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        הקדמותהקדמותהקדמותהקדמות
  הקדמת והגדת לבנך

 ù"äð)ì óã"ò ä.â"  'îò ããçìà à"øéä øåãéñ356  äéàãä457(  
  

á íåìù øäð øôñã à"ò ä"ñ ç"îðá]ì óã"ò ä[â"  íéé÷ì ïéåëé
 úàéöéá øôñì äùò úåöî íéøöî 'àðùêðáì úãâäå,  äéäå

â"æäù ò"î, ï"åæã ÷"åã ç"ôøã úåøåàå íéìëäî øøáì ïéåëéå, 
 íéìãâ øúåéä ïéçåîã íìöä íäù ï"åæä úîùð íò íúåìòäìå

áåîäåçàéää úòá íäá íéàöîðä íéø,  íúåìòäìå
ú"åñùéì, à"åàì íùîå,  ïåøâ äðéáã ï"áå ä"î óåöøôì íùîå

à"àã ú"åñùé íäù à"àã, ì íùîå äîëçã ï"áå ä"î óåöøô
à"àã ïéàìéò à"åà íäù à"àã äàîéúñ àçåî,  ïéåëé æàå

'÷åðå à"àå '÷åðå ÷éúòã ï"áå ä"îä âååæì,  ã"áçä íäù
øëæðä äîëçã,  ÷éúòã á"òã å"äéî äôéèä êéùîäì ïéåëéå

øëæðä äîëçã äîëçä àåäù,  â"ñ íù êøã äøéáòäìå
'æðä äîëçã äðéáä àéäù ÷éúòã '÷åðã, ðå à"àì íäù àá÷å

øëæðä äîëçã úòãã â"åçä,  ,[á"ôå à"ô æ"èù] íâååæì ïéåëéå
øëæðä á"òã å"äéä àåäù äôéèä êéùîäìå,  ú"åñùéå à"åàì

øëæðä äîëçã ú"âçä íäù, ä"î íù 'éçá íäù,  ïéåëéå
 ä"îã å"äé êåú øëæðä á"òã å"éää úôéè ùéáìäìå íâååæì

íäìù, åæì øëæðä ä"îå á"òã å"äé éðùä êéùîäìå á÷òéå ï"
ìçøå, øëæðä äîëçã é"äðä íäù, ï"á íù íäáù,  ïéåëéå

 ï"áã å"äé êåú øëæðä ä"îå á"òã å"äé éðùä ùéáìäìå íâååæì
á"î äìåòä íäáù,  ãåñéä íäù ìçøå á÷òé âååæì ïéåëéå

 äîëçã úåëìîä íò à"àã êéçä 'éçá íäå 'æðä äîëçã
à"àã ïåøâ àéäù äðéáä êåú úùáåìîä øëæðä,  êéùîäìå

 äðéáä àéäù ïåøâì øëæðä ìçøå á÷òé íäù êéçä ïî ïé÷éùðã âååæá øëæðä å"äé äùìùä úôè
à"àã, àøåëãã úçà äôéè ìá÷ì ïéôéè éøú íäå øëæðä äðéáä ï"î úåìòäì ïéåëéå , èåùô íäå

'æðä äðéáã ä"åðî ï"éääã ä"éäà éðùã àìîã àìîå àìîå,  èåùôá íúåà ìåìëìå íúåìòäìå
ùã àìîã àìîå àìîåøëæðä äðéáã äøåáâå ãñçã ïéôìàã ä"éäà éð,  ìë ìåìëìå úåìòäìå

 ä"éäà éðùã àìîã àìîå àìîå èåùôã úåéúåà á"îá øëæðä ï"éôìàãå ï"éääã ä"éäà äòáøàä
'æðä äðéáã á"åçã ï"éãåéã, ì"æðä å"äé äùìùä íäù àøåëãã äôéèä ììëð íëåúáå,  ïéåëé íùîå

 ï"áå ä"îî äìåìë àéää äôéèä êéùîäì ä"åðì äøãùä èåç êøã ï"åæã íéøåøéáä íòå ç"ä íò
à"àã, äéìéã ï"åæä íäù, íâååæì ïéåëéå,  ìçøå á÷òé íäù äéìéã ãåñéì íää úåøåàä êéùîäìå
äéìéã, çåø íéî ùà ïéôéè 'âî äìåìë äôéè à"àã é"äðäî êéùîäìå íâååæì ïéåëéå,  'éçá íäå

à"àã é"äðäî ïéçåî, ï"åæã íää úåøåàì, ä äðäå) áçøå äìòîìî øö øôåù àø÷ð à"àã ãåñé
 ãåñéä úìçúä àåäù øöîä ïî éë ä"é áçøîá éððò ä"é éúàø÷ øöîä ïî øîàð åéìòå äèîìî

àéää äôéèä úà íäéìà åëùîéù à"åà íäù ä"éì àåø÷ì ìéçúä,  óåñ àåäù áçøîá íðîàå
ãåñéä, à"åà ä"é éððò, ) äåìá÷å øëæðä äôéèä äàöé íùî éëà"ò â"òã ç"åú( äð÷úì à"åà ,

 àéäù øåáãá ò"î àéäå
úåéîéðôã úéîéðôä úðéçáá, 

 éë ù"î 'ñî äàøðù àìà
éçã úåéðåöéçá àåä 'åö

÷éúùå åììëðù é"ò äéä åð
'âá 'â à"àã ú"âçå é"äð,  äæå

 ïîæù úéðåöéçã 'éçá 'éä
 ù"ò á"éå 'èá äéä åøåáéò
 'ñáå æ"ô óåñáå à"ô à"ç ä"ù
ò"öå íéøåáéòä øòù ç"ò .

 ç"ò ç"ã úåäâäá ìéòì ïééò]
æ"è 'ùá1 .[ ø÷éò éë øùôàå

 'éçá ìò äøåî àéä åæ ò"îä
 àåäù ïé÷éùðã äæ ïåéìòä âååæ

 ïåøâå êéçá] (à"àì)à"àã .
[ù"äðá ä"ë  àéä êëéôìå

 'éçá ìò äøåî äðéàå øåáéãá
 úåëìîå ãåñéã ïåúçúä âååæ
 úåöî é"ò äùòð äæ éë à"àã

úåéùòî. 
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(à"ò ã ç"åú)  ï"áå ä"îã é"úãå ä"âáå ï"ççì øëæðä ïéçåîã íìö êéùîäìå à"åà âååæì ïéåëéå
 (à"àã):à"æã  

à"àã é"äð êåúáù ÷éúòã íééòöîà ïé÷øô åìòù é"ò äéä ì"æðä æ"ëå,  ïéàìéò ïé÷øôì åùéáìäå
ú"âç êåúáù äéìéã, à"àã ú"âç åùéáìä íäéìòå, ð åùéáìäå åìò íäéìòåà"àã é"ä,  ùéìùå

äéìéã íéðåéìòä íéùéìù éðùì à"àã ú"úã ïåúçúä, ãåñéä åéìòå, à"àã úåëìîä åéìòå,  ìòå
à"æã ú"âçã úåøåà à"àã øëæðä é"äð, à"æã é"äðã úåøåà íäéìòå, úåëìîä ãåñéä ìòå,  íäéìòå

ú"åñùéå à"åà. ã ã"òìðäå ä"ãá äæ ïéðòá úåøçà úåòåîù 'áä å"ô à"ç ä"ù ù"î ïééò å"çøäî
ì"æ. :åãé úáéúëî î"ëò  

        

  1זלה"ה דוד מג'ארהחסיד כמוהר"ר מתורתו של הרב  דרושי הסדר
ãçìà à"øéä øåãéñ) 357,  'îò á"ç äéàãä458( 

        

ùã÷ùã÷ùã÷ùã÷.... äîëç,  ï"ççãäéä øáë ú"åñùéã 'à úåìãâ ,'á úåìãâå 'á úåðè÷ã ï"çç êéùîäìå  àîéàã
äàìéò, ëéïéå ïéîé éå÷ 'â íåéä úùåã÷á åéä øáëù2 ú"åñùé ô"äã á"çë ô"âã ï"çç úåììë 

úåéðåöéçã, í"ìã íéôé÷îå íìöã 'öã íééîéðô ïéçåî íò,  é"çðøðã é"çð éîìö 'âã ï"çç úåììëã
ä"îã ï"áå ä"îã äîùðã3, ÷ úåîù 'á íäùñà"4, åîã á"ò úåîù éúù íéùáåìî íëåúáåç 

 'à úåìãâã äîëçãú"åñùé,  é"çðøð íäù úåøåàä íéùáåìî íìåë êåúáå ãå÷éðá ú"åéåä 'â íäå
ç"ñô, äîùðã é"çðøðã é"çðã é"çðøðã úåéçã é"çðøð íäå,  ô"âã ï"çç úåììëã íééîéðô íéìëá

ï"åæã úåéðåöéçã ä"îã ï"áå ä"îã äðéá ô"äã á"çë, ìîä é÷ìç åéä øáë ïë åîëåë úåîãäå úåé
 íééîéðôä íéìëá 'æðä é"çðøðäå ïéçåîã úåùôðä é÷ìçå úåîùä øôñîåãìëìç úå ï"çã á"çë ô"â

ãìçøå á÷òéã ä"îã ï"áå ä"îã úåéðåöéçã äðéá ô"ä.  

ååëä úçé÷ì é"ò äúòñ  êéùîäì ïéåëé ùåãé÷ä úëøá ìù øåáéãä úìåâñáåä ' øäð éìòá]
â àñøéâä'[ãçì á"çëä áéùçîå , äàìéò àîéà ô"äã á"çëå ú"âçå é"äðã ï"çç úåììëã ïéîé éå÷, 

î"ìã íéôé÷îå 'öã íééîéðô ïéçåîä íò  é"çðøð éîìö 'äã]é"çðøðãïåëðå à"øéá ä"ë .5 ð"òáå ,
[àúéì ã ï"áã äéçãîä", ãëà íùèø"ð éîìö 'á í", ÷ íùåñ éîìö 'â à"ðé"ç,  úåîëçã ïéçåî íò

÷ãè'æðä íù íäù 'á úåð, íäá íéùáåìî á"ò íù íäù 'á úåìãâå ,åáï"çç úåììë êåú ãä '
[ñ"è àåäå .'ãã ð"òá] ìî íéøëæðä ïéçåîä éîìöé"çðøðä íéùáå, ô ãå÷éðá ú"åéåä 'â íäùñç", 

 é"çðøðã é"çðøðã úåéçã é"çðøð íäù]é"çðøðã [ì"ðë àúéì ð"òá .ä"îã ï"áã äéçã6,  íéìëì

                                                           
11  úòëå ,ì"æ ù"ùøä åáø íùá åæ äîã÷äî àéáî î"ëá ç"åúäù åøéòä ñôãä øåãéñáå .î"ãøäì àåäù øäð éìòáå à"øéä øåãéñá ë"ë

àöî ìáà ,åðééöù úåîå÷îá åðéöî àìá éúãñ óã :áúëù . éìëì 'è÷áå úåìãâã ï"ççã éîéðôä íéìëì çñô øãñá ì"æ áøä éøåî ë"ëå
ï"ççã 'åöéçå éòöîàä.çð÷ óãá íù æ"éòëå .î"ãøä úîã÷äá ÷ø ù"ùøä úîã÷äá àöîð àì äæå . 

2 .ï"çç íéå÷ 'â íä ïëì ,é"çð ,íéôåöøô 'â ììåë úåìãâä óåöøôù ïåéë åðééä 

3 éçåîá àåä 'à ñåë äðä ,ä"îã ä"îá íâ ïéåëéù áøä ù"îå ,ï"áã ä"î àåäù ïéîé å÷á àåä 'à ñåëå ,ï"áã ï"áå ä"îã ï"á àéäù àîéàã ï
 ìë ìò ïéåëì ùé ìëä ìò ïéåëì ùé íàù ò"ìéå] .ù"ùøä øãéñ ïëå .àáàã ïéçåî ìò íâ íéðååëî äéä øáëù 'à úåìãâ ìò íéðååëîùëù ì"ö

ñåëì êéùù äî ÷ø íéðååëî íàå ,ïéå÷ 'âä .[ë"â àáàã ïéçåîá ïéåëé äîì úàæä  
4 .ú"åñéã äîëçã ïéçåî 'á ìù úåîù 'á åðééä  
5 .é"çðøðã é"çð íäù úåìãâäå ,é"çðøðã ø"ð íäù úåðè÷ä úà íéììåëù íåùî 

6 .ä"îã ï"á àåä àîéàã ïéçåî ìù ïéîé å÷ åðééä 
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íééîéðôå íééòöîà íééðåöéç, ãëìì ï"çç úåã ä"îã ï"áã äîëç ô"äã á"çëå ú"âçå é"äð
ï"åæã úåéðåöéçã:  

å úåéëìîä é÷ìç äéúùä é"ò êéùîäì ïéåëéåîå úåîãäñ ìëã úåùôðä é÷ìç íò úåîùä øô
'æðä é"çðøðäå ïéçåîäå íéîìöäå íéìëä úåììë,  úåììëã íééîéðôå íééòöîàå íééðåöéç íéìëì

ìçøå á÷òéã ä"îã ï"áã äîëç ô"äã á"çëå ú"âçå é"äðã ï"çç . é÷ìç úç÷ì óéñåú ãåòå
çäñ íéãã äàì ô"åàì ð"òá]-  [ïåëðå .éîéðô øåàììçø éðô øåàì, åí"åàì úåøåáâä é÷ìç.  íìåòìå

 ú"åéåääå ïéçåîä ìë êéùîäì äðååëä øãñë ã"áçð"òá ãã"áç[ã"áçì ì"ö 'åàëìå ,  åà à"æã
'÷åðã,  íéçãðå íéðåéìòä ïé÷øôä íù íéøàùðå ð"òá] 'åöøô 'áäô"áä[ïåëðå ïé÷øô 'áä åðééäå , 

ú"âçì, íùîå ôä íéçéð] ú"-ïé÷øôä íéðåúçúä[ é"äðì,  ïéåëì êéøöå äùòîá ïéá åìà úåðååëä ìë
åëä úçé÷ì àåäùñ áà"æ, '÷åðá äéúùå äìéëàá åà, ï"åæã ô"åàá àåäù àìà,  íðååëìå øåæçìå

øåáéãá 'æðä úåðååëä ìë, ï"åæã í"åàá àåäù àìà, ù äî ìë éëé  ùé éîéðôáá ùåøãá òãåðë óé÷î
å úáù úìá÷ éùåøãáå úéöéöëë íäéðéá ùøôä ïéàå ÷"ù ìéìã ùåã÷ úåðååìì:  

  

ôøëôøëôøëôøë.ñ.ñ.ñ.ñ ã"áç. ÷ã é"úãã â"åçå ä"âá ï"çç éå÷ 'ãèäðåáúã 'à úåð. íöòá ñðëð ïéîé å÷äù àìà, 
ãáìá äøàä ïéå÷ä øàùå. úøàäå ï"çç ïéîé éå÷ 'á êéùîäì ïéåëé7 å ìàîù éå÷ 'á)'á ð"òá àúéì .

