הנה צרי שתכוי בשני הימי הראשוני )דהיינו ב' וג' אלול( כי בשני הימי האלו יש מ"ח
שעות וה בסוד הויה אהיה שה בגימטריא מ"ח ע הכולל

יאההויהה
והנה בסו יו א' תכוי שכאשר נשל חצי הדר הנזכר שהוא בגימטריא יב"ק וז"ס

יאהלוההים  יב"ק

יענך יהוה ביום צרה
ובסו יו שני תכוי בשני פעמי יב"ק שהוא דר"
יאהלוההים  +אהיה יהוה אדני

יב"ק  +יב"ק = דר"ך

יוד הי ואו הי  +אלף הי יוד הי = דר"ך
עוד יש כוונה שנית פרטית בשני הימי האלה והוא שתצר תחילה הי"ב צירופי של הויה וי"ב
של אהיה ובי שניה כ"ד ,אבל ה עולי מ"ח כנגד מ"ח שעות שבשני הימי האלו כמו
שנבאר.
ודע כי אלו הי"ב צירופי אהיה ושל הויה ה נחלקי בי"ב חדשי השנה מניס ועד אדר כסדר,
ולכ בכל עת ועת כשאתה מכוי בצירופי אהיה או הויה כנ"ל צרי שתכוי בצירו השישי של
אהיה ושל הויה ,ותכוי כי ב' צירופי אלו ה עיקריי בכל חדש אלול שהוא השישי.
ג דע כי כל צירו יהיה מנוקד כ – ש אהיה בסגול ,וש הויה מנוקד בחיריק כמצויר

ֶא ִה ִהוִ יִ
ֶה ֶהי ֶ
ג דע כאשר אתה מתחיל בכוונת צירו אהיה וכולל בתוכו ש הויה אי הכוונה שזה נשמה
לזה ,אלא שזה בסוד אור פנימי וזה בסוד אור מקי עליו
והנה א תוכל לכוי כל ש בשעה שלו הנה מה טוב ומה נעי והוא דבר גדול מאד וא אי ב
כח לזה שאתה מוכרח לישו ואינ יכול לכוי בכל שעה בפרטות ולכ כשתאמר ביד אפקיד
רוחי וכו' אז תכוי לג' צירופי ביחד הכוללי י"ב שעות הלילה ,ויותר טוב יהיה א תכוי
כשתשכב בשש שעות ראשונות עד חצי הלילה ובקומ בחצות אז תכוי בפרטות כל ש בשעה
שלו ע"ד הנזכר לעיל ,ואפילו א כיוונת בי"ב צירופי קוד השינה וקמת בחצות או אח"כ
תוכל לחזור לכוי בפרטות כל צירו בשעתו ,וזה סדר הצירופי כל אחד בשעתו.
** יש לציין כי לצבעים אין משמעות בהקשר לכוונה אלה באו כדי שניתן יהיה להבדיל בין השמות.

