סוף שבוע ו

  לילות'  זכנגדפעמים ' יחזור לכוין ז

 ן" חכמה דזולפרצוף -'ז'ו'ד'לילות ג    , ן" בינה דזולפרצוף -'ב'א'לילות ה
   -'ליל א

  ס"דיש' א' גד
   -'ליל ב

  דתבונה' א' גד
   -' דליל
  דאימא' ב' גד

   -'ליל ו
  דאבא' ב' רשימו גד

  -'ליל ז
  דאבא' ב' עצמות גד

  

  -'ליל ג
  א"דאו' ב' קט

  -'ליל ה
  ת"דישסו' א' קט

  ְאְהְיְה
  ְיְהְוְה

  ְאְהְיְה
  ְיְהְוְה

  ְאְהְיְה
  ְיְהְוְה

  ְאְהְיְה
  ְיְהְוְה

  ְאְהְיְה
  ְיְהְוְה

  ְאְהְיְה
  ְיְהְוְה

  ְאְהְיְה
  ְיְהְוְה

  ְאְהְיְה
  ְהְוְהְי

  ְאְהְיְה
  ְיְהְוְה

  ְאְהְיְה
  ְיְהְוְה

  ְאְהְיְה
  ְיְהְוְה

  ְאְהְיְה
  ְיְהְוְה

  ְאְהְיְה
  ְיְהְוְה

  ְאְהְיְה
  ְיְהְוְה

  ְאְהְיְה
  ְיְהְוְה

  ְאְהְיְה
  ְיְהְוְה

  ְאְהְיְה
  ְיְהְוְה

  ְאְהְיְה
  ְיְהְוְה

  ְאְהְיְה
  ְיְהְוְה

  ְאְהְיְה
  ְיְהְוְה

  יוד הי ואו הי
  אלף הי יוד הי

  

  לם גא
  לאם ג

  אלף למד הה יוד מם
  אלף למד הה יוד מם

  א" כלי גבורה דכתר דז'לג

  י ה
, אלף למד הי, אלף למד, אלף

  ,אלף למד הי יוד
   אלף למד הי יוד מם

 ה  ִוֹה יֱ
   

  א" כלי גבורה דכתר דז'לג

  י ה
, אלף למד הי, אלף למד, אלף

  , אלף למד הי יוד
  אלף למד הי יוד מם

   ה  ִוֹה יֱ

  א"לי גבורה דכתר דז כ'לג

  י ה
, אלף למד הי, אלף למד, אלף

  , אלף למד הי יוד
  אלף למד הי יוד מם

   ה  ִוֹה יֱ

  ר"דיעוגבורה כלי ' ומספרם לג
  ה  ִוֹה יֱ

  אלהים
  אכדטם

  ר"דיעוגבורה כלי ' ומספרם לג
  ה  ִוֹה יֱ

  אלהים
  אכדטם

  ר"דיעוגבורה כלי ' ומספרם לג
  ה  ִוֹה יֱ

  אלהים
  אכדטם



כ 

  מ"ד חגת" דחב'ת ומל"ת -'ז שבוע כונת
   כדלקמן דכתר'ת ומל"ת גם ד-'זויוסיף בסוף שבוע 

  ן" חכמה דזולפרצוף -'ז'ו'ד'לילות ג    , ן" בינה דזולפרצוף -'ב'א'לילות ה

   -'ליל א
  ס"דיש' א' גד

   -'ליל ב
  דתבונה' א' גד

   -'ליל ד
  דאימא' ב' גד

     -'ליל ו
  דאבא' ב' רשימו גד

  -'ליל ז
  דאבא'  ב'עצמות גד

  