(ïåëðå  ú"âçå é"äð ô"áã é"úãã â"åçå ä"âá íäù òöîà éå÷ãäðåáú ô"ä,  ä"âá ï"çç íòãú é"
ã ï"áã äîùðã é"çðøðã ø"ð éîìö 'áãï"áãå ä"î,  ó"ìàå ï"éääå ï"éãåéã í"éäìà úåîù 'á íäù

"åé øåéöå é"åé øåéöá,ã ÷ã â"åçå á"åçã ïéçåîä íòè'à úåð, 'ã íäù [ñ"è àåäå 'á ð"òá]  í"éäìà
'æðë íäá íéùáåìî, ú"åéåä á"é íäù é"çðøðä íò, å÷éðá 'âäã ï"ççá íéùáåìî ç"ñô,  'âå øå÷ðá

ä"âáá íéùáåìî ÷"ùö, é"úãã â"åçá íéùáåìî ù"çî ãå÷éðá äùùå,  úåéçã é"çðøð íäù
äîùðã é"çðøðã ø"ðã é"çðøðã úåçåøå úåîùðå,  ä"âá ï"ççã íééòöîàå íééðåöéç íéìëìã é"ú

ï"åæ úåéðåöéçã ï"áãå ä"îã ï"áã äðéá óåöøôã. ìîä ÷ìçåë úåîùã øôñîäå úåîãäå úåé
ä é"çðøðã úåùôðå ä"âá ï"ççì êéùîäì ïéåëé 'æðã é"úã ô"äã íééòöîàå íééðåöéç íéìë ð"òá]

 ô"âã[ñ"è àåäå ìçøå á÷òéã ï"áãå ä"îã ï"áã äðéá. çä ÷ìç úç÷ì óéñåú ãåòåñ äàìã íéã
í"åàì úåøåáâä ÷ìçå ô"åàì. åëä øãñåðåùîäì äêé '÷åðã åà à"æã ã"áçá ïéçåîä ìë,  ë"çàå

 íéôåöøô 'áä íéçãð ð"òá]øô ïé÷ [ïåëðåú"âçì,  íéôåöøôäå] ïé÷øôäå[ì"ðë é"äðì íéðåúçúä. 
"åàá äëøáá ìëä ïéåëéå,î ùã÷á 'æðë ô"åàá äìéëàá ïéåëé áåùå:  

        

îîîîãéâãéâãéâãéâ....    äðéá. ú"åñùéã 'à úåìãâã ä"âá. ÷ã ä"âáåèåéä øáë äðåáúã 'à úåð.  ä"âá êéùîäìå
÷ãè 'á úåìãâå 'á úåðãäàìéò àîéà. é"ò à"æá åéä øáëù ïéåëé  úåììëã ìàîù éå÷ 'á íôøëä

ã ä"âááäðé, äðåáú ô"äã ú"âçå é"äð óåöøô,  éîìö 'áã ä"âá íò íúåîöò êéùîäì ïéåëé äúò
ï"áã ï"áã äîùðã é"çðøðã ø"ð, ï"éääã í"éäìà 'å íäå8, äðåáúã 'à úåðè÷ã äðéá çåî íò ,

íäá ùáåìî ï"éääã í"éäìà íù àåäå, ùö ãå÷éðá ú"åéåä 'â íäù é"äðøð íò÷",  é"çðøð íäù
ðã úåîù ð"òá]úåîù [ñ"è àäå ðã ø"âã ð"òá] ø" [ñ"è àåäå é"çðøðããäîùð,  íééðåöéç íéìëá

                                                           
7 àå ,ìëä ñðëðù òîùîå ,ïéå÷ øàùì äøàä ÷ø úñðëðù øéëæä àì ù"ùøä íðîà é"ò ñðëð øáë 'à úåðè÷ù íéðååëî ÷ø 'á ñåëá ë"ç

 ñôøëá íéñðëð òöîàå ìàîù ìù ïéå÷ä 'á úøàä ÷øù î"ãøä éøáãë áúë é"úë ãòåî úéá 'ñá íðîà ,'å ùåøã ë"äùá ä"ëå ,ñôøëä
.î"ãøäë ù"ùøä úðååëá íâ ùøôì ù"áãä é"ôò áúëù æ"ò 'îò â"ìàáá 'éòå .åøåãéñá ì"æ ìàãéå áøä ù"îë  

8 ðééä.çåøå ùôð éôåöøôì úåðè÷ä ìù äðååëä ìåôëì ùéù ì"ñã åðãîì ïàëîå ,çåøã ä"âáì 'âå ,ùôðã ä"âáì íé÷ìà 'â å  
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 íééòöîàåã ú"âçå é"äð ô"áã ä"âá úåììëãã úåéðåöéçã ï"áã ï"áã äðéá ô"äåæã ð"òá] à"æï" 
 .[ïåëðåæðä é"çðøðã úåùôðå úåîùä øôñîå úåîãäå úåéëìîä é÷ìç åéä øáë ïë åîëå'  ð"òá]

,['æðë  íéìëáçåöéð íééòöîàå íééô ð"òá]ðîéíéé  [ñ"è àåäå ú"âçå é"äð ô"áã ä"âá úåììëã
 ï"áã äðéá ô"äã]ï"áã[ïåëðå ð"òá óñåð . ìçøå á÷òéã úåéðåöéçã, íúøàä äñðëð ñôøëáù àìà, 

íúåîöò äñðëð äúòå.  

ùé ô"äã á"çë ô"âã ä"âá íåéä úùåã÷ é"ò åéä øáëù ïéåëé íâñã ú"åúåéðåöéç , 'âã ä"âá íò
é"çð éîìö ï"áã ï"áå ä"îã äîùðã é"çðøðã, ÷ úåîù 'á íòåñà",  é"çðøðä íéùáåìî íëåúáå

÷"ùö ãå÷éðá ú"åéåä 'â íäù, ðøðã é"çðã é"çðøðã úåîùðã é"çðøðä íäåçäîùðã é",  íéìëá
"áå ä"îã äðéá ô"äã á"çë ô"âã ä"âá úåììëã íééîéðô ïï"åæã úåéðåöéçã ï"áã.  øáë ïë åîëå

 'æðä é"çðøðã úåùôðå úåîùä øôîîå úåîãäå úåéëìîä é÷ìç åéä ð"òá]øëæðë[  íééîéðô íéìëá
á úåììëãâìçøå á÷òéã úåéðåöéçã ï"áã ï"áå ä"îã äðéá ô"äã á"çë ô"âã ä":  

äãâää ìù øåáéãä úìåâñ çëáå åá íéæçåàä úåòáöà 'äå åëåúáù ïééäå íåëä úçé÷ì é"ò äúòå, 
îäì ïéåëéäàìéò àîéà ô"äã á"çëå ú"âçå é"äðã ä"âá ìàîù éå÷ 'ä êéù, íëåúáå  íéùáåìî

ö 'äã ä"âáìáã ï"áã äéçã é"çðøðã é"çðøð éî,ï" à íù íäù" íâø"ð éîìö 'á ì", íù  ð"òá]
ùäí [ñ"è àåäå ÷ñé"çð éîìö 'â à",  ïéçåîä íòã äðéáã÷è'á úåìãâå 'á úåð,  í"à íù íäù

å ì"âñíäá íéùáåìî â", é"äðøðä íéùáåìî íéøëæðä íéîìö 'äã ìàîù éå÷ 'äã úåììë ìë êåúå, 
÷"ùö ãå÷éðá ú"åéåä 'â íäù, ï"áã ï"áã äéçã é"çðøðã é"çðøðã úåîùðã é"çðøðä íäù,  íéìëì

 ï"áã äîëç ô"äã á"çëå ú"âçå é"äðã ä"âá úåììëã íééîéðôå íééòöîàå íééðåöéçã ï"á
ï"åæã úåéðåöéçã. "ò êéùîäì ïéåëéå øôñîäå úåîãäå úåéëìîä é÷ìç äéúùä éã úåùôðå úåîù

'æðä é"çðøðã, áã íééîéðôå íééòöîàå íééðåöéç íéìëìââäå é"äðã ä"" ï"áã äîëç ô"äã á"çëå ú
ìçøå á÷òéã úåéðåöéçã ã"áã. ô"åàì äàì éãñç é÷ìç úç÷ì óéñåú ãåòå, åçì úåøåáâä ÷ìåàî". 

ë äðååëä øãñåîùåãé÷á ù":  

  

ëå àöî àéöåîëå àöî àéöåîëå àöî àéöåîëå àöî àéöåîêøåêøåêøåêøå.... òöîàå ìàîùå ïéîé éå÷ 'ä êéùîäì ïéåëé, ï"çç úåììëã, ä"âá, â"åçã é"úã, 
á"çëå ú"âçå é"äðã, äàìéò àáà ô"äã, î"ìã íéôé÷îå íìöã 'öã íééîéðô ïéçåî íò, ðøðç é"

ï"áå ä"îã ä"îã äéçã é"çðøðã, ãëà úåîù 'ã íäåèëà øôñîå ì"â í"à í"èãã"òå ä"ò í", 
äéçã ø"ð éîìö 'á íäù, ÷ã 'á úåîù 'ãåñà"ð÷å â"î÷å à", äéçã é"çð éîìö 'â íäå,  ïéçåî íò

÷ã á"åçå â"åçãè'á úåìãâå 'á úåð, ò úåîù 'ãå íéøëæðä úåîù íäùñá"î, íäá íéùáåìî,  íò
é"çðøðä, ô ãå÷ðá 'â ú"åéåä á"é íäùñî ãå÷ðá äùùå ÷"ùö ãå÷ðá 'âå ç"çù",  ï"ççá íéùáåìî

çá 'â é"úãã â"åçå ä"âáñíéã úåøåáâá 'âå,  é"çðøðã é"çðøðã úåçåøå úåîùðå úåéçã é"çðøð íäù
ã]é"çðøð [àúéì ð"òáå à"øéá ä"ë .ï"áãå ä"îã ä"îã äéçã,  íééîéðôå íééòöîàå íééðåöéç íéìëì

ï"åæ úåéðåöéçã ï"áãå ä"îã ä"îã äîëç ô"äã á"çëå ú"âçå é"äðã é"úã ä"âá ï"çç úåììëã.  

]å[äìéëàä é"ò êéùîäì ïéåëé øôñîå úåîãäå úåéëìîä é÷ìç  é"çðøðã úåùôðäå úåîùä
íéøëæðä,  á"çëå ú"âçå é"äðã é"úã ä"âá ï"çç úåììëã íééîéðôå íééòöîàå íééðåöéç íéìëì

ãìçøå á÷òéã ï"áãå ä"îã ä"îã äîëç ô"ä. ç é÷ìç úç÷ì óéñåú ãåòåñ é÷ìçå ô"åàì äàì éã
í"åàì úåøåáâä.  
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ùîäì ïéåëé íâêé ìàîùå ïéîé éå÷  â"åçå ä"âá ï"çç úåììëã òöîàåãúã" éã ú"âçå é"äð ô"á
ãñ"ùé ô"ä ãúåéðåöéç, á ï"ççã óé÷îå éîéðôã ïéçåîåâ é"úã ä"ã ø"ð éîìö 'áã é"çðøðã äîùð
ã ä"îãï"áãå ä"î, "åé øåéöå é"åé øåéöá ï"éôìàã 'á ï"éãåéã 'à í"éäìà úåîù 'ã íäåã åãï"éää, 

 ïéçåîä íòãåç á"÷ã â"åçåðè'à úå "ùéã,ñ øëæðë í"éäìà úåîù 'ã íäå, íäá íéùáåìî,  íò
é"çðøðä, ô ãå÷éðá 'â ú"åéåä á"é íäùñï"ççá ùáåìî ç", ä"âáá ÷"ùö ãå÷éðá 'âå,  äùùå

î ãå÷éðáçâ"åçã é"úãá íéùáåìî ù" , ø"ðã é"çðøðã úåçåøå úåîùðå úåéçã é"çðøð íäù
äîùðã é"çðøðã, "çä úåììëã íééòöîàå íééðåöéç íéìëì ô"äã ú"âçå é"äð ô"áã é"úã ä"âá ï

ï"åæã ï"áãå ä"îã ä"îã úåéðåöéçã äðéá.  

ìîä é÷ìç êéùîäì ïéåëé äìéëàä é"òåëìçøå á÷òéã íéøëæðä íéôåöøôäì 'åëå úåé.  ïéåëéå
ç äàìã â"åçä ÷ìç êéùîäìñúåøåáâäå ô"åàì äì íéã í"åàì.  

ëá íðååëì øåæçé íâå äöî àéöåîá 'æðä úåðåëä ìë ïéåëéå éãé úàöì êøåëä ø÷éòù ïåéë êøåñ ÷ô
ïðáøå ììä ú÷åìçî. ì 'æðä ïéçåîä êéùîäì àåä àúééøåàã àåäù äöî àéöåîáù øùôà åàåæ ï"
öøôã ìçøå á÷òéåóå åæï",  äãåî ììä åìéôà ïîæä äæá éë ùã÷îì øëæ ïðáøã àåäù êøåëáå

åîöò éðôá øåøîå äîöò éðôá äöî ìåëàì êéøöù, öøôì êéùîäì àåä ë"à 'ååæ ìçøå á÷òéå ï"
 ï"åæ 'åöøô úåììëã] à"ð .?ð"òá àáåäìçøå á÷òéã 'åöøô úåììëã.  [ïåëðå úååöî é"ò íéð÷úðä

ïðáøã.  

åñï"åæã ã"áçá ïéçåîä ìë êéùîäì åðééäã ùåãé÷á ù"îë äðååëä øã,  ú"âçì íéçãð ë"çàå
é"äðì íùîå. ä úåðååëä ìë ïéåëéåæðäëøáá ', í"åà éîìöá àåäù àìà, çéå äìéëàá íðååëì øåæ

ô"åà éîìöá àåäå. ÷ìç êéùîäì ïéåëì êéøö äëøá åá ïéàù êøåëáã àìà  òâåðä óé÷î øåàä
á êøåëìëäöî àéöåî ìù úåëøáä úðåå.  

  

åëåëåëåëññññ    'ãå 'â'ãå 'â'ãå 'â'ãå 'â.... é"úãã â"åç. "åçä úøàä à"æá åéä øáëù ïéåëéâ  ô"äã ú"âçå é"äð ô"áã é"úãã
úåéðåöéçã äðåáúã, åëé äúòåïé íúåîöò êéùîäì  éîìö 'áã é"úãã â"åç íò ð"òá]ô"áã àåäå .

[ñ"è  äîùðã é"çðøðã ø"ðã øåéöå é"åé øåéöá ï"éôìàã í"éäìà úåîù 'á íäù ï"áå ä"îã ï"á
ã"åé, ÷ã â"åçã ïéçåî íòèäðåáúã 'à úåð,  í"éäìà úåîù 'á íäùä 'æðë à"ñ]'æð [ïåëðå  íéùáåìî
íäá, åìî ù"çî ãå÷éðá ú"åéåä 'å íäù é"çðøðä íòíäá íéùá,  úåîùðãå úåéçã é"çðøð íäù

äîùðã é"çðøðã ø"ðã úåçåøã,  ô"äã ú"âçå é"äð ô"áã é"úãã â"åçã íééòöîàå íééðåöéç íéìëá
çã äðéáöéï"åæã ï"áãå ä"îã ï"áã úåéðå.  

ìîä é÷ìçåëíúøàä åéä øáëù 'æðä é"çðøðãå ïéçåîã úåùôðå úåîùä øôñîå úåîãäå úåé,  äúò
 íéìëá íúåîöò êùîð úåéðåöéçã äðéá ô"äã ú"âçå é"äð ô"áã é"úãã â"åçã íééòöîàå íééðåöéç

ìçøå á÷òéã ï"áãå ä"îã ï"áã.  

úåéðåöéçã ú"åñùé ô"äã á"çë ô"âã é"úãã â"åç íåéä úùåã÷ é"ò åéä øáë ïëå,  é"úãã â"åç íò
à"ð÷ 'áå â"î÷ 'á íäù ï"áãå ä"îã ï"áå ä"îã äîùðã é"çðøðã é"çð éîìö 'âã, åîä íò ïéç

 â"åçãã 'á íäù ú"åñùéã 'à úåìãâä"î íéùáåìî ï"á 'áå íäá,  ú"åéåä á"é íäù é"çðøðä íò
ù"çî ãå÷éðá, çá íéùáåìî 'åñ íéãããùéã 'à úåìãâã ïéçåîã é"úñú"å,  é"úãá íéùáåìî äùùå
'æðä úåøåáâã,  é"çðøð íäåã úåîùðå úåéçãäîùðã é"çðøðã é"çðã é"çðøðã úåçåø,  íéìëá

 íééîéðô á"çë ô"âã é"úããã äðéá ô"äã ï"áãå ä"îã ï"áå ä"îãï"åæã úåéðåöéç,  úåììë é÷ìçå
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 úåùôðå úåîùä øôñîå úåîãäå úåéëìîäãá 'æðä é"çðøðë é"úãã â"åçã íééîéðôä íéìã ô"â
 ï"áå ä"îã äðéá ô"äã á"çëãå ä"îãçã ï"áöé úåéðåãìçøå á÷òé:  

úåòáöà 'ääå åëåúá ïééäå íåëä úçé÷ì é"ò äúòå ìù øåáéãä úìåâñå åá íéæçåàä  úåëøáä, 
äàìéò àîéà ô"äã á"çëå ú"âçå é"äðã é"úãã â"åç úåììëã íééòöîà íéå÷ 'ã êéùîäì ïéåëé, 

 ï"áã äéçã é"çðøðã é"çðøð éîìö 'äã é"úãã â"åçã î"ìã óé÷îå 'öã íééîéðô ïéçåîä íòã ä"î
ï"áãå, ãëà úåîù 'á íäùèã"òå ä"ò í",  ø"ð éîìö 'á íäåäéçã, à"ð÷å â"î÷ úåîù 'áå,  íäå

äéçã é"çð éîìö 'â, 'á úåðè÷ã â"åçã ïéçåîä íò, íéøëæðä úåîù 'á íäù,  'á úåìãâã ïéçåîäå
äàìéò àîéàã â"åçã ,íäá íéùáåìî ï"áå ä"î úåîù 'á íäù,  ô"äã é"úãã úåììë ìë êåúáå

î ãå÷éðá ú"åéåä 'å íéùáåìî íéøëæðäçù", çá 'âñúåøåáâá 'âå íéã,  úåîùðå úåéçã é"çðøð íäå
 é"çðøðã é"çðøðã úåçåøã] é"çðøðã [àúéì ð"òáå .ïåëðå à"øéá ä"ëï"áã äéçã å ä"îãã íéìëì ï"á

 ä"îã ï"áã äîëç ô"äã á"çëå ú"âçå é"äðã é"úãã â"åç úåììëã íééîéðôå íééòöîàå íééðåöéç
ï"åæã úåéðåöéçã ï"áãå.  

îùä øôñîå úåîãäå úåéëìîã úåììëä é÷ìçå 'æðä é"çðøðå ïéçåîå íéîìöå íéìëã úåùôðå úå
 á"çëå ú"âçå é"äðã é"úãã â"åç úåììëã íééîéðôå íééòöîàå íééðåöéç íéìëì êéùîäì ïéåëé

ìçøå á÷òéã úåéðåöéçã ï"áãå ä"îã ï"áã äîëç ô"äã.  

ììäá íðååëìå øåæçìå íåëá íðååëì êéøö åìàä úåðååëä ìëå, çá åø÷éò 'â íåëáã àìàñ íéã
éåúåøåáâä åîò ìåìë, åëåã ñá åø÷éò 'áâíéãñçä åîò ìåìëéå úåøå.  äåùá äåù äðååëä øãñå

íéìáå÷îä øàù éøáãë àìù íäéðéá ùøôä ïéàå.ò"éæ 'æðä áøä ì"ëò .        

        

  בקצרה להרד"מ ל פסחיר כונות לסד
ãçìà à"øéä øåãéñ)361  'îò á"ç äéàãä462( 

        

ùã÷ùã÷ùã÷ùã÷ ÷ äìéçúåðèàîéàã 'á úåìãâ åéøçàå 'á ú, ] (ïåéëå)åéåëéï[  äìéçú ñðëð øáëù ïëù ìëîù
'à úåìãâ. éäå ñåëäù àåä äæ íåëá 'á úåðè÷ ìù äðååëä øãñåã  éë ïéåëé äùòî úðéçá àåäù

ä 'íåëä úåæçåàä ïéîé ãé úåòáöà, ãëà åúøåîú íðîà úåðè÷ àåäå í"éäìà 'îéâ ñåëäåèí" ,
åéúåéúåà 'ä ãâðë íä úåòáöà 'äå, åëä àåä éìëäåñ åîäååëåúáù ïééä àåä ïéç, ëà éëã 'éâ í"è

ä"ò ]-[ììåëä íò äæä íùä úåéúåà 'ä íò ïéé øôñîë ä"ò,  úåìãâäå 'áäëøáä ìù øåáéãä é"ò9 
ùåãé÷äå,  àåäåá"òã ä"éåä 'â ùåøãá ì"æ áøä ë"ëå ,úåòáöà 'ä íò ïééä 'ñîë ì"öã ì"ðå] .

 íùåáìá åæîøð øáë úåòáöà 'ääã ïéáäì êéøöã úîà ïä ,ù"òé 'ä ãâðë íä úåòáöà 'ääã
.[ä"äìæ øäñä ï"âà .ïéçåî àåäù ïééä íò ë"â íéæîøð êéàå åéúåéúåà  

        

                                                           
9  äëùîää ïëìå ,ïðáøãî àéäå úåéðåöéçá ïôâä úëøáù áúëù ì"æ ìàãéå éáø øåãéñá 'éòå .ïôâä úëøá é"ò íâ ïéçåîä íéñðëðù ïàëî äàøð

 ,ø"åòéì àîéàã 'á úåìãâå úåðè÷ äá ,[øåáéãáù äåöî àéäå ,ñåë ö"à ùåãé÷ äøåúäî éë] ,äøåúäî àéäå úåéîéðôá àéä ùåãé÷ä úëøáå
.úåîìåòä úåéîéðôá ï"åæì àîéàã 'á úåìãâå úåðè÷ úëùîä àéäå  

 ìù íìöä øøáð ùåãé÷áù áúëå ,ùåãé÷å ïôâä úåëøá éúù êéøö äîì íù äù÷äù ,øçà ïôåàá áúë åøåãéñá ì"æ ìàãéå éáø úîã÷äáå
öî ,úåñåë 'ãì ÷ìçúî 'öäå ,äëøáá î"ì íéëùîðå ,íéøøáð ïéå÷ 'ãä ìëù áúë äìéçúá] ,àîéàã úåìãâã íìöä øøáð ïôâäáå  ,ùåãé÷ úå

.[äîëç ÷øù áúëå ÷çî áåùå .ïôâäá àìå ,ùåãé÷ä úëøáá øøáð àîéàã äîëçã íìöù ùøåôî ,á"åãäîá ù"ùøä úîã÷äáù ò"öå 
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ôøëôøëôøëôøëññññ ÷ ñéðëäì ïéåëéè 'à úåð äîëçãàîéàã,  äìåòù ï"éãåéã í"éäìà ïéðîë ï"éù 'îéâ ñôøë éë
'ù, â äàåìîá ï"éùåîéñ"ù ', ÷ äîò íðëéì ïéåëéåèàîéàã úòãå 'éáã 'à úåð10.   

        

ãéâîãéâîãéâîãéâî 'á íåë àîéàã äðéá çåî, ðëð øáë 'àä úåðè÷ éë,ñôøëá ñ ðëð äúòåñ  íù 'à úåìãâñâ", 
÷å úåðèá' ãëà íùè í"à íùá ÷ìçúîå í"âì",  íù íäù 'á úåìãâåñâ". åã úåðéçáá äðååëä êø

á øëæðä ã"ò øåäøäå äùòîäã ä")íåëá à"ð( 'à.  

        

äöî àéöåîäöî àéöåîäöî àéöåîäöî àéöåî àáàã ïéçåî. å ïéçåî åîë åéìàî íðëð øáë 'à úåìãâãàéàî, ÷ ñéðëäì ïéåëéåè úåð
âå 'áã'á úåì, ÷ åéøçàåè'à úåð.  á"ò 'îéâ äöî éë 'á úåìãâ úðååëñâ", àáàã á"åç íäå,  'á íäå

äéåìäå úðäëä úåöî, úéìàøùé úàø÷ðä äðåúçúä àéäù 'âä àéä úòãã çåîå, ÷åè 'àä úåð
äîìù úøàùð äðåéìòä éë úåöîä òåöéáá ïéåëé, äîëç ã"åé ãâðë àéäå,  úéòöîàä àéäù 'áäå

ðåéìòä íò äðøáçéå 'å úøåöå 'ã úøåöá äúåà òöáéä ã úéùòðå ã"åé àéäù"é,  å"ã úåà íâå
 øùà äéöçá úéùòðç'ã úåà àéäù äîìùä íò øá, 'å àéä ïîå÷éôàì äðòéðöé úøçàä äéöçå, 

 úåéúåà éøäåãå", ï"éåå 'â íä ïîöò úåöî 'âäå, ÷ éøäåè ïéçåî íäù 'à úåðãå í"éäìàäæá åæîøð, 
øëæðë 'ä úåàá àåä ø÷éòäã.  

  

áááá ' ' ' 'ëëëëíéðåøçàä úåñåíéðåøçàä úåñåíéðåøçàä úåñåíéðåøçàä úåñå.... àîéàã â"åç, â"åçã åìà úåðåë 'áá ïéåëéå,  íä ø÷éòä ïåæîä úëøááã àìà
çäãñíé, úåøåáâä ììäáå, ã"åé úåøåáâãå é"åé íéãñçã íé÷ìà íùã ó"ìàá íäéðéáù éåðéùäå . . . .        

  

  הקידוש לברכת ש"הרש הקדמת
ãçìà à"øéä øåãéñ) 332, ä 'îò á"ç äéàã433(  

àøåãäîàøåãäîàøåãäîàøåãäî    àî÷àî÷àî÷àî÷        

æ"ì áøä øäîë"ù éáòøù ÷åöæ"ì òå"æ äîã÷ää øéáòä äéìò ñåîìå÷ä éöçá äðáì.  

)ïéåëé úëøáá ùåãé÷ä íéé÷ì úååöî ìë ãä 'úåñåë äåöî ïðáøã, ïéåëéå úåìòäì î"ï éøåøéáî 
úåøåà íéìëå äã"ô äðéá åæã"ï á÷òéå ìçøå, íäù â"ø åå"÷ äðéáã æðä', éøåøéáîå íéìë úåøåàå 

åã"÷ äã"ô äîëç åæã"ï åá÷òéã ìçøå ,úåìòäìå îä"ï äâéøãîî äâéøãîì ãò íåø åìòîä '
òãåðë, àìà íäù åöøôá 'æðä 'íéôåöøôã íéðåéìò, êéùîäìå åîä 'çðøðäå"é îã"ä áå"ï, âååæìå 

åä"÷ åàã"à éò '÷ðä 'éà 'êéùîäì íùî ìë íìöä åîã 'è÷ã 'ãâå 'á 'ò"â àùéø æã"à ,íâå æìâåå 
áç"ã åäå"÷ åñùéã"ú éùîäìå 'íùî ìë íìöä åîã 'è÷ã' ãâå 'à', ë"æ àåä úëøáá ùåãé÷ä 

àéäù àúééøåàã, äáå ïéåëé íéé÷ì úåöî ã 'úåñåë ïðáøã. çàå"ë ìëá ñåë ñåëå ïéåëé êéùîäì 
éåàøä íúåàî ïéçåîä íéãîåòä ò"â àùéø æã"à, õåç é÷ìçî è÷ 'à', åðéàå èùôúî åá ãò 

ñôøëä ,íðîà øáë ãîåò ò"â àùéø æã"à .úëøáå ñôøë àéä úëøá ïéðäðä åðéàå ïéðò åîì'. 

                                                           
10  äøàä ÷ø àéäù î"ãøä øéëæä àì ïàë.øöé÷ù øùôàå ,äëåøàä äîã÷äá ù"îë  
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ãòëå"æ úëøáá àéöåîä äöî, àåä åìòäì 'î"ï éøåøéáî â"ø äã"ô äîëç ò"ã æðä', âååæìå â"ø 
åàã"à éò 'àø÷ðä àáà, ïéåëéå úëøáá äìéëà øàùë úåîé äðùä ëò"ì(.  

  

àøåãäîàøåãäîàøåãäîàøåãäî    àøúáàøúáàøúáàøúá        

ùã÷. òáøà úåñåë ìë ñåë äåöî áô"ò, æðë 'îâá' (:çé÷ íéçñô) àðéáø øîà ìë ãç ãçå äåöî 
éôðàá äùôð àéä êëéôì úëøáá ùåãé÷ä ïéåëé àéöåäì éùîäìå 'íìö íìù çåîã äîëç ,

úëøááå øùà åðìàâ íìö íìù çåîã äðéá ,îäáå"æ á 'éîìö åî 'åçã"â, ìëáå à 'íéé÷é úåöî 
úéùòå ò"ô øáãä åëå 'àéäå úåöî àì øåñú, àéäå úåöî ã 'úåñåë íîöò .íðîà úëøá ùåã÷ä 

äøîàðä ìò ñåë à 'àéä àúééøåàã ,ïëå äãâää úøîàðä ìò ñåë á 'àéä àúééøåàã ,ïëå îäá"æ 
úøîàðä ìò ñåë â 'êéùîäì åçä"â àéä àúééøåàã.   

        

ùã÷ùã÷ùã÷ùã÷....    ïéåëé øáëù åéä á 'éå÷ ïéîé )âã"ø( ]ãâã'[ à', íäù çç"ï äðã"é îã"ä îã"ä áãå"ï îã"ä, 
øôã' áç"ã åöéçã 'éáàã"ò åöéçã 'éöàã 'åñùéã"ú, íò çç"ï äðã"é áçã"ã åçã"á åçå"â éîìöã 

ö 'íìöã áã' ñ÷"à, éùáåìî 'íäá ïéçåîä çåîã äîëç, íäù á 'ò"á,, íëåúáå åéåää"ú 
éäàäå"ä éðá 'ñô"ç, íäù çðøð"é úåéçã çðøðã"é ùôðã çðã"é øðã"ï äîùðã, íéìëá ççã"ï 

øôã 'áç"ã îã"ä îã"ä áãå"ï îã"ä éáã 'úåéðåöéçã éáàã"ò úåéðåöéçã éöàã 'æã"à, íëåúáå 
éùáåìî 'çç"ï âçã"ú áçå"ã øôã 'áç"ã åñùéã"ú, íò åîä 'çåîã äîëç ççã"ï áã 'éîìö 

íéôé÷îä ìã 'îãå 'íìöã íéùáåìî íäá åéåää"ú éäàäå"ä åã÷åðî', íäù çðøð"é úåéçã çðøðã"é 
çåøã äîùðãå çðã"é îã"ä îã"ä áãå"ï îã"ä øðã"ï äîùðã.  

äúòå ïéåëé íéé÷ì úåöî ùåãé÷ä úåëøáäå úåöîå ñåë à', éòå"ë íéøøáúî íéøåøéá íéìëî 
úåøåàå ôøã"ç éñçéúîä 'äåöîì åæ íéìåòå íéøáçúîå íò é÷ìç íäéúåøåà íéðåéìòä 

úåèùôúäáù éìë íéøåçà àã"à åàå"à, íéìåòå íò é÷ìç úåèùôúä íéøåçàã æðä 'éñçéúîä '
íäì îì"ï øôìåö 'éðåéìòä', éâååãæîå 'åöøôä' éðåéìòä 'íéð÷úîå íúåà, éëéùîîå 'íúåà íäì 
éçáá 'ã 'åî 'åçã"á åçå"â, íéëùîðå íäì åîä 'æðä 'éùáåìî' áçá"ã âçå"ú äðå"é íìöã ï÷úðä 

äùòðå úåèùôúäî éøåçàä 'æðä 'åìòù åð÷úðå íâ íä, åùòðå úåîã íìö åîì 'æðä', òå"é úåëøáä 
ïéåëé éùîäì 'äåî 'íééîéðô áçã"ã âçå"ú, íäù ìä"î íìöã åîã 'æðä' ,ççì"ï âá"ä úã"é áã '
åöøô 'íééîéðôä íéôé÷îä, íäù áç"ã âçå"ú îã"ä áå"ï åæã"ï.  

11òå"é äéúùä, ïéåëé êéùîäì ä 'éå÷ ïéîé è÷ã 'á 'ãâãå 'á', íäù çç"ï äðã"é âçãå"ú áçãå"ã 
äðã"é12 áã"ï îã"ä åöéçã', íéìëì ççã"ï øôã 'éçäïåö, àåäù äðä"é äã"ô éà 'éò 'åöéçã 'éáàã"ò 

åöéçã 'éöàã .'êåúáå çç"ï øôã 'äð"é âçå"ú äðã"é æðä', ùáåìî çç"ï äðã"é åçã"á åçå"â éîìöã 
ö 'íìöã, íù èãëà"í, ùáåìî íäá åîä 'çåîã äîëç è÷ã 'á', íäù èãëà"í. êåúáå çç"ï 

øôã 'áç"ã äðã"é æðä 'íéùáåìî çç"ï äðã"é åçã"á çåå"â éîìöã ö 'íìöã, íù ñ÷"à, éùáåìî '
åá åîä 'çåîã äîëç ãâã 'á', íù ò"á. êåúáå åîä 'ìëã ää 'íéå÷ ìëã ää 'åöøô 'æðä', éùáåìî '

åéåää"ú éäàäå"ä åã÷åðî', íäù çðøð"é úåéçã çðøðã"é ùôðã çðøðã"é øðã"ï äéçã. íéìëì 

                                                           
11  äéàãä à"øéä øåãéñ)439(.  
12 íìöã 'ö ì"ø é"äð.  
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ççã"ï äã"ô äîëç áã"ï îã"ä æã"à åöéçã 'éáàã"ò åöéçã 'éöàã .'íëåúáå ïéåëé éùîäì 'çç"ï 
âçã"ú áçå"ã13, äã"ô äð"é âçå"ú áçå"ã áã"ï îã"ä åöéçã 'éàã 'éò'. éùáåìî 'íäá åîä' çåîã 

äîëç ççã"ï éîìöã éôé÷îä 'ìã 'îãå 'íìöã. éùáåìî 'íäá åéåää"ú éäàäå"ä åã÷åðî', íäù 
çðøð"é úåéçã çðøðã"é çåøã äîùðå çðøðã"é øðã"ï áã"ï îå"ä çãäé.  

  

  הקדמת הרש"ש לכרפס
ãçìà à"øéä øåãéñ) 340  'îò á"ç äéàãä441( 

ïéåëé éùîäì 'íéé÷ìå úåöî äëøáä, úåöîå úìéëà ñôøë, éòå"ë íéøøáð é÷ìçî íéìëä åøåàå '
ôøã"ç éñçéúîä' äåöîì åæ, íéìåòå éøáçúîå 'íò íäéúåøåà éðåéìòä 'åèùôúäáù 'éìë éøåçàä '
àã"à åàå"à ,íéìåòå íò é÷ìç åèùôúä 'éøåçàã 'æðä 'éñçéúîä 'íäì îì"ï øôì 'íéðåéìòä, 

éâååãæîå', åëùîðå íäì íåìùú úåøåà áã"ï íò é"ñ îã"ä, éëùîðå 'íäì çç"ï âá"ä úã"é ìù 
åîä 'æðä', éùáåìî 'áçá"ã âçå"ú äðå"é. òå"é äëøáä éëùîð 'çç"ï âá"ä úã"é áçã"ã âçå"ú, 

éèùôúîå 'éùáìúîå 'ççá"ï âá"ä úã"é áá' åöøô 'íééîéðôä éôé÷îã', íäù áç"ã âçå"ú îã"ä 

áå"ï åæã"ï. 

òå"é äìéëàä ïéåëé éùîäì 'çç"ï âá"ä úã"é ,åçã"â äðã"é áã"ï îã"ä áãå"ï áã"ï ,íéìëì ççã"ï 
âá"ä úã"é ,åçã"â äðã"é åçã"á åçå"â ,áã 'éîìö ö 'íìöã éäìàã"í. éùáåìî 'íäá åîä 'åçã"á 
åçå"â øåáéòã ä÷éðéå è÷ã 'à ,'íäù éäìà"í éãåéã"ï ççá"ï ,éääãå"ï âáá"ä ,éôìàã"ï úãá"é 
åçã"â ,åéã"é íéãñçá ,åéãå"ã úåøåáâá .êåúáå ïéçåîä íéøëæðä íéùáåìî çðøðä"é ,íäù 

åéåää"ú éäàäå"ä åã÷åðîä' ,íäù çðøð"é çðøðã"é åùôðã 'ùôðã çåøå çðøðã"é äîùðã. íéìëì 
ççã"ï âá"ä úã"é åçã"â áã 'éôåöøô äð"é âçå"ú áã"ï îã"ä áãå"ï áã"ï äðéáã åöéçã 'æã"à .