  -'ליל ג
  א"דאו' ב' קט

  -'ליל ה
  ת"דישסו' א' קט

יֹהֹ   ֹאהֹ
ֹוהֹ   יֹהֹ

יֹהֹ   ֹאהֹ
ֹוהֹ   יֹהֹ

יֹהֹ   ֹאהֹ
ֹוהֹ   יֹהֹ

יֹהֹ   ֹאהֹ
ֹוהֹ   יֹהֹ

יֹהֹ   ֹאהֹ
ֹוהֹ   יֹהֹ

יֹהֹ   ֹאהֹ
ֹוהֹ   יֹהֹ

יֹהֹ   ֹאהֹ
ֹוהֹ   יֹהֹ

יֹהֹ   ֹאהֹ
ֹוהֹ   יֹהֹ

יֹהֹ   ֹאהֹ
ֹוהֹ   יֹהֹ

יֹהֹ   ֹאהֹ
ֹוהֹ   יֹהֹ

יֹהֹ   ֹאהֹ
ֹוהֹ   יֹהֹ

יֹהֹֹא   הֹ
ֹוהֹ   יֹהֹ

יֹהֹ   ֹאהֹ
ֹוהֹ   יֹהֹ

יֹהֹ   ֹאהֹ
ֹוהֹ   יֹהֹ

יֹהֹ   ֹאהֹ
ֹוהֹ   יֹהֹ

יֹהֹ   ֹאהֹ
ֹוהֹ   יֹהֹ

יֹהֹ   ֹאהֹ
ֹוהֹ   יֹהֹ

יֹהֹ   ֹאהֹ
ֹוהֹ   יֹהֹ

יֹהֹ   ֹאהֹ
ֹוהֹ   יֹהֹ

יֹהֹ   ֹאהֹ
ֹוהֹ   יֹהֹ

יֹהֹ   ֹאהֹ
ֹוהֹ   יֹהֹ

יֹהֹ   ֹאהֹ
ֹוהֹ   יֹהֹ

יֹהֹ   ֹאהֹ
ֹוהֹ   יֹהֹ

יֹהֹ   ֹאהֹ
ֹוהֹ   יֹהֹ

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

  אכדטם אכדטם
  אכדטם אכדטם

יהוה אלהים יהוה אלהים 
  יהוה אלהים

  יוד אלף הא למד ואו הא הא יוד מם
  יוד אלף הא למד ואו הא הא יוד מם 
  יוד אלף הא למד ואו הא הא יוד מם

  

 יוד מם   אלף למד הא יוד מם    אאלף למד ה
  ף למד הא יוד מםאל  יוד מםא אלף למד ה

  א"דזת "תכלי ' ג
  יוד הא ואו הא

  יהוה, יהו, יה, י
  יהוה

  א"דזת "תכלי ' ג
  יוד הא ואו הא

  יהוה, יהו, יה, י
  יהוה
  

  א"דזת "תכלי ' ג
  יוד הא ואו הא

  יהוה, יהו, יה, י
  יהוה

  ר"דיעות "תכלי ' ומספרם לג

  אלף למד הי יוד מם
  צבאות
  השתפא

  ר"דיעות "תכלי ' ומספרם לג

  אלף למד הי יוד מם
  צבאות
  השתפא

  ר"דיעות "תכלי ' ומספרם לג

  אלף למד הי יוד מם
  צבאות
  השתפא



אכ 

  דכתר' ת ומל" תוגם -'סוף שבוע ז

  לילות'  זכנגדפעמים ' יחזור לכוין ז

  ן" חכמה דזולפרצוף -'ז'ו'ד'לילות ג    , ן" בינה דזולפרצוף -'ב'א'לילות ה

  

   -'ליל א
  ס"דיש' א' גד

   -'ליל ב
  דתבונה'  א'גד

   -'ליל ד
  דאימא' ב' גד

     -'ליל ו
  דאבא' ב' רשימו גד

  -'ליל ז
  דאבא' ב' עצמות גד

  