íëåúáå ïéåëé éùîäì 'çç"ï âá"ä úã"é åçã"â âçã"ú áçãå"ã ,áã 'åöøô 'äð"é âçå"ú áã"ï îã"ä 
áãå"ï áã"ï åöéçã 'åáúã'. éùáåìî 'íäá åéåää"ú éäàäå"ä úåã÷åðîä ,çðøð"é çðøðã"é çåøã 

äîùðå ùôðã çåøå çðøðã"é áã"ï îã"ä áãå"ï áã"ï äîùðã.  

  

  שני לכוס ש"הרש הקדמת
ãçìà à"øéä øåãéñ) 343  'îò á"ç äéàãä444( 

 ãéâîàúééøåàã ñåëå á 'ïðáøã.  

ïéåëé øáëù åéä á 'éå÷ ìàîù, íäù âá"ä äðã"é áã"ï áã 'åöøô 'äð"é âçå"ú åöéçã 'åáúã', íò 
âá"ä äðã"é åçã"á çå"â áã 'éîìö ö 'íìöã éäìàã"í. éùáåìî 'íäá åîä' çåîã äðéá øåáéòã 

÷éðéå 'è÷ã 'à' ,íäù éäìà"í éääã"ï. êåúáå åîä 'æðä 'éùáåìî 'çðøðä"é, íäù åéåää"ú 
éäàäå"ä åã÷åðîä', íäù çðøð"é åîùðã 'åùôðã 'çðøðã"é ùôðã çåøå çðøðã"é îùðã'. íéìëá 

âáã"ä áã 'åöøô 'äð"é âçå"ú áã"ï áã"ï éáã 'åöéçã 'æã"à. íëåúáå éùáåìî 'âá"ä ãâç"ú áçãå"ã 
áã 'åöøô 'äð"é îã"ä áã"ï áãå"ï áã"ï åöéçã' äðåáúã. éùáåìî 'íäá åîä 'çåîã äðéá, âá"ä 

                                                           
13 'î 'ì ì"ø.  
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éîìöã éôé÷îä 'ìã 'îãå 'íìöã. éùáåìî 'íäá åéåää"ú éäàäå"ä åã÷åðîä', íäù çðøð"é åîùðã '
çåøã äîùðå çðøðã"é ùôðã çåøå çðøðã"é äîùðã.  

ïëå øáë åéä á 'éå÷ ìàîù, íäù âá"ä äðã"é îã"ä áã"ï áãå"ï áã"ï øôã 'áç"ã åöéçã 'åñùéã"ú. 
íò âá"ä äðã"é åçã"á åçå"â éîìöã ö 'íìöã áã 'ñ÷"à éùáåìî 'íäá. íëåúáå éùáåìî 'åîä '

çåîã éá 'íäù á' ñ"â. êåúáå åîä 'æðä 'éùáåìî 'åéåää"ú éäàäå"ä åã÷åðîä' ,íäù çðøð"é 
åîùðã 'çðøðã"é åùôðã 'çðã"é øðã"ï îã"ä áã"ï áãå"ï áã"ï äîùðã. íéìëá âáã"ä øôã 'áç"ã 

îã"ä áã"ï áãå"ï áã"ï éáã 'åöéçã' æã"à. íëåúáå éùáåìî 'âá"ä âçã"ú áçãå"ã øôã 'áç"ã 
åñùéã"ú, íò åîä 'çåîã äðéá âáã"ä áã 'éîìö éôé÷îä 'ìã 'îãå 'íìöã. éùáåìî 'íäá åéåää"ú 
éäàäå"ä åã÷åðîä 'íäù çðøðä"é úåîùðã çðøðã"é úåçåøã úåîùðãå îã"ä áã"ï áãå"ï áã"ï 

øðã"ï äîùðã.  

çàå"ë ïéåëé íéé÷ì úåöî ñåë á 'äëøáäå. éòå"ë íéøøáúî íéìëî úåøåàå ôøã"ç íéñçéúîä 
äåöîì åæ ,íéìåòå íéøáçúîå íò é÷ìç íäéúåøåà íéðåéìòä åèùôúäáù 'éìë íéøåçà àã"à 

åàãå"à, íéìåòå íò é÷ìç åèùôúää 'íéøåçàã æðä 'äéñçéúî 'íäì îì"ï åöøôì 'éðåéìò', 
íéâååãæîå, íéëùîðå íäì íåìùú úåøåà áã"ï íò é"ñ îã"ä.  

òå"é äëøáä éëùîð 'åîä 'æðä 'éùáåìî 'åèùôúäá 'íéøåçà æðä 'åìòù, åð÷úðå åùòðå úåîã íìö 
åîì 'æðä' ,éëùîðå 'éèùôúîå 'éùáìúîå 'éðùá åöøô 'íééîéðôä éôé÷îã', íäù áç"ã âçå"ú îã"ä 
áå"ï åæã"ï .  

òå"é äéúùä ïéåëé éùîäì 'ä 'éå÷ ìàîù è÷ã 'á 'ãâå 'á', íäù âá"ä äðã"é âçãå"ú áçãå"ã 
äðã"é áã"ï áã"ï åöéçã', íéìëì âáã"ä øôã 'ïåöéçä, àåäù äðä"é äã"ô àîéà äàìéò. êåúáå 
âá"ä åöøôã 'äð"é âçå"ú äðã"é æðä', ùáåìî âá"ä äðã"é åçã"á åçå"â öã 'éîìö íìöã, ùäí 
à"í â"ì, ùáåìî åá åîä 'çåîã éá' è÷ã 'á', íäù à"í â"ì. êåúáå âá"ä øôã 'áç"ã äðã"é æðä', 

éùáåìî 'âá"ä äðã"é åçã"á åçå"â éîìöã ö' íìöã, íù ñ÷"à. éùáåìî 'åá åîä 'çåîã éá', íù 
ñ"â. êåúáå åîä 'ìëã ä 'íéå÷ ìëã ä 'åöøô 'æðä 'éùáåìî íåéåää"ú éäàäå"ä åã÷åðîä', íäù 

çðøð"é úåîùðã çðøðã"é ùôðã çðøðã"é øðã"ï äîùðã. íéìëì âáã"ä äã 'åöøô 'äîëç áã"ï 
áã"ï åöéçã 'æã"à.  

íëåúáå ïéåëé éùîäì 'âá"ä âçã"ú áçå"ã áã"ï áã"ï åöéçã 'éàã 'éò', éùáåìî 'íäá åîä 'çåîã 
äðéá âáã"ä éîìöã éôé÷îä 'ìã 'îãå 'íìöã. éùáåìî 'íäá åéåä"ú éäàäå"ä åã÷åðîä', íäù 
çðøð"é úåîùðã çðøðã"é çåøã äîùðãå çðøð"é øðã"ï áã"ï áã"ï äéçã.  

  

  הקדמת הרש"ש למוציא מצה וכורך
ãçìà à"øéä øåãéñ) 346  'îò á"ç äéàãä447(  

î ,àúééøåàã êøåëå äöî àéöåäáå íéëùîð åî 'åæì"ï íéìåãâä åàî"à éò '÷ðä 'íäéðù àáà ,ìáà 
úåëøáá åìà êéùîäì åîä 'îã"ò áøòáã åìëàú úåöî, íâå ùåøôì úìéëàî õîç, íâå åàì 

àìã ìëàé, íâå åàì ìëã úöîçî àì åìëàú, åðééäã úáåøòú õîç.  

ïéåëé íéé÷ì úåöî úåëøáä îå"ò ìåëàì äöî ìéìá çñô àðù 'áøòá åìëàú úåöî, îå"ò ùåøôì 
úìéëàî õîç àðù 'úòáù íéîé ìëàú úåöî àìå õîç, åàìå àáä ììëî äùò ùòä àåä 
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áîøäì"ï, éòå"ë íéøøáúî íéøåøéá íéìëî úåøåàå ôøã"ç éñçéúîä 'úåöîì åìà, íéìåòå 
íéøáçúîå íò é÷ìç åèùôúä 'éøåçàã 'æðä' éñçéúîä 'íäì îì"ï åöøôì 'éðåéìòä', éâååãæîå '

éëùîðå 'íäì íåìùú úåøåà áã"ï íò é"ñ îã"ä åðééäã îì"ò íéìëî úåøåàå ôøã"ç åã"÷ åæã"ï, 
øéîùìåú åàì àìã ìëàé õîç, íéìëî úåøåàå øúëã áçã"ã åæã"ï ,úøéîùáå åàì ìëã úöîçî 

àì åìëàú áîøäì"ï øúëî, áîøäìå"í áçî"ã åæã"ï14, æðë 'åðéìöà úðåëá î"ò ìîå"ú.  

ìçùëå çñô úáùá ,çéðé é"á úåöî ìëë úáù áåëíìì âä 'úåøåîù åéäé ïî ãä 'íééòöîàä, 
êåúçéùëå äöîä íééðùì õçéá, éùéí úøçà äîéìù äîå÷îá. äöøéùëå êøáì àéöåîä ç÷é 

áä 'úåöî íééòöîà éðåéìòä', àéöåîä ãâðëù åéä"ã ïéîéá, ãâðëùå àåä"å ìàîùá øáçéå 
íäéåøçà äúéá íäéðôå äöåç, íäéðéáå äñåøôä, íúçé÷ìáå íúëøááå åéäé ò"â úåðåúçúä, 

íäù á 'éää"ï òéôùäì íäéìò.  

òå"é úåëøáä ïéåëé êéùîäì åîä 'æðä 'éùáåìî 'åèùôúäá 'éøåçàä 'æðä 'åìòù åð÷úðå åùòðå 
úåîã íìö åîì 'æðä', éëùîðå 'éèùôúîå 'éùáìúîå 'áá 'åöøô 'ééîéðôä 'éôé÷îã', íäù áç"ã 

âçå"ú îã"ä áå"ï åæã"ï.  

òå"é äìéëàä ïéåëé éùîäì 'â 'éå÷ çç"ï âá"ä úã"é åçã"â äðã"é îã"ä îã"ä îãå"ä áã"ï äðã"é 
âçå"ú áçå"ã åöéçã', íéìëì ççã"ï âá"ä úã"é øôã 'ïåöéçä, àåäù äðä"é äã"ô àáà éò '

îéùáåì 'íäá çç"ï âá"ä úã"é åçã"â äðã"é åçã"á åçå"â äã 'éîìö ö 'íìöã éäàã"ä, éãåéã"ï 
ççá"ï, éãåéã"ï âáá"ä, éôìàã"ï úãá"é íéãñçã, éääá"ï úãá"é åáâã', éùáåìî 'íäá åîä 'åçã"á 
åçå"â è÷ã 'á 'åãâ 'á', íäù îñò"á, ò"á ççá"ï, ñ"â âáá"ä, î"ä úãá"é éãñçã', á"ï úãá"é 

åáâã', êåúáå åîä 'æðä 'éùáåìî 'çðøðä"é íäù åéåää"ú éäàäå"ä åã÷åðîä', íäù çðøð"é 
çðøðã"é çðøðã"é úåùôðã çðøðã"é îã"ä îã"ä îãå"ä áã"ï äéçã, íéìëì ççã"ï âá"ä úã"é 

åçã"â âçå"ú áçå"ã îã"ä îã"ä îãå"ä áã"ï äîëçã åöéçã 'æã"à.  

íëåúáå ïéåëé éùîäì 'çç"ï âá"ä úã"é åçã"â âçã"ú áçå"ã äã"ô äð"é âçå"ú áçå"ã îã"ä 
îã"ä îãå"ä áã"ï åöéçã 'àáàã éò', éùáåìî 'íäá åîä 'åçã"á åçå"â ççã"ï âá"ä úã"é åçã"â 

éîìöã íéôé÷îä ìã' îãå 'íìöã, íéùáåìî íäá åéåää"ú éäàäå"ä åðîäåã÷', íäù çðøð"é 
çðøðã"é çåøã îùðãå 'çðøðã"é îã"ä îã"ä îãå"ä áã"ï øðã"ï äéçã.  

çàå"ë éùîäì 'â 'éå÷ çç"ï âá"ä úã"é åçã"â äðã"é îã"ä îã"ä îãå"ä áã"ï áã 'åöøô 'äð"é 
âçå"ú åöéçã', íéìëì ççã"ï âá"ä úã"é øôã 'ïåöéçä, àåäù äðä"é äã"ô ùé"ñ, éùáåìî 'íäá 
çç"ï âá"ä úã"é åçã"â äðã"é åçã"á åçå"â áã 'éîìö ö 'íìöã éäìàã"í, éùáåìî 'íäá åîä '
åçã"á åçå"â øåáéòã ä÷éðéå è÷ã 'à', íäù éäìà"í éãåéã"ï ççá"ï, éääã"ï âáá"ä, éôìàãå"ï 
úãá"é åçã"â, åé"é éãñçá 'åéãå"ã øåáâá,' êåúáå åîä 'æðä 'éùáåìî 'çðøðä"é, íäù çðøð"é 

çðøðã"é åùôðã 'ôðãù çåøå çðøðã"é äîùðã, íéìëì ççã"ï âá"ä úã"é åçã"â áã 'åöøô 'äð"é 
âçå"ú îã"ä îã"ä îãå"ä áã"ï éáã 'åöéçã 'æã"à.  

íëåúáå ïéåëé éùîäì 'çç"ï âá"ä úã"é åçã"â âçã"ú áçãå"ã áã 'åöøô 'äð"é âçå"ú îã"ä îã"ä 
îãå"ä áã"ï åöéçã 'ùéã"ñ, éùáåìî 'íäá åîä 'åçã"á åçå"â ççã"ï áâ"ä úã"é åçã"â éîìöã 

                                                           
14 åàìá õîç úáåøòú (ç"ö÷ ú"ì î"äñ) í"áîøì. .úøëá (íù) ï"áîøìå 
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éôé÷îä 'ìã 'îå' íìöã, éùáåìî 'íäá åéåää"ú éäàäå"ä, çðøð"é çðøðã"é çåøã îùðãå 'ùôðã 
çåøå çðøðã"é îã"ä îã"ä îãå"ä áã"ï äîùðã.  

  

  הקדמת הרש"ש לכוס ג' וד'
ãçìà à"øéä øåãéñ) 353 , 'îò á"ç äéàãä454( 

  

ñåë â 'ãå 'ïðáøã úëøáå ïåæîä àúééøåàã  

ïéåëé øáëù åéä á 'éå÷ íéòöîà, íäù úã"é åçã"â äðã"é îã"ä îã"ä îãå"ä áã"ï ,áãå"ï îã"ä 
áãå"ï áã"ï, äã"ô äð"é âçå"ú áçå"ã åöéçã 'åñùéã"ú, êåúáå úã"é åçã"â áã"ô äð"é âçå"ú æðä '

åñùéã"ú, éùáåìî' úã"é åçã"â äðã"é åçã"á åçå"â áã 'éîìö ö 'ìöã"í éäìàã"í éôìàã"ï. 
íéùáåìî íäá åîä 'åçã"â øåáéòã ä÷éðéå è÷ã 'à', íäù éäìà"í éôìàã"ï ìàã"ó øåéöá åé"é 

çåîá íéãñç, ìàãå"ó øåéöá åé"ã çåîá úåøåáâ. êåúáå úã"é åçã"â âã"ô áç"ã æðä 'åñùéã"ú, 
íéùáåìî úã"é åçã"â äðã"é åçã"á åçå"â âã 'éîìö ö 'ìöã"í éäàã"ä éôìàã"ï éääãå"ï. 
ïéùáåìî íäá ïéçåîä åçã"â ãâã 'à', íäù íù î"ä çåîã íéãñç éäàá"ä éôìàã"ï, íùå á"ï 

çåîã åáâä 'éäàá"ä éääã"ï. êåúáå ìë åîä 'æðä 'è÷ã 'ãâå 'íéùáåìî çðøðä"é íäù åéåää"ú 
éäàäå"ä åã÷åðîä', íäù çðøðä"é úåçåøã úåùôðå çðøðã"é úåùôðã çðøðã"é îã"ä áå"ï îã"ä 

îãå"ä áå"ï áã"ï, øðã"ï äîùðã áíéìë úãã"é åçã"â äã"ô äð"é âçå"ú áçå"ã îã"ä áå"ï îã"ä 
îãå"ä áå"ï áã"ï éáã 'åöéçã 'æã"à. íëåúáå íéùáåìî úã"é âçã"ú áçãå"ã äã"ô äð"é âçå"ú 
áçå"ã åñùéã"ú, íò åîä 'åçã"â, éùáåìî' úãá"é äã 'éîìö éôé÷îä 'ìã 'îãå 'ìöã"í. íéùáåìî 
íäá åéåää"ú éäàäå"ä åã÷åðîä 'íäù ðçðø"úåçåøãé úåùôðãå çðøðã"é úåçåøã úåîùðãå 

çðøðã"é îã"ä áå"ï îã"ä îå"ä áå"ï áã"ï øðã"ï äîùðã.  

çàå"ë ïéåëé íéé÷ì úåöî ñåë â) 'åà ã ('úåöîå äëøáä îå"ò úëøáã ïåæîä, éòå"ë íéøøáúî 
é÷ìçî íéìë úåøåàå ôøã"ç íéñçéúîä äåöîì åæ, íéìåòå íéøáçúîå íò é÷ìç íäéúåøåà 
éìòäíéðå úåèùôúäáù éìë íéøåçà àã"à åàãå"à, íéìåòå íò é÷ìç úåèùôúä íéøåçàã æðä '

íéñçéúîä íäì îì"ï åöøôì 'íéðåéìòä ,íéâååãæîå, íéëùîðå íäì íåìùú úåøåà áã"ï íò é"ñ 
îã"ä.  

òå"é äëøáä éëùîð 'ïéçåîä æðä 'íéùáåìî úåèùôúäá íéøåçà æðä 'åìòù åð÷úðå åùòðå úåîã 
íìö åîì' ðäæ', éëùîðå 'íéèùôúîå íéùáìúîå áá 'íéôåöøô íééîéðôä íéôé÷îã íäù áç"ã 
âçã"ú îã"ä áå"ï åæã"ï.  

òå"é äéúùä ïéåëé êéùîäì íéå÷ íééòöîàä, íäù úã"é åçã"â äðã"é áã"ï îã"ä áãå"ï áã"ï 
íéìëì úãã"é åçã"â äðã"é øôã 'ïåöéçä, àåäù äðä"é äã"ô äð"é âçå"ú áçå"ã åöéçã 'éàã 'éò', 
êåúáå úã"é åçã"â áã' éôåöøô äð"é âçå"ú äðã"é æðä 'àîéàã, íéùáåìî úã"é åçã"â äðã"é 

åçã"á åçå"â éîìöã ö 'ìöã"í, á' úåîù èãëà"í, íéùáåìî íäá åîä 'åçã"â øåáéòã ÷éðéå '
è÷ã 'á 'çåîã íéãñçä, ñî 'èãëà"í éùáåìî' íäá åîä 'äìåòä ë"ä ñîë 'ñ"è úåéúåà âã '

íéáåìéù îã"ä íò éäìà"í éôìàã"ï úåììëå åä 'úåîù ,çåîãå åáâä 'ñî 'íù èãëà"í äìåòä 
ò"ã, êåúáå úãä"é åçã"â âã 'éôåöøô áç"ã æðä 'éàã 'íéùáåìîä úã"é åçã"â äðã"é åçã"á åçå"â 
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âã 'éîìö ö 'ìöã"í î÷"â ð÷å"à éùáåìî 'íäá åîä 'åçã"â ãâã 'á', íäù íù î"ä çåîã íéãñçä 
éäàá"ä éôìàã"ï, íùå á"ï çåîã åáâä 'éäàá"ä éääã"ï, êåúáå ìë åîä 'æðä 'è÷ã 'ãâå 'éùáåìî '

çðøðä"é íäù åéåää"ú éäàäå"ä úåã÷åðîä íäù çðøð"é úåçåøã úåùôðå çðøðã"é áã"ï îã"ä 
áãå"ï áã"ï øðã"ï éçã 'íéìëá úãã"é åçã"â äã"ô äð"é âçå"ú áçå"ã áã"ï îã"ä áãå"ï áã"ï 

äîëçã úåéðåöéçã æã"à, íëåúáå íéùáåìî úã"é âçã"ú áçãå"ã äã"ô äð"é âçå"ú áçå"ã éàã '
éò', íò åîä 'åçã"â íéùáåìî úãá"é äã 'éîìö íéôé÷îä ìã 'îå 'ìöã",í íéùáåìî íäá åéåää"ú 

éäàå"ä úåã÷åðîä íäù çðøð"é úåçåøã úåîùðãå çðøðã"é áã"ï îã"ä áãå"ï áã"ï øðã"ï äéçã.  

!"  
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        סדר קרבן פסחסדר קרבן פסחסדר קרבן פסחסדר קרבן פסח
ה ֹוָלִמיםָהע ִרּבֹון יָתנוּ  ַאּתָ ן ְלַהְקִריב ִצּוִ ַסח ָקְרּבַ מֹוֲ�דוֹ  ַהּפֶ �ה, ּבְָ ַאְרּבָ ר-ּבְ �ׂשָָ 

�בֹוָדָתם ּכֲֹהִנים ְוִלְהיֹות, ָהִראׁשֹון ַלֹחֶדׁש ֲ ם ּבַ דּוָכָנם ּוְלִוּיִ ָרֵאל ּבְ ַמֲ�ָמָדם ְוִיׂשְ  ּבְ

ל ֶאת קֹוְרִאים ה. ַהַהּלֵ �ֹונֹוֵתינוּ  ְוַ�ּתֲָ י ָחַרב ּבַ ׁש  תּבֵ ְקּדָ ן ּוָבֵטל ַהּמִ ַסח ָקְרּבַ . ַהּפֶ

�בֹוָדתוֹ  ֹכֵהן לֹא ָלנוּ  ְוֵאיןֲ דּוָכנוֹ  ֵלִוי ְולֹא ּבַ ָרֵאל ְולֹא ּבְ ַמֲ�ָמדוֹ  ִיׂשְ ָמה, ּבְ ּלְ  ּוְנׁשַ

ָפֵתינוּ  ָפִרים ָפֶניךָ  ָרצֹון ְיִהי ָלֵכן. ׂשְ ְהֶיה, ֲאבֹוֵתינוּ  ֵואלֵֹהי ֱאלֵֹהינוּ  ְיֹהָוה ִמּלְ ּיִ  ׁשֶ

ְפתֹוֵתינוּ  יַח ׂשִ  ִאּלוּ  ְלָפֶניךָ  ָחׁשּוב ׂשִ ַסח ֶאת ִהְקַרְבנוּ  ּכְ מֹוֲ�דוֹ  ַהּפֶ �ל ְוָ�ַמְדנוּ  ּבְַ 

רוּ  ַמֲ�ָמדוֹ  ם ְוִדּבְ יר ַהְלִוּיִ ׁשִ ל ּבְ ה. ַלייָ  ְלהֹודֹות ְוַהּלֵ ךָ  ְתכֹוֵנן ְוַאּתָ ׁשְ �ל ִמְקּדַָ 

ַסח ֶאת ְלָפֶניךָ  ְוַנְקִריב ְוַנֲ�ֶלה, ְמכֹונוֹ  מֹוֲ�דוֹ  ַהּפֶ מוֹ  ּבְ ַתְבּתָ  ּכְ ּכָ תֹוָרֶתךָ  ָ�ֵלינוּ  ׁשֶ  ּבְ

ה ְיֵדי ַ�ל ךָ  מׁשֶ ָאמּור ַ�ְבּדֶ   : ּכָ

�ר) א( כח במדבר ה ְיֹקָו�ק ַוְיַדּבֵ � ר ֶאל־ֹמׁשֶ אֹמֽ ו) ב( :ּלֵ �ֵנ י ַצ ל ֶאת־ּבְ ָרֵא#  ִיׂשְ
 � ם ְוָאַמְרּתָ י ֲאֵלֶה' ִנ( י ֶאת־ָקְרּבָ י ַלְחִמ* +ַ יַח  ְלִאׁשּ �וּ  יִנֽיֹחִח#  ֵר ְמר, ׁשְ יב ּתִ  ִל�י ְלַהְקִר�
מֹוֲ-ֽדוֹ  ם ְוָאַמְרּתָ  ) ג( :ּבְ ה ָלֶה# �ה ֶז #ֶ ִאׁשּ ר ָהֽ � יבוּ  ֲאׁשֶ ְקִר� ים ַליֹקָו'ק ּתַ ָבׂשִ( ֵנֽי־ ּכְ ּבְ

0ה ָנ ם ׁשָ ַנ�ִים ְתִמיִמ1 ֹום ׁשְ יד ֹעָל�ה ַלּי� �ֶבשׂ ) ד( :ָתִמֽ ד ֶאת־ַהּכֶ ה ֶאָח� ֲ-ׂשֶ  ֶקר ּתַ  ַבּבֹ'
י ַהּכֶ ֶבשׂ  ְוֵאת3  ִנ# ֵ ה ַהׁשּ � ֲ-ׂשֶ ין ּתַ � ִים ּבֵ ֽ ַ-ְרּבָ ית) ה( :ָהֽ יִר0 ֶלת ָהֵאיָפ1ה ַוֲ-ׂשִ  ֹס�

ה 1ה ְלִמְנָח' לּוָל ֶמן ּבְ � ׁשֶ ית ּבְ ִת� ת ּכָ ין ְרִביִ-� יד ֹעַל�ת) ו( :ַהִהֽ ִמ' ָיה3  ּתָ ר ָהֲ-ׂש7 ַה   ּבְ
י יַח  ִסיַנ# ַח  ְלֵר  ה ִניֹח# � ֶ ת ְוִנְסּכֹו3 ) ז( :יֹהָוֽהלַֽ  ִאׁשּ יןַה  ְרִביִ-  �ֶבשׂ  ִה# ד ַלּכֶ  ָהֶאָח'

ֶדׁש  ּקֹ+ ךְ  ּבַ 1 ָכ�ר ֶנ�ֶסךְ  ַהּסֵ י ַהּכֶ ֶבשׂ  ְוֵאת3 ) ח( :יֹהָוֽהלַ  ׁשֵ ִנ# ֵ ה ַהׁשּ � ֲ-ׂשֶ ין ּתַ ִים ּבֵ  ' ַ-ְרּבָ  ָהֽ
ת ִמְנַח( ֶקר ּכְ ה ּוְכִנְסּכֹו3  ַהּב9ֹ ֲ-ׂשֶ# 1ה ּתַ ֵ יַח  ִאׁשּ ַח  ֵר�   : יֹהָוֽהלַ  ִניֹח�

וּ ) ג(שמות יב  ר+ ּבְ ל ּדַ ל־ּכָ תֶאֽ ָרֵאל3  ־ֲ-ַד9 ר ִיׂשְ ר ֵלאֹמ# ָ-ׂשֹ� ֶדׁש  ּבֶ 'ה ַלֹח  וּ  ַהזֶּ  ְוִיְקח 
ם יׁש  ָלֶה+ ה ִא1 � ת ׂשֶ ה ְלֵבית־ָאֹב� � ִית ׂשֶ ֽ ט) ד( :ַלּבָ ִית;  ְוִאם־ִיְמַ-  ת ַהּבַ ה>  ִמְהיֹו  ֶ  ִמׂשּ

ח ּוא ְוָלַק  וֹ  ה+ ֵכנ1 ב ּוׁשְ רֹ� וֹ  ַהּקָ ית� ת ֶאל־ּבֵ ִמְכַס  ת ּבְ יׁש  ְנָפׁשֹ' �י ִא וֹ ָאכְ  ְלִפ  ּסוּ  ל# ֹכ�  ּתָ
ה ֽ ֶ ה) ה( :ַ-ל־ַהׂשּ � ים ׂשֶ �ה ָזָכ�ר ָתִמ1 ָנ ן־ׁשָ ים ָלֶכ'ם ִיְהֶי ה ּבֶ � ָבׂשִ ּוִמן־ ִמן־ַהּכְ

�ים חוּ  ָהִ-זִּ ֽ ּקָ ֶרת ָלֶכם3  ְוָהָי9ה) ו( :ּתִ ֶמ# ד ְלִמׁשְ ה ַ-  �-ָ ר ַאְרּבָ 1 ֹום ָ-ׂשָ ֶדׁש  י� 'ה ַלֹח   ַהזֶּ
וּ  ֲחט  וֹ  ְוׁשָ ל ֹאת+ ל ּכ1ֹ ת־יִ  ְקַה� ָרֵא�לֲ-ַדֽ ין ׂשְ � ִים ּבֵ ֽ ם ְוָלְֽקחּו3 ) ז( :ָהַ-ְרּבָ #  ִמן־ַהּדָ

וּ  י ְוָנְֽתנ1 � ּתֵ ת ַ-ל־ׁשְ זּוֹז� ֹוף ַהּמְ ק' ׁשְ ל ְוַ-ל־ַהּמַ �ים ַ- # ּתִ וּ  ַהּבָ  ר־ֹיאְכל� וֹ  ֲאׁשֶ  ֹאת�
ם ֶהֽ וּ ) ח( :ּבָ ר ְוָאְכל� � ׂשָ ְיָלה ֶאת־ַהּבָ ּלַ  'ה ּבַ ׁש  ַהזֶּ ֹות ְצִלי־ֵא  ים ּוַמּצ#  ַ-ל־ְמרִֹר�

הוּ  ֽ וּ ) ט( :יֹאְכל7 ּנּו3  ַאל־ּתֹאְכל9 א ִמּמ3ֶ ל ָנ# � ל ּוָבׁשֵ � ָ ׁשּ ִים ְמב7 ' ּמָ י ּבַ ׁש  ּכִ   ִאם־ְצִלי־ֵא#
וֹ  יו רֹאׁש� ָרָ-� וֹ  ַ-ל־ּכְ ירוּ ) י( :ְוַ-ל־ִקְרּבֽ ּנוּ  ְולֹא־תֹוִת� � ֶקר ִמּמֶ ר ַ-ד־ּבֹ' ָת� ּנוּ  ְוַהּנֹ 1  ִמּמֶ
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ֶקר ׁש  ַ-ד־ּבֹ� ֵא� פוּ  ּבָ ֹרֽ ׂשְ וּ  ָכה; ְוכָ ) יא( :ּתִ ים ָמְתֵניֶכ ם ֹאתֹו>  ּתֹאְכל  ִר#  ַנֲֽ-ֵליֶכם3  ֲחג7
ם ַרְגֵליֶכ# ְלֶכ�ם ּבְ ֶיְדֶכ'ם ּוַמּקֶ ם ּבְ 9 ֹון ֹאתֹו3  ַוֲאַכְלּתֶ ז# ִחּפָ ַסח ּבְ � ּוא ּפֶ   :ַליֹהָוֽה ה�

  

 היום שבסדר פסח הקרבן סדר אמירת על להשיג הרבה ץ"מהריעב הגאון

   :לומר צריך שכך והעלה

ךְ  ן ֲ�בֹוַדת ָהְיָתה ּכָ ַסח ָקְרּבַ �ה ּפֶָ ַאְרּבָ ר ּבְ ִניָסן ָ�ׂשָ א אֹותוֹ  ׁשֹוֲחִטין ֵאין. ּבְ  ֶאּלָ

ִמיד ַאַחר ל ּתָ ין ׁשֶ ִים ּבֵ ַסח ֶ�ֶרב, ָהַ�ְרּבַ ין ּפֶ ֹחל ּבֵ ין ּבְ ת ּבֵ ּבָ ׁשַ ִמיד ָהָיה ּבְ  ַהּתָ

ָחט ַבע ִנׁשְ ׁשֶ מֹוֶנה ְוָקֵרב ּוֶמֱחָצה ּבְ ׁשְ ַסח ֶ�ֶרב ָחל ְוִאם. ּוֶמֱחָצה ּבִ �ֶרב ִלְהיֹות ּפֶֶ 

ת ּבָ ׁש  אֹותוֹ  ׁשֹוֲחִטין ָהיוּ , ׁשַ ׁשֵ ַבע ְוָקֵרב ּוֶמֱחָצה ּבְ ׁשֶ ַסח, ּוֶמֱחָצה ּבְ : ַאֲחָריו ְוַהּפֶ

ל ָרֵאל ָאָדם ּכָ ׂשְ ה ְוֶאָחד ָהִאיׁש  ֶאָחד ִמּיִ ָ ל, ָהִאׁשּ ּיּוַכל ּכָ יַ�  ׁשֶ ַלִים ְלַהּגִ  ִלירּוׁשָ

�תַ ׁשְ ִחיַטת ּבִ ַס  ׁשְ ב, חַהּפֶ ן ַחּיָ ָקְרּבַ ַסח ּבְ ים ִמן ְמִביאוֹ . ּפֶ ָבׂשִ ים ִמן אוֹ  ַהּכְ . ָהִעּזִ

ִמים ָזָכר ן ּתָ ָנה ּבֶ ָכל ְוׁשֹוֲחטוֹ . ׁשָ �ָזָרה ָמקֹום ּבְֲ ַמר ַאַחר, ּבָ ִמיד ֲ�בֹוַדת ּגְ  ָהֶ�ֶרב ּתְ

רֹות ֲהָטַבת ְוַאַחר ַסח ׁשֹוֲחִטין ְוֵאין. ַהּנֵ ם זֹוְרִקין ְולֹא ַהּפֶ  ַמְקִטיִרין ְולֹא ַהּדָ

ַחט: ֶהָחֵמץ ַ�ל ַהֵחֶלב ֹוֵחט ׁשָ ל ַהׁשּ מוֹ  ְוִקּבֵ ֹראׁש  ּכֵֹהן ּדָ ּבְ ּוָרה ׁשֶ ְכִלי ַהׁשּ ֵרת ּבִ  ׁשָ

רֹוב ּכֵֹהן, ַלֲחֵברוֹ  ַוֲחֵברוֹ  ַלֲחֵברוֹ  ְונֹוֵתן ַח  ֵאֶצל ַהּקָ ְזּבֵ ֶנֶגד ַאַחת ְזִריָקה זֹוְרקוֹ  ַהּמִ  ּכְ

ִלי ְוחֹוֵזר. ַהְיסֹוד ל ַלֲחֵברוֹ  ַוֲחֵברוֹ  ַלֲחֵברוֹ  ֵריָקן ַהּכְ ֵלא ֶאת ְמַקּבֵ  ֶאת ּוַמֲחִזיר ַהּמָ

ִזיִכין ּוִביֵדיֶהם ׁשּורֹות עֹוְמִדים ַהּכֲֹהִנים ְוָהיוּ . ָהֵריָקן ן ּבָ ּלָ ּכ. ֶסף ׁשֶ  ְולֹא, ָזָהב אוֹ  ּכֶ

ִזיִכין ָהיוּ  ְולֹא, ְמָ�ְרִבים ָהיוּ  ּלֹא ׁשּוַלִים ַלּבָ יחּום ׁשֶ ם ְקרׁש ְויִ  ַיּנִ   : ַהּדָ

ךְ  ַאַחר �ִלים ּתֹוִלין ּכָָ ַסח ֶאת ַהּבְ אּוְנְקִלּיֹות ַהּפֶ יט, ּבְ ּלוֹ  אֹותוֹ  ּוַמְפׁשִ  ְוקֹוְרִעין ּכ.