  -'ליל ג
  א"דאו' ב' קט

  -'ליל ה
  ת"דישסו' א' קט

יֹהֹ   ֹאהֹ
ֹוהֹ   יֹהֹ

יֹהֹ   ֹאהֹ
ֹוהֹ   יֹהֹ

יֹהֹ   ֹאהֹ
ֹוהֹ   יֹהֹ

יֹהֹ   ֹאהֹ
ֹוהֹ   יֹהֹ

יֹהֹ   ֹאהֹ
ֹוהֹ   יֹהֹ

יֹהֹ   ֹאהֹ
ֹוהֹ   יֹהֹ

יֹהֹ   ֹאהֹ
ֹו   הֹיֹהֹ

יֹהֹ   ֹאהֹ
ֹוהֹ   יֹהֹ

יֹהֹ   ֹאהֹ
ֹוהֹ   יֹהֹ

יֹהֹ   ֹאהֹ
ֹוהֹ   יֹהֹ

יֹהֹ   ֹאהֹ
ֹוהֹ   יֹהֹ

יֹהֹ   ֹאהֹ
ֹוהֹ   יֹהֹ

יֹהֹ   ֹאהֹ
ֹוהֹ   יֹהֹ

יֹהֹ   ֹאהֹ
ֹוהֹ   יֹהֹ

יֹהֹ   ֹאהֹ
ֹוהֹ   יֹהֹ

יֹהֹ   ֹאהֹ
ֹוהֹ   יֹהֹ

יֹהֹ   ֹאהֹ
ֹוהֹ   יֹהֹ

יֹהֹ   ֹאהֹ
ֹוהֹ   יֹהֹ

יֹהֹ   ֹאהֹ
ֹוהֹ   יֹהֹ

יֹהֹ   ֹאהֹ
ֹוהֹ   יֹהֹ

יֹהֹ   ֹאהֹ
ֹוהֹ   יֹהֹ

יֹהֹ   ֹאהֹ
ֹוהֹ   יֹהֹ

יֹהֹ   ֹאהֹ
ֹוהֹ   יֹהֹ

יֹהֹ   ֹאהֹ
ֹוהֹ   יֹהֹ

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

  אכדטם אכדטם
  אכדטם אכדטם

יהוה אלהים יהוה אלהים 
  יהוה אלהים

  יוד אלף הא למד ואו הא הא יוד מם
  יוד אלף הא למד ואו הא הא יוד מם 

   הא הא יוד מםיוד אלף הא למד ואו
  

 יוד מם   אלף למד הא יוד מם    אאלף למד ה
  אלף למד הא יוד מם  יוד מםא אלף למד ה

  א"ת דכתר דז" כלי ת'לג
  יוד הא ואו הא

  יהוה, יהו, יה, י
  יהוה

  א"ת דכתר דז" כלי ת'לג
  יוד הא ואו הא

  יהוה, יהו, יה, י
  יהוה
  

  א"ת דכתר דז" כלי ת'לג
  יוד הא ואו הא

  יהוה, הוי, יה, י
  יהוה

  ר"דיעות "תכלי ' ומספרם לג

  אלף למד הי יוד מם
  צבאות
  השתפא

  ר"דיעות "תכלי ' ומספרם לג

  אלף למד הי יוד מם
  צבאות
  השתפא

  ר"דיעות "תכלי ' ומספרם לג

  אלף למד הי יוד מם
  צבאות
  השתפא



כב 

  

  א "לחסד דז* דחסד'  להמשיך מל-'יום א
  א"  לחסד דז* להמשיך יסוד דחסד-'יום ב
  א" לחסד דז* להמשיך הוד דחסד-'יום ג
  א" לחסד דז* להמשיך נצח דחסד-'יום ד
  א" לחסד דז*ת דחסד" להמשיך ת-'יום ה
  א"לחסד דז* להמשיך גבורה דחסד -'יום ו
  א" לחסד דז* להמשיך חסד דחסד-'יום ז

  ֶיֶהֶוֶה

  א"כלי חסד דז' לג

  אלוה, אלו, אל, א
  והלא

  אלף למד

  א " לגבורה דז*דחסד '  ולדחות מל-'יום ב
  א" לגבורה דז* ולדחות היסוד דחסד-'יום ג
  א" לגבורה דז* ולדחות ההוד דחסד -'יום ד
  א" לגבורה דז*נצח דחסד  ולדחות ה-'יום ה
  א" לגבורה דז*ת דחסד " ולדחות הת-'יום ו
  א" לגבורה דז* ולדחות הגבורה דחסד -'יום ז

  ְיְהְוְה
  א"כלי גבורה דז' לג

  י ה
, אלף למד הי, אלף למד, אלף

אלף למד הי  ,אלף למד הי יוד
  יוד מם

  ה  ִוֹה יֱ
  א "ת דז" לת*דחסד'  ולדחות מל-'יום ג
  א"ת דז" לת*חות היסוד דחסד ולד-'יום ד
  א"ת דז" לת* ולדחות ההוד דחסד-'יום ה
  א"ת דז" לת* ולדחות הנצח דחסד-'יום ו
  א"ת דז" לת*ת דחסד" ולדחות הת-'יום ז

  ֹיֹהֹוֹה

  א"ת דז"כלי ת' לג
  יוד הא ואו הא

  יהוה, יהו, יה, י
  יהוה

*  

  .' חסד א-'שבוע א
  .' חסד ב-'שבוע ב
  .'חסד ג' שבוע ג
  .'חסד ד' שבוע ד

  .' חסד ה-'בוע הש
'   כללות ה-'שבוע ו
  .חסדים

 כללות -'שבוע ז
 .ח"דכללות ה

  א " לנצח דז*דחסד'  ולדחות מל-'יום ד
  א" לנצח דז*חסד ולדחות היסוד ד-'יום ה
  א" לנצח דז* ולדחות ההוד דחסד-'יום ו
  א" לנצח דז* ולדחות הנצח דחסד-'יום ז

  ִיִהִוִה
  א"כלי נצח דז' לג

  יהוה
  צ צב צבא

  צבא

  א "להוד דז* דחסד'  ולדחות מל-'יום ה
  א"להוד דז*  ולדחות היסוד דחסד-'יום ו
  א"להוד דז*  ולדחות ההוד דחסד-'יום ז

  ֻיֻהֻוֻה
  א" כלי הוד דז'לג

  אדני
  א צבאו צבאות

  אות

  א"ליסוד דז* דחסד'  ולדחות מל-'יום ו
  א"ליסוד דז*  ולדחות היסוד דחסד-'יום ז

  