ְטנוֹ  �ל ַהֵחֶלב. ֵאמּוִרין ּומֹוִציִאים ּבִַ ֶרב ׁשֶ ֵבד ְויֹוֶתֶרת ַהּקֶ י ַהּכָ ּתֵ ָליֹות ּוׁשְ  ַהּכְ

�ֵליֶהן ְוֵחֶלבֲ ּמַ  ְוָהַאְלָיה ׁשֶ .�ְכִלי נֹוְתָנן, ֶהָ�ֶצה תְל ֵרת ּבִ  ּוַמְקִטיָרן ּומֹוְלָחן ׁשָ

�ָרָכה ַ�ל ַהּכֵֹהןֲ ל ֶחְלֵבי ַהּמַ ֹחל, ְלַבּדוֹ  ְוֶזַבח ֶזַבח ּכָ ּיֹום ּבְ ְיָלה ְולֹא ּבַ ּלַ הּוא ּבַ  ׁשֶ

ַסח ֶ�ֶרב ָחל ִאם ֲאָבל. טֹוב יֹום ת ּפֶ ּבָ ׁשַ ל ְוהֹוְלִכין ַמְקִטיִרין ּבְ ְיָלה ּכָ  ּומֹוִציא ַהּלַ

ִסיר ַ�ד אֹוָתן ּוְמַמֶחה ְקָרָביו ּמֵ ֶרׁש  ֵמֶהן ׁשֶ ִחיָטתוֹ . ַהּפֶ מוֹ  ּוְזִריַקת ׁשְ  ּוִמחּוי ּדָ

ת ֶאת ּדֹוִחין ֲחָלָביו ְוֶהְקֵטר ְקָרָביו ּבָ ַ ָאר, ַהׁשּ   : ּדֹוִחין ֵאין ִעְנָיָניו ּוׁשְ

לׁש  ׁשָ ּתֹות ּבְ ַסח ּכִ ָחט ַהּפֶ ת ְוֵאין, ִנׁשְ חּוָתה ּכַ ים ּפְ לֹוׁשִ ְ ים ִמׁשּ ת ִנְכְנָסה. ֲאָנׁשִ  ּכַ

ָאה ַאַחת ֵהן ּוְבעֹוד. אֹוָתּה  נֹוֲ�ִלין ָהֲ�ָזָרה ִנְתַמּלְ  ְוֹכֲהִנים ּוַמְקִריִבין ׁשֹוֲחִטין ׁשֶ

ה ֶהָחִליל, ּתֹוְקִעין ַח  ִלְפֵני ַמּכֶ ְזּבֵ ם. ַהּמִ ל ֶאת קֹוִרין ַהְלִוּיִ ְמרוּ  ִאם. ַהַהּלֵ  ֹקֶדם ּגָ

ְקִריבוּ  ּיַ ם ׁשֶ ּלָ נוּ , ּכ. נוּ  ִאם. ׁשָ ׁשוּ , ׁשָ ּלֵ ל ַ�ל. ׁשִ ְקעוּ  ְקִריָאה ּכָ . ְוָתְקעוּ  ְוֵהִריעוּ  ּתָ

ְמָרה ת ּגָ ת ָיְצָאה, ָהֲ�ָזָרה ּפֹוְתִחין, ְלַהְקִריב ַאַחת ּכַ ת ִנְכְנָסה ִראׁשֹוָנה ּכַ  ּכַ
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ה ִנּיָ ְלתֹות ָנֲ�לוּ . ׁשְ ְמָרה. ָהֲ�ָזָרה ּדַ ה ָיְצָאה. ּגָ ִנּיָ ית ְנָסהִנְכ  ׁשְ ִליׁשִ ה. ׁשְ ַמֲ�ׂשֵ  ּכְ

ךְ  ָהִראׁשֹוָנה ה ּכָ ה ַמֲ�ׂשֵ ִנּיָ ְ ית ַהׁשּ ִליׁשִ ְ   : ְוַהׁשּ

ְצאוּ  ַאַחר ּיָ ם ׁשֶ ּלָ ְכלּוֵכי ָהֲ�ָזָרה רֹוֲחִצין, ּכ. ם ִמּלִ ת ַוֲאִפּלוּ  ַהּדָ ּבָ ׁשַ ת. ּבְ ִים ַאּמַ  ַהּמַ

�ָזָרה עֹוֶבֶרת ָהְיָתהֲ רֹוִצין, ּבָ ׁשֶ הָהִר  ְלָהִדיַח  ּכְ ִים ְיִציַאת ְמקֹום סֹוְתִמין ְצּפָ  ַהּמַ

ָאה ְוִהיא ל ַ�ל ִמְתַמּלְ דֹוֶתיָה  ּכָ ִים ַ�ד, ּגְ ַהּמַ ִצין ְוָצִפין עֹוִלין ׁשֶ ל ֲאֵליֶהם ּוְמַקּבְ  ּכָ

ם �ָזָרה ְוִלְכלּוךְ  ּדֲָ ּבָ ךְ  ַאַחר. ׁשֶ ִתיָמה ּפֹוְתִחין ּכָ ִים ְויֹוְצִאין ַהּסְ ְכלּוךְ  ִעם ַהּמַ . ַהּלִ

ה אתִנְמֵצ  ה ָהִרְצּפָ ּקָ בֹוד ֶזהוּ , ְמנ. ִית ּכְ ל ָיְצאוּ : ַהּבַ ְסחוֹ  ִעם ֶאָחד ּכָ . אֹוָתם ְוָצלוּ  ּפִ

יַצד ּפּוד ְמִביִאין? אֹותוֹ  צֹוִלין ּכֵ ל ׁשַ יו ִמּתֹוךְ  ּתֹוֲחבוֹ , ִרּמֹון ׁשֶ ית ַ�ד ּפִ , ְנקּוָבתוֹ  ּבֵ

ּנּור ְלתֹוךְ  ְותֹוֵלהוּ  ה ְוָהֵאׁש  ַהּתַ ָרָ�יו הְותֹוֶל , ְלַמּטָ  ְוֵאין. לוֹ  חּוָצה ֵמָ�יו ּוְבֵני ּכְ

ִרין ַסח ֶאת ְמַנּקְ ָאר ַהּפֶ ׁשְ ר ּכִ ׂשָ   : ּבָ

ת ּבָ ׁשַ ַסח ֶאת מֹוִליִכין ֵאיָנן ּבְ א, ְלֵביָתם ַהּפֶ ת ֶאּלָ ִפְסֵחיֶהם יֹוְצִאין ִראׁשֹוָנה ּכַ  ּבְ

ִבין ַהר ְויֹוׁשְ ִית ּבְ ה. ַהּבַ ִנּיָ ְ ְסֵחי ִעם יֹוְצִאין ַהׁשּ ִבין ֶהןּפִ ֵחיל ְויֹוׁשְ ית. ּבַ ִליׁשִ ְ  ַהׁשּ

ְמקֹוָמּה  ָכה. עֹוֶמֶדת ּבִ ְסֵחיֶהן ֶאת ְוָצלוּ  ָיְצאוּ , ָחׁשְ ְקִריִבין: ּפִ ּמַ ׁשֶ ַסח ֶאת ּכְ  ַהּפֶ

ִראׁשֹון יֹום ִעּמוֹ  ַמְקִריִבין ּבָ �ה ּבְָ ר ַאְרּבָ ָלִמים ֶזַבח ָ�ׂשָ ָקר ִמן ׁשְ  ַהּצֹאן ִמן אוֹ  ַהּבָ

דֹוִלים ים אוֹ  ּגְ �ה ֲחִגיַגת ִנְקֵראת ְוִהיא. ְנֵקבֹות אוֹ  ְזָכִרים ְקַטּנִָ ר-ַאְרּבָ �ל. ָ�ׂשַָ 

ּתֹוָרה ֶנֱאַמר ֶזה ַסח ְוָזַבְחּתָ  ּבַ תּוב ְקָבָ�ּה  ְולֹא. ּוָבָקר צֹאן ֱאלֶֹהיךָ  ַליֹהָוה ּפֶ  ַהּכָ

א חֹוָבה ְלָבד ְרׁשּות ֶאּלָ ל. ּבִ חֹוָבה ִהיא ָמקֹום ִמּכָ ְבֵרי ּכְ ֵדי ְפִריםסוֹ  ִמּדִ ֵהא ּכְ ּיְ  ׁשֶ

ַסח ַבע ַ�ל ֶנֱאָכל ַהּפֶ   : ַהׂשּ

ְזַמן? ֲחִגיָגה ִעּמוֹ  ְמִביִאין ֵאיָמַתי הּוא ּבִ א ׁשֶ ֹחל ּבָ ָטֳהָרה, ּבְ  ְוֶנֱאֶכֶלת, ּוְבמּוָ�ט, ּבְ

ֵני ָכל ְוִדיָנּה . ֶאָחד ְוַלְיָלה ָיִמים ִלׁשְ ָלִמים ִזְבֵחי ּתֹוַרת ּכְ ְ  ְסִמיָכה ְטעּוָנה, ַהׁשּ

ן ּוְנָסִכים ִמים ּוַמּתַ ִים ּדָ ּתַ ֵהן ׁשְ ע ׁשֶ ִפיַכת ַאְרּבַ יַרִים ּוׁשְ  ֵסֶדר ֶזהוּ : ַלְיסֹוד ׁשִ

ן ֲ�בֹוַדת ַסח ָקְרּבַ ִעּמוֹ  ַוֲחִגיָגה ּפֶ ֵבית, ׁשֶ ֶנה ֱאלֵֹהינוּ  ּבְ ּבָ ּיִ ְמֵהָרה ׁשֶ   : ָאֵמן ְבָיֵמינוּ  ּבִ

  

ֵרי ָכה ָהָ�ם ַאׁשְ ּכָ ֵרי ּלוֹ  ׁשֶ , ֲאבֹוֵתינוּ  ֵואלֵֹהי ֱאלֵֹהינוּ : ֱאלָֹהיו ְיֹהָוהׁשֶ  ָהָ�ם ַאׁשְ

ֶרׁש  ּוֵמיִטיב טֹוב, ָ�ֵלינוּ  ַרֵחם ַרֲחָמן ֶמֶלךְ  ֲהמֹון ֵאֵלינוּ  ׁשּוָבה. ָלנוּ  ִהּדָ  ַרֲחֶמיךָ  ּבַ

ְגַלל �ׂשוּ  ָאבֹות ּבִָ ֵנה. ְרצֹוֶנךָ  ׁשֶ ה ֵביְתךָ  ּבְ ִחּלָ ַבּתְ ךָ  ְוכֹוֵנן ּכְ ׁשְ . ְמכֹונוֹ  ַ�ל ִמְקּדָ

ִבְנָינוֹ  ַהְרֵאנוּ ְו  ֵחנוּ  ּבְ ּמְ ִתּקּונוֹ  ְוׂשַ ב. ּבְ ם ַלֲ�בֹוָדָתם ּכֲֹהִנים ְוָהׁשֵ יָרם ּוְלִוּיִ  ְלׁשִ

ב ּוְלִזְמָרם ָרֵאל ְוָהׁשֵ ם. ִלְנֵויֶהם ִיׂשְ ֲחֶוה ְוֵנָרֶאה ַנֲ�ֶלה ְוׁשָ ּתַ  ְוֹנאַכל, ְלָפֶניךָ  ְוִנׁשְ

ם ָבִחים ִמן ׁשָ ָסִחים ּוִמן ַהּזְ ר ַהּפְ יַ� יַ  ֲאׁשֶ ָמם ּגִ ֲחךָ  ִקיר ַ�ל ּדָ  ִיְהיוּ : ְלָרצֹון ִמְזּבַ

י ְוֶהְגיֹון ִפי ִאְמֵרי ְלָרצֹון   : ְוגֹוֲאִלי צּוִרי ְיֹהָוה ְלָפֶניךָ  ִלּבִ
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ָפֶניךָ  ָרצֹון ְיִהי ויאמר ֶנה ֲאבֹוֵתינוּ  ֵואלֵֹהי ֱאלֵֹהינוּ  ְיֹהָוה ִמּלְ ּבָ ּיִ ית ׁשֶ ׁש  ּבֵ ְקּדָ  ַהּמִ

ְמֵהָרה תֹוָרֶתךָ  ֶחְלֵקנוּ  ְוֵתן. ְבָיֵמינוּ  ּבִ ם: ּבְ ִיְרָאה ַנֲ�ָבְדךָ  ְוׁשָ יֵמי ּבְ ִנים עֹוָלם ּכִ  ּוְכׁשָ

  :ַקְדמֹוִנּיֹות

!"  

  

        לאמרה בערב פסחלאמרה בערב פסחלאמרה בערב פסחלאמרה בערב פסח אהאהאהאהגולה נפלגולה נפלגולה נפלגולה נפלסססס
 àøåðå ìåãâ ãåñ ,åîã í÷é 'ä ,àéìôåøèñåàî ãéâî ïåùîù åðáø ìá÷îä ùã÷ä éáúëî ä÷úòä
 áøòá èøôáå ,äðùá úçà íòô åìôà ,åðåëî ìò äæä àìôðä ãåñä ïéòîù éî ìëù ,íù áåúë

 ,åá ìùîé àì íãà íåùå ,äðùî äúéîîå ìåùëî ìëî äðù äúåàá ìöðéù åì çèáî ,çñô ìëå
 úàéá ãò ,çéåøé åé÷ñò ìëáå çéìöé äðôé øùà ìëáå ,êøãé åîéúåîá ìò àåäå ,åéúçú åìôé åéáéåà

 äìñ ,ïîà ìàåâä  

לֹום לֹוםׁשָ לֹוםׁשָ לֹוםׁשָ ם  ׁשָ ּלָ יֹון ָוֶחֶרץ, ּכ. ּלָ יֵלם ה' ִמּכִ ֶרץ, ַיּצִ ּפֶ ֵדר ְועֹוְמִדים ּבַ ֵני ֶאֶרץ, ּגֹוְדֵרי ּגָ ְלַרּבָ

ל  ָאֶרץ, ּכָ ה ּבָ ר ֵהּמָ ים ֲאׁשֶ ה ּוְמָתֵרץ. ָאֵמן ֶסָלה. ְקדֹוׁשִ ַחד ְלפּום חּוְרֵפּה ַמְקׁשֶ

ַתב ָהֲאִר  ּכָ ֶ ַתְכִלית ָהִעְנָין ַמה ׁשּ ָלאֹות ַרּבֹות. "י זַ "ּבְ ְקָרא ּפְ ּלֹו ַהּנִ ּקּוְנְטֵרס ׁשֶ ל ּבַ

ף מ ֶרק ג' ּדַ ְקָרא ְיִציַאת ִמְצַרִים, ּפֶ �ר ַהּנִַ ׁשַ   א ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: "ב ע"ּבְ

ה הִהּנֵ הִהּנֵ הִהּנֵ ָבר הוֹ  ִהּנֵ ה ּכְ לׁשָ ר ַמּכֹות ֵאּלּו ַ�ל ְיֵדי ׁשְ �ׂשֶֶ ִמְצַרִים ּבְ ְרעֹה ִנְלָקה ּבְ ּפַ יָך ׁשֶ ַדְעּתִ

ל  ה ְרִקיִעים ׁשֶ לׁשָ ׁשְ ים ּבִ ּנִ ָלה, ַהְממ. מֹוִנים ַמְלֲאֵכי ַחּבָ ֲאָלִפים ּוָמאַתִים ּוׁשְ

ְמָאה, ָהֶאָחד ִנְקָרא ִני ִנְקָראשרעשרעשרעשרע    ט. ֵ י ִנְק תמוךתמוךתמוךתמוך    . ְוַהׁשּ ִליׁשִ ְ . בישהאבישהאבישהאבישהאָרא . ְוַהׁשּ

ְקָרא  ר ַהּנִ ַ ְקָרא דלפקטדלפקטדלפקטדלפקטַוֲ�ֵליֶהם ַהׂשּ ר ַהּנִ ַ ם ַהׂשּ ּלָ ית  תקאתקאתקאתקא    ַוֲ�ֵליֶהם ְוַ�ל ּכ. ֵראׁשִ ּבְ

ה  ָ ׁשּ יִעי ׁשִ ׁשִ ה, ְוָחֵסר ִמן ַהּתְ ָ ׁשּ ָרה ְוָחֵסר ִמן ָהְרִביִעי ׁשִ י ֲ�ׂשָ ִליׁשִ ְ ַחֵסר ִמן ַהׁשּ

תּוב:  ּכָ   ּכַ

ה הְוִהּנֵ הְוִהּנֵ הְוִהּנֵ ְצִריִּ  ְוִהּנֵ ָלקּו ַהּמִ ֶ ים ַמּכֹות, ַמה ׁשּ ִ ם ָלקּו ֲחִמׁשּ ר ַמּכֹות, ְוַ�ל ַהּיָ ִמְצַרִים ֶ�ׂשֶ ים ּבְ

ם  ֵ ם  שפושפושפושפוַהׁשּ ֵ ד ַהׁשּ ה. ּוִמּצַ ם ָאַמר ְוִהּכָ ֵ י, ְוַהׁשּ ן ִיׁשַ ִוד ּבֶ ּבֹו ָאַחז ּדָ ָלקּו  תקלתקלתקלתקלׁשֶ

 ִ ם ָלקּו ָמאַתִים ַוֲחִמׁשּ ִעים ַמּכֹות, ְוַ�ל ַהּיָ ִמְצַרִים ַאְרּבָ ים ּבְ ְצִרּיִ ים ַמּכֹות, ַהּמִ

עּו ּוֶמה ָחְטאּו ּוָמה  ׁשְ לּות. ַמה ּפָ א ַהּגָ ה ּבֹו ְמַרּפֵ רּוְך הּוא ַמּכֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ֶ ּוְבַמה ׁשּ

מֹות  ׁשֵ ָאָלם ּבְ ּגְ ה, ַ�ד ׁשֶ ְרֶזל ַהּזֶ כּור ַהּבַ ר ָמֲ�לּו ֲאבֹוֵתינּו, ִלְהיֹות ּבְ �ל ֲאׁשֶַ ַהּמַ

אן ְלׁשֹון ָה  צדא כשחבצדא כשחבצדא כשחבצדא כשחב דעבדעבדעבדעב    ֵאּלוּ    ל. "י זַ "ֲאִר ַ�ד ּכָ

ה הְוִהּנֵ הְוִהּנֵ הְוִהּנֵ ָלִאים ֵהם, ְסתּוִמים  ְוִהּנֵ ה ּפְ ָבִרים ָהֵאּלֶ ָרֵאל, ַהּדְ י ִיׂשְ מֹוַרי ְוַרּבֹוַתי ְקדֹוׁשֵ

ְבֵרי  ָרֵאל ְלָבֵאר ָלֶהם ּדִ דֹוֵלי ִיׂשְ ָאלּוִני ּגְ ַוֲחתּוִמים ְוֵאין ּפֹוֵרׁש אֹוָתם. ּוְכָבר ׁשְ
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י. ּוִמּגֶֹדל ַא "י זַ "ָהֲאִר  ְדּתִ ה ִלי ל ְולֹא ִהּגַ ּלָ ְתּגַ ּנִ ה ָרז ֶזה ׁשֶ ֲהַבת מֹוַרי ְוַרּבֹוַתי ֲאַגּלֶ

ר:  בֹוד ּתֹוָרָתם ְוהּוא ַרחּום ְיַכּפֵ ֶרֶמז ִלְפֵני ּכְ ָבר ּבְ ה ַהּדָ ו ֲאַגּלֶ ֲחלֹום ַלְיָלה, ְוַ�ְכׁשָ   ּבַ

ַתב ָהֲאִר  ְוֹזאתְוֹזאתְוֹזאתְוֹזאת ּכָ ֶ ר"י זַ "ָהִעְנָין ַמה ׁשּ ִמְצַרִים ֶ�ׂשֶ ְרעֹה ִנְלָקה ּבְ ּפַ ַמּכֹות ְוכּו'  ל, ׁשֶ

ה ֲאָלִפים ּוָמאַתִים  לׁשָ ׁש ׁשְ ּיֵ ית, ׁשֶ ָלה ַמֲ�ׂשִ �ֵלי ַקּבֲָ י ָאְמרּו ּבַ ְך, ּכִ ָנתֹו ּכָ ּוָ ּכַ

יִהּנֹם  ּגֵ ם ּבַ ִעים ּוְלַהֲ�ִניׁשָ ים ְלַהּכֹות ֶאת ָהְרׁשָ ּנִ ָלה ַהְממ. מֹוִנים ַמְלֲאֵכי ַחּבָ ּוׁשְ

ע"ֱאַמר: ּוְלַטֲהָרם ֵמֲ�וֹונֹוֵתיֶהם. ְוַ�ל ֶזה נֶ  ֶאְגֹרף ֶרׁשַ י ֶאְגֹרף, ֶרֶמז "ּוְלַהּכֹות ּבְ , ּכִ

ע. ְואֹוֵמר ֲאִני  ְרעֹה ָהָרׁשָ ם ּפַ מֹוִנים ְוַ�ל ָיָדם ִנְלָקה ּגַ ה ֲאָלִפים ָמאַתִים ּוׁשְ לׁשָ ׁשְ

ר:  ִמְנָין ּוְבִמְסּפָ ב ּבְ ר הּוא ִנְכּתָ ֲאׁשֶ הּו סֹוד ִנְפָלא ּכַ ּזֶ   ַהּכֹוֵתב ׁשֶ

ם ְצַפְרּדֵ  ם ְצַפְרּדֵ ּדָ ם ְצַפְרּדֵ ּדָ ם ְצַפְרּדֵ ּדָ כֹרֹותּדָ ת ּבְ ְך ַמּכַ ה חׁשֶ ָרד ַאְרּבֶ ִחין ּבָ ֶבר ׁשְ ם ָ�רֹב ּדֶ ּנִ כֹרֹותַ� ּכִ ת ּבְ ְך ַמּכַ ה חׁשֶ ָרד ַאְרּבֶ ִחין ּבָ ֶבר ׁשְ ם ָ�רֹב ּדֶ ּנִ כֹרֹותַ� ּכִ ת ּבְ ְך ַמּכַ ה חׁשֶ ָרד ַאְרּבֶ ִחין ּבָ ֶבר ׁשְ ם ָ�רֹב ּדֶ ּנִ כֹרֹותַ� ּכִ ת ּבְ ְך ַמּכַ ה חׁשֶ ָרד ַאְרּבֶ ִחין ּבָ ֶבר ׁשְ ם ָ�רֹב ּדֶ ּנִ � ּכִַ :  

ה ֲאָלִפים ּוָמאַתִים  ֵאּלוּ ֵאּלוּ ֵאּלוּ ֵאּלוּ  לׁשָ אֹות. ֲ�ֵליֶהם ׁשְ י אֹות ּבְ ַתְבּתִ ר ּכָ ֲאׁשֶ ר ַמּכֹות ּכַ �ׂשֶֶ

ט נִ  ׁשָ ִעים ְוהּוא ּפְ ים ְלַטֵהר ֶאת ָהְרׁשָ ּנִ ָלה ַהְממ. מֹוִנים ַמְלֲאֵכי ַחּבָ ְפָלא ַ�ִין ּוׁשְ

  לֹא ָרָאָתה: 

ה הְוִהּנֵ הְוִהּנֵ הְוִהּנֵ ם ָחֵסר יוּ  ְוִהּנֵ ּנִ ב ּכִ ר ִנְכּתָ ֲאׁשֶ ן ּכַ ּוָ ּבֹון ְמכ. ם ָ�ֹרב ָחֵסר ָוא"ַהֶחׁשְ ְך "ד. ּגַ ם חׁשֶ ו. ּגַ

ה ֲאָלִפים ּוָמאַתִים "ָחֵסר ָוא לׁשָ ְ חֹות ְולֹא יֹוֵתר ִמׁשּ ׁש. לֹא ּפָ ּבֹון ַמּמָ ו. ְוָאז ַהֶחׁשְ

מֹוִנים ַמְלֲאֵכי ַח  ַתב ָהֲאִר ּוׁשְ ּכָ ֶ ִעים. ְוַהְינּו ַמה ׁשּ ים ֶאת ָהְרׁשָ �ִניׁשֲִ ּמַ ָלה ׁשֶ י "ּבָ

תּוב"ל "זַ  ּכָ ּדּוִרים ּוַבַ�ל "ּכַ ּסִ תּוב ּבַ ר ּכָ ֲאׁשֶ ֵסֶפר ּתֹוָרה. ְולֹא ּכַ תּוב ּבְ ּכָ רּוׁש: ּכַ , ּפֵ

א ָצִריְך ִלְהיֹות ָח  ם ְמֵלִאים. ֶאּלָ ּלָ בּו ּכ. ם ִנְכּתְ י ׁשָ ָדה. ּכִ ֵסֶפר ַהַהּגָ תּוב ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ֵסר ּכְ

ַצ  בֹות. ּדְ י ּתֵ ם ַרק ָראׁשֵ ּלָ ַתב ִסיָמִנים ּכ. י ְיהּוָדה לֹא ּכָ ׁש "ְך ַ�ַד "ּתֹוָרה. ְוַגם ַרּבִ

ַאַח  י ְלֵ�יל: "ּבְ ַתְבּתִ ּכָ ֵנאל ּוְכמֹו ׁשֶ ְרּבָ ַתב ָהַרב ִיְצָחק ַאּבַ ּכָ מֹו ׁשֶ   ב ּכְ

ַתב ָהֲאִר  ְוַהְינוּ ְוַהְינוּ ְוַהְינוּ ְוַהְינוּ  ּכָ ֶ ה ל"י זַ "ַמה ׁשּ רּוׁש: ַמּכָ ָרה. ּפֵ י ֲ�ׂשָ ִליׁשִ ְ ית ַחֵסר ִמן ַהׁשּ ֵראׁשִ . ּבְ

ם ָחֵסר יוּ  ּנִ ִהיא ּכִ ית ׁשֶ ִליׁשִ ם ָחֵסר "ׁשְ ת ָ�ֹרב ּגַ ִהיא ַמּכַ ה, ׁשֶ ָ ׁשּ ד. ִמן ָהְרִביִעי ׁשִ

ן ָחֵסר ָוא"ָוא ם ּכֵ ְך ּגַ ת חׁשֶ ִהיא ַמּכַ ה, ׁשֶ ָ ׁשּ יִעי ׁשִ ׁשִ ָאַמר ו: ּוַמה "ו. ְוַחֵסר ִמן ַהּתְ ֶ ׁשּ

תּוב" ּכָ ר ְלֵ�יל: "ּכַ ְזּכָ ּנִ ֵסֶפר ּתֹוָרה ּכַ תּוב ּבְ ן ּכָ ּכֵ   , רֹוֶצה לֹוַמר ׁשֶ

ׁש  ְוֶזהוּ ְוֶזהוּ ְוֶזהוּ ְוֶזהוּ  ן ַמּמָ ּוָ ִמְצַרִים ְמכ. רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ֵהִביא ַהּקָ ר ַמּכֹות ׁשֶ סֹוד ֵאּלּו ֶ�ׂשֶ

ָלה ׁשֶ  מֹוִנים ַמְלֲאֵכי ַחּבָ ה ֲאָלִפים ּוָמאַתִים ּוׁשְ לׁשָ ְרעֹה ְוֶאת ׁשְ ִהּכּו ֶאת ּפַ

ה ְרִקיִעים ֶאָחד ִנְקָרא לׁשָ ֵאּלּו ׁשְ ים ּבְ ּנִ ִמְצַרִים. ַהְממ. ים ּבְ ְצִרּיִ ְוֶאָחד  שרעשרעשרעשרע    ַהּמִ

ת  בישהאבישהאבישהאבישהאְוֶאָחד ִנְקָרא  תמוךתמוךתמוךתמוךִנְקָרא  לׁשֶ דֹול ְוִנְפָלא, ֵאּלּו ׁשְ ֶזה ֵיׁש סֹוד ּגָ ם ּבָ ּגַ

מֹוִנים ַמֲחנֹות ִמְצַרִים  ֲאָלִפים ּוָמאַתִים ּוׁשְ ים ּבְ ְצִרּיִ ְרעֹה ְוֶאת ַהּמִ ִהּכּו ֶאת ּפַ ׁשֶ

תּוב סֹוד ִנְפָלא  ְמָאה, ָאַמר ָלנּו ַהּכָ ל ט. ה ְרִקיִעים ׁשֶ לׁשָ ֵאּלּו ׁשְ ּנּו ּבְ ּמֶ ּמִ ָאמּור, ׁשֶ ּכָ
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ֵאּלּו ׁשָ  ּבְ ֵהִביא ׁשֶ ר ַמּכֹות ׁשֶ ָנה. ֵאּלּו ֶ�ׂשֶ ָ ׁשּ מֹו ׁשֶ יד ּכְ ּגִ ן ַהּמַ בֹות ְונֹוָרא. ְוִתּקֵ לׁש ּתֵ

מֹוִנים  ת ֲאָלִפים ּוָמאַתִים ּוׁשְ לׁשֶ ְמָאה. ּוׁשְ ל ט. ה ְרִקיִעים ׁשֶ לׁשָ ְ ִנְרָמִזים ַהׁשּ

ר ַמּכֹות:  ִמְנַין ֶ�ׂשֶ ִמְצַרִים ּכְ ים ּבְ ְצִרּיִ ְרעֹה ְוֶאת ַהּמִ ִהּכּו ֶאת ּפַ ָלה, ׁשֶ ַמְלֲאֵכי ַחּבָ

ַהְינּו עשר אֹוִתּיֹות  ֵהִביא אֹוִתּיֹות  מוךמוךמוךמוךתתתתאֹוִתּיֹות  שרע מכותשרע מכותשרע מכותשרע מכותּדְ ֶרֶמז  בישהאבישהאבישהאבישהאׁשֶ

ה ֲאָלִפים  לׁשָ ִמְנַין ׁשְ ים ּכְ ּנִ ֶהם ֵיׁש ְממ. ּבָ ְמָאה. ׁשֶ ל ט. ה ְרִקיִעים ׁשֶ לׁשָ ְלֵאּלּו ׁשְ

� ְוכּו', ַ ם ְצַפְרּדְ ר ַמּכֹות ּדָ ִמְנַין ֶ�ׂשֶ ׁש, ּכְ ָלה ַמּמָ מֹוִנים ַמְלֲאֵכי ַחּבָ ּוָמאַתִים ּוׁשְ

ִהּכּו ֶאת  ים ְוֵהם ׁשֶ ּנִ ָלה ְממ. י ַמְלֲאֵכי ַחּבָ ִמְצַרִים, ּכִ ים ּבְ ְצִרּיִ ְרעֹה ְוֶאת ַהּמִ ּפַ

ְרעֹה  ה ֶאת ּפַ ָאמּור, ְוַ�ל ָיָדן ִהּכָ ִעים ְלַטֲהָרם ֵמֲ�ֹונֹוֵתיֶהם ּכָ ְלַהּכֹות ֶאת ָהְרׁשָ

ד ֶלא ּגָ ר ַמּכֹות ֵאּלּו, ְוהּוא ּפֶ ִמְצַרִים ִמְנַין ֶ�ׂשֶ ים ּבְ ְצִרּיִ   ֹול: ְוֶאת ַהּמִ

ַתב ָהֲאִר  ּוַמהּוַמהּוַמהּוַמה ּכָ ֶ ר "י זַ "ׁשּ ַ ְרׁשֹו  דלפקטדלפקטדלפקטדלפקטל ַוֲ�ֵליֶהם ַהׂשּ ם ֶזה, ׁשָ ֵ ׁשּ ָנתֹו הּוא ׁשֶ ּוָ ּכַ

ה ְרִקיִעים ֵהם,  לׁשָ ְ ׁשּ ים ְוַהְינּו ׁשֶ ְצִרּיִ ת ַהּמִ ּלַ  עשר מכות שהביאעשר מכות שהביאעשר מכות שהביאעשר מכות שהביאיֹוֵצא ִמּמִ

ם  ים הּוא ׁשֵ ְצִרּיִ ְך ַ�ל ַהּמִ אֹון ְוִנְמׁשָ אֹוִתּיֹות ַהּקֹוְדמֹות  דלפקטדלפקטדלפקטדלפקטּוְכֵפרּוׁש ַהּגָ ּבָ

ים. ְוַהּמֵ  ְצִרּיִ ֶֹרׁש. ְוָרַמז "ם ַאֲחרֹוָנה, ִהיא ֵמ "ְלאֹוִתּיֹות ַהּמִ ם ָהִרּבּוי ְוֵאיָנּה ִמן ַהׁשּ

ַמֲאָמר  יד ּבְ ּגִ ים "ָלֶזה ַהּמַ ְצִרּיִ רּוְך הּוא ַ�ל ַהּמִ דֹוׁש ּבָ ֵהִביא ַהּקָ ר ַמּכֹות ׁשֶ ֵאּלּו ֶ�ׂשֶ

ִמְצַרִים ים: , ּכְ "ּבְ ְצִרּיִ ֵהם קֹוְדמֹות ַ�ל אֹוִתּיֹות ַהּמִ   לֹוַמר ָהאֹוִתּיֹות ׁשֶ