ּיוהוווהו ּ ּ ּ  
  א" יסוד דזכלי' גל

  יאהדונהי
  שין שין דלת שין דלת יוד

  שין דלת יוד

  

   ְיָהֹוה  א"למלכות דז* דחסד'  ולדחות מל-'יום ז
  א"דז'  מלכלי' גל



כג 

  

  ֶיֶהֶוֶה

  'כלי חסד דנוק' לג
  אלף למד

  אלף למד, אלף
  אל

  'א לחסד דנוק"מדעת דז* דגבורה'  להמשיך מל-'יום א
  'לחסד דנוק*  להמשיך יסוד  דגבורה-'יום ב
  'לחסד דנוק*  להמשיך הוד  דגבורה-'יום ג
  'לחסד דנוק*  להמשיך  נצח דגבורה-'יום ד
  'לחסד דנוק* ת  דגבורה" להמשיך ת-'יום ה
  'לחסד דנוק*  להמשיך גבורה  דגבורה-'יום ו
  'לחסד דנוק*  להמשיך חסד  דגבורה-'יום ז

  ְיְהְוְה
  ' דנוקכלי גבורה' לג

  ה  ִוֹה יֱ
  אלהים
  אכדטם

  'יום א
  ' לגבורה דנוק* דגבורה'  ולדחות מל-'יום ב
  'לגבורה דנוק*  ולדחות היסוד דגבורה-'יום ג
  'לגבורה דנוק*  ולדחות ההוד  דגבורה-'יום ד
  'לגבורה דנוק*  ולדחות הנצח  דגבורה-'יום ה
  'לגבורה דנוק* ת  דגבורה" ולדחות הת-'יום ו
  'לגבורה דנוק* לדחות הגבורה  דגבורה ו-'יום ז

ֹוהֹ   יֹהֹ
  'ת דנוק"כלי ת' לג

  אלף למד הי יוד מם
  צבאות
  השתפא

  'יום א
  'יום ב
  'ת דנוק"לת* דגבורה'  ולדחות מל-יום ג
  'ת דנוק"לת*  ולדחות היסוד דגבורה-'יום ד
  'ת דנוק"לת*  ולדחות ההוד  דגבורה-'יום ה
  'ת דנוק"תל*  ולדחות הנצח  דגבורה-'יום ו
  'ת דנוק"לת* ת  דגבורה" ולדחות הת-'יום ז

  ִיִהִוִה
  'כלי נצח דנוק' לג

  אל
  א אל
  בם

  'יום א
  'יום ב
  'יום ג
  'לנצח דנוק* דגבורה'  ולדחות מל-יום ד
  'לנצח דנוק*  ולדחות היסוד דגבורה-'יום ה
  'לנצח דנוק*  ולדחות ההוד  דגבורה-'יום ו
  'לנצח דנוק*  ולדחות הנצח  דגבורה-'יום ז

  ֻיֻהֻוֻה
  'כלי הוד דנוק' לג

  אלהים
  א אל אלה אלהי אלהים

  במוכן

  'יום א
  'יום ב
  'יום ג
  'יום ד
  'להוד דנוק* דגבורה'  ולדחות מל-'יום ה
  'להוד דנוק*  ולדחות היסוד דגבורה-'יום ו
  'להוד דנוק*  ולדחות ההוד  דגבורה-'יום ז

ּיוהוווהו ּ ּ ּ  
  'כלי יסוד דנוק' לג

  ין דלת יודש
  שדי

  ש שד שדי

  'יום א
  'יום ב
  'יום ג
  'יום ד
  'יום ה
  'ליסוד דנוק* דגבורה'  ולדחות מל-'יום ו
  'ליסוד דנוק*  ולדחות היסוד דגבורה-'יום ז

  ְיָהֹוה
  'דנוק' כלי מל' לג

  אלף דלת נון יוד
  אדני

  א אד אדנ אדני

  'יום א
  'יום ב
  'יום ג
  'יום ד
  'יום ה
  'יום ו
  'למלכות דנוק* דגבורה' דחות מל ול-'יום ז

*  
  .' גבורה א-'שבוע א
  .'גבורה  ב-'שבוע ב
  .' גבורה ג-'שבוע ג
  .'  גבורה ד-'שבוע ד
  .' גבורה ה-'שבוע ה
'   כללות ה-'שבוע ו
  .גבורות

 כללות -'שבוע ז
 .ג"דכללות ה



כד 

  



כה 



כו 



כז 

הרחמן הוא יחזיר לנו עבודת בית המקדש למקומה  בנין עולם 
  . אמןבמהרה בימינו

  

  .כל לילה אות אחת, ישמחו' ט אותיות שיש בפס"יאמר למנצח בנגינות ויכוין בתיבה אחת וכן במ



כח 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