ַתב ָהֲאִר  ּוַמהּוַמהּוַמהּוַמה ּכָ ֶ ְקָרא "י זַ "ׁשּ ר ַהּנִ ַ ם ַהׂשּ ּלָ י  תקאתקאתקאתקאל ַוֲ�ֵליֶהם ְוַ�ל ּכ. י ָראׁשֵ ָנתֹו ּכִ ּוָ ּכַ

ר ַמּכֹות  ל ֵאּלּו ֶ�ׂשֶ בֹות ׁשֶ א  בבבב""""ש באחש באחש באחש באח""""ך עדך עדך עדך עד""""דצדצדצדצּתֵ ִגיַמְטִרּיָ ִמְנַין  תקאתקאתקאתקאּבְ ר ּכְ ַ ַהׂשּ

ׁש ּוְכִמְנַין ָאְזֵני ִבְנָך  אשראשראשראשר    ַמּמָ ר ּבְ ַסּפֵ ֵסֶדר ּבֹא, ּוְלַמַ�ן ּתְ תּוב ּבְ ַנת ַהּכָ ּוָ ְוֶזהּו סֹוד ּכַ

ְנָך ֶאת  ִמְצַרִים, אשראשראשראשרּוֶבן ּבִ י ּבְ ְלּתִ ר תקא ְוַכּיֹוֵצא  אשראשראשראשר    ִהְתַ�ּלַ ִמְסּפַ הּוא ּכְ ְיָקא ׁשֶ ּדַ

ּמ  סּוִקים ֶאֶלף, ׁשֶ ה ּפְ ל ּבֹו ַהְרּבֵ בֹות ׁשֶ י ּתֵ ִמְנַין ָראׁשֵ ֹוִרים ַ�ל ֶזה ְלסֹוד אשר ּכְ

ר  ֶזה סֹודֹות ִנְפָלִאים ּוְכבֹוד ֱאלִֹהים ַהְסּתֵ ַאְרנּו ְוֵיׁש ָלנּו ּבָ ּבֵ מֹו ׁשֶ ר ַמּכֹות ּכְ �ׂשֶֶ

ָבר:    ּדָ

נּו ָהֲאִר  ּוַמהּוַמהּוַמהּוַמה ַתב ַרּבֵ ּכָ ֶ ם"י זַ "ׁשּ ֵ י,  שפושפושפושפו    ל ַהׁשּ ן ִיׁשַ ִויד ּבֶ ּבֹו ָאַחז ּדָ ם ָאַמר ׁשֶ ֵ ְוַהׁשּ

ם  ֵ ים ַמּכֹות. ְוַהׁשּ ִ ם ָלקּו ֲחִמׁשּ ר ַמּכֹות ְוַ�ל ַהּיָ ִמְצַרִים ֶ�ׂשֶ ה אֹוָתם ּבְ  תקלתקלתקלתקלְוִהּכָ

ם  ֵ ם ָלקּו ָמאַתִים ַמּכֹות. ְוַהׁשּ ִעים ַמּכֹות. ְוַ�ל ַהּיָ ִמְצַרִים ַאְרּבָ ה אֹוָתם ּבְ ָאַמר ְוִהּכָ

ִמְצַרִים  אשצהאשצהאשצהאשצה ה אֹוָתם ּבְ ם ָלקּו ָמאַתִים ָאַמר ְוִהּכָ ים ַמּכֹות. ְוַ�ל ַהּיָ ִ ֲחִמׁשּ

ָנתֹו ְלסֹוד ִנְפָלא ְונֹוָרא:  ּוָ ים ַמּכֹות ּכַ ִ   ַוֲחִמׁשּ

א לּוְגּתָ אּפְ לּוְגּתָ אּפְ לּוְגּתָ אּפְ לּוְגּתָ י  ּפְ ָדה ַרּבִ ַהּגָ ר ּבַ ְזּכָ י ֲ�ִקיָבא ַהּמ. י ֱאִליֶ�ֶזר ְוַרּבִ ִליִלי. ְוַרּבִ י יֹוֵסי ַהּגְ ַרּבִ ּדְ

ִין ְו  ִליִלי אֹוֵמר ִמּנַ ִין ְוֶזהּו יֹוִסי ַהּגְ י ֲ�ִקיָבא אֹוֵמר ִמּנַ ִין ְוַרּבִ י ֱאִליֶ�ֶזר אֹוֵמר ִמּנַ ַרּבִ

ַתב ָהֲאִר  ּכָ ם"י זַ "ׁשֶ ֵ ם  שפושפושפושפו    ל ְוַהׁשּ ר ַמּכֹות ְוַ�ל ַהּיָ ִמְצַרִים ֶ�ׂשֶ ה אֹוָתם ּבְ ָאַמר ְוִהּכָ
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י ַרּבִ  ִליִלי. ּכִ י יֹוִסי ַהּגְ ים ַמּכֹות ָרַמז ְלַרּבִ ִ ִליִל "י יֹוֵס "ָלקּו ֲחִמׁשּ א "י ַהּגְ ִגיַמְטִרּיָ י ּבְ

ִו  שפושפושפושפו ם, ּדָ י ָרַמז ּגַ ן ִיׁשַ ִוד ּבֶ ּבֹו ָאַחז ּדָ ַתב ׁשֶ ּכָ ֶ ם"ן ִיׁשַ "ד ּבֶ "ּוַמה ׁשּ א ׁשֵ יַמְטִרּיָ     י. ּגִ

ֶפר סֹוֵדי  שפושפושפושפו ּסֵ ַתב ּבַ ּכָ ֶ ן ַמה ׁשּ ם ּכֵ י, ְוָרַמז ּגַ ן ִיׁשַ ִוד ּבֶ א ּדָ ְוָקא ּבָ ם ּדַ ֵ אֹותֹו ַהׁשּ ּבְ ׁשֶ

ם ָרָזא  ֵ ד ַהׁשּ ה אֹוָתם. ּוִמּצַ ם ִהּכָ ֵ י. ְוֶזה ַהׁשּ ן ִיׁשַ ִוד ּבֶ ִליִלי ִניצֹוץ ּדָ י יֹוֵסי ַהּגְ ַרּבִ ׁשֶ

ם ָלקּו ָמאַתִים ַמּכֹות, ָרַמז  תקלתקלתקלתקל ִעים ַמּכֹות ְוַ�ל ַהּיָ ִמְצַרִים ַאְרּבָ ים ּבְ ְצִרּיִ ָלקּו ַהּמִ

א "ְלסֹוד ַרּבִ  ִגיַמְטִרּיָ הּוא ְוַה  תקלתקלתקלתקלי ֱאִליֶ�ֶזר. ּבְ ְוָקא ׁשֶ י ֱאִליֶ�ֶזר אֹוֵמר ּדַ ְינּו ַרּבִ

ם  ם ָלקּו ָמאַתִים ַמּכֹות  תקלתקלתקלתקלׁשֵ ִעים ַמּכֹות ְוַ�ל ַהּיָ ִמְצַרִים ַאְרּבָ ים ּבְ ְצִרּיִ ָלקּו ַהּמִ

ם  ֵ ַתב ַהׁשּ ּכָ ֶ ם ָלקּו ָמאַתִים  אשצהאשצהאשצהאשצהּוַמה ׁשּ ים ַמּכֹות ְוַ�ל ַהּיָ ִ ִמְצַרִים ֲחִמׁשּ ָלקּו ּבְ

ים  ִ א"י ֲ�ִקיָב "ַמּכֹות ָרַמז ְלסֹוד ַרּבִ ַוֲחִמׁשּ ִגיַמְטִרּיָ הּוא ּבְ ִעם ַהּכֹוֵלל  אשצהאשצהאשצהאשצה    א ׁשֶ

ם ָלקּו  ים ַמּכֹות ְוַ�ל ַהּיָ ִ ִמְצַרִים ֲחִמׁשּ ים ּבְ ְצִרּיִ ּכּו ַהּמִ ּי. ה ָאַמר ׁשֶ ם ַהּזֶ ֵ ַהׁשּ ׁשֶ

מֹות  ה ׁשֵ לׁשָ ִזים ֵאּלּו ׁשְ ּמָ ים ַמּכֹות ֲהֵרי ְמר. ִ  שפו תקל אשצהשפו תקל אשצהשפו תקל אשצהשפו תקל אשצהָמאַתִים ַוֲחִמׁשּ

א ִגיַמְטִרּיָ ִליִלי ּבְ י יֹוֵסי ַהּגְ ִאים ַרּבִ ּנָ ה ּתַ לׁשָ ְ ֵאּלּו ַהׁשּ י ֱאִליֶ�ֶזר  שפושפושפושפו ּבְ ַרּבִ

א  ִגיַמְטִרּיָ א תקלתקלתקלתקלּבְ ִגיַמְטִרּיָ י ֲ�ִקיָבא ּבְ ָרִזין  אשצהאשצהאשצהאשצה ַרּבִ ְוהּוא סֹוד ִנְפָלא ָרָזא ּדְ

י  ַתְבּתִ ר ּכָ ֲאׁשֶ ִסְתִרין ַהְינּו ּכַ ר ָ�ֹון: ִסְתָרא ּדְ בֹוָדם ְוהּוא ַרחּום ְיַכּפֵ   ְלַמֲ�ַלת ּכְ

נּו ָהֲאִר  ּוַמהּוַמהּוַמהּוַמה ַתב ַרּבֵ ּכָ ֶ לּות, "י זַ "ׁשּ א ַהּגָ ה, ּבֹו ְמַרּפֵ רּוְך הּוא ַמּכֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ֶ ַמה ׁשּ ל ּבְ

ֵהם ר ַמּכֹות ׁשֶ ֵאּלּו ֶ�ׂשֶ ָנתֹו, ּבְ ּוָ עּו ּוֶמה ָחְטאּו ֲאבֹוֵתינּו ְוכּו' ּכַ ׁשְ עדש עדש עדש עדש דצך דצך דצך דצך     ַמה ּפָ

מֹו  באחבבאחבבאחבבאחב ֵאּלּו אֹוִתּיֹות סֹוד ְוַטַ�ם ְיִריַדת ֲאבֹוֵתינּו ְלִמְצַרִים ּכְ ִנְרָמִזים ּבְ

דֹוׁש  א אֹוָתנּו ַהּקָ ה אֹוָתם ִויַרּפֵ ּכֹות ִהּכָ ֵאּלּו ַהּמַ ה ּבְ בֹוָדם ְוִהּנֵ ְבִתי ְלַמֲ�ַלת ּכְ ּתַ ּכָ ׁשֶ

ע  ה ֶאְצּבַ ה ַרּבָ ֶהם ַמּכָ ה ּבָ רּוְך הּוא ְוִהּכָ ָאה ּבָ ה ַ�ְצָמּה ּבָ ּכָ ֱאלִֹהים ִהיא, ּוִמן ַהּמַ

ַתב, ַמה  ּכָ ֶ י. ּוַמה ׁשּ ַתְבּתִ ּכָ רּוְך הּוא ּוְכמֹו ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ָאָלם ַהּקָ ּגְ ָרֵאל ׁשֶ ְרפּוָאה ְלִיׂשְ

ַרם ְיִריַדת  ּגָ ל ֲאבֹוֵתינּו ׁשֶ ּכֹות ִנְרַמז ַהֵחְטא ׁשֶ ֵאּלּו ַהּמַ עּו ְוכּו' רֹוֶצה לֹוַמר ּבְ ׁשְ ּפָ

בֹוָדם  ִהְקׁשּו ַמֲ�ַלת ּכְ ֶ ָיא זֹו ַמה ׁשּ ׁשְ ִמְצַרִים ְוֵיׁש ָלנּו סֹוד ִנְפָלא ְונֹוָרא ְלָתֵרץ ק.

ה  דֹוׁשָ י ְלַמֲ�ָלָתם, ִנְפָלִאים ִמּתֹוָרתֹו ַהּקְ ַתְבּתִ ר ּכָ ֲאׁשֶ ם ֶזה ִניָחא ּכַ �ַלי, ֲאָבל ּגַָ

ַתב ָהֲאִר  ּכָ ֶ הֹוָרה. ּוַמה ׁשּ ד"י זַ "ְוַהּטְ ַהּקָ מֹות ל ׁשֶ ׁשֵ ַאל אֹוָתנּו ּבְ רּוְך הּוא ּגָ ֹוׁש ּבָ

ל דצך עדש באחב ֵהם  דעב צדא כשחבדעב צדא כשחבדעב צדא כשחבדעב צדא כשחבֵאּלּו  י ָהאֹוִתּיֹות ָהִראׁשֹונֹות ׁשֶ ָנתֹו ּכִ ּוָ ּכַ

ִנּיֹות ֵהם "דע ְ  בבבב""""כשחכשחכשחכשח    ְוָהאֹוִתּיֹות ָהַאֲחרֹונֹות ֵהם אאאא""""צדצדצדצדב ְוָהאֹוִתּיֹות ַהׁשּ

מֹות ה ׁשֵ לׁשָ ְ ֵאּלּו ַהׁשּ ָרֵאל  ְוִנְרָמִזים ּבְ רּוְך הּוא ְלִיׂשְ דֹוׁש ּבָ א ַהּקָ ִרּפֵ ָהְרפּוָאה ׁשֶ

ה  ּלָ א. ים ִנְרָמִזים ַהּגְ ְצִרּיִ ֶהם ַהּמִ ּכּו ּבָ ה. ּכֹות ׁשֶ אֹוָתן ַהּמַ ֶהם, ֲהֵרי ּבְ ַאל אֹוָתנּו ּבָ ּגָ ׁשֶ

ְרֵאנוּ  ּיַ רּוְך הּוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ָרֵאל. ִויֵהא ַרֲ�ָוא ִלְפֵני ַהּקָ יַאת ְוָהְרפּוָאה ְלִיׂשְ  ּבִ

נּו ִמְקָרא  ם ּבָ ּיַ ה. ִויק. ּלָ א. ִכים ַלּגְ ּיָ ַ ְלָאִכים ַהׁשּ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו, ִעם ַהּמַ יֵחנּו ּבִ ְמׁשִ

יֵמי ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנּו ִנְפָלאֹות, ָאֵמן ֶנַצח ֶסָלה: תּוב: ּכִ ּכָ   ׁשֶ
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        סדר מ"ב מסעותסדר מ"ב מסעותסדר מ"ב מסעותסדר מ"ב מסעות
æ íéìá÷îä åáúë"éø÷îî íãàä ìöðäì éãë :ì úøéîà ãàî ìéòåé ,äôâîä éìçî èøôáå ,íéòø í

:åæ äàéø÷ ãîìì çñô áøòá íéâäåð ïëìå ,úåòñîä  

úàéöéî ìàøùé éðá åòñðù úåòñî á"îä øãñ íä åìàí áàåî úåáøò ãò íéøöîî.  åáúëå
 úåàá úåà íãàä íúåà àøå÷ íàù åìàä úåòñîä úàéø÷ ìâåñî àåä êë ìëù ì"æ íéìáå÷îä

äôâî ïîæá äáéúá äáéú äãîúäá åîåéá íåé éãéî î"á,  øáãî ìåöéðå øîùð àäéù àåä çèáåî
òø òâô íåù åá èåìùé àìå äôâîîå. äàéìôä øôñá àáåä äæ øîàîå,  ø"øäåî '÷ä áøä åøéëæäå

ì"æ éìåôåøèñàî ïåùîù.  øôñ ìòá ì"æ ïäëä à"øäåî ìåãâä áøä ìù '÷ä éáúëá áåúë àöîéå
 øéîæà ú"éòá úåéôìú ùøãîå øñåî èáùà"òé.  úîà úôù ñøèðå÷ á÷òéì úîà)(.âë÷ óã15.   

    

ד דּכַ דּכַ דּכַ ָרֵאל ֵמַרְעְמֵסס ( ּכַ ּכֹות (בכח) אֹו ). ָלא ָיְד נאאאאאְנָטלּו ִיׂשְ עּון ִאי ִיְנְטלּון ְלס.

ּכֹת ִלְקֵהָלָתה (ברכם) אֹו ְלֹמֵסרֹות (ברוב). ּוָפִקי ִיְנְטלּון ְלס. ּה ּדְ �ּמֵַ ָרָנא ּדְ ד ַמְדּבְ

  ). כחבבבב(

ּכֹת (  אֹו ְלָתַרח (גבור) אֹו ַלֲחֵצֹרת דולת)ג( ָלא ָיְדעּון ִאי ִיְנְטלּון ְלֵאָתם )חכבבבבִמּס.

ֶבר (גמלם) ִיְנְטלּון ְלֵאָתם ((גאה) אֹו ְלֶ�ְצֹין ּגָ ּה ּדְ �ּמֵַ ָרָנא ּדְ   ). דולתגגגג. ּוָפִקיד ַמְדּבְ

ֶרץ אֹו ְלִרּמֹ (ימינך) ) ָלא ָיְדעּון ִאי ִיְנְטלּון ְלִפי ַהִחיֹרת דולתגגגג( ֵמֵאָתם ן ּפָ

ּה (יודע) אֹו ְלָהֵרי ָהֲ�ָבִרים (יחיד) אֹו ְלַ�ְבֹרָנה(יחודך)  �ּמֵַ ָרָנא ּדְ . ּוָפִקיד ַמְדּבְ

ִיְנְטלּון ְלִפי ַהִחיֹרת (   ). מינךייייּדְ

י ַהִחיֹרת ( אֹו (תמיד) אֹו ְלָתַחת  (תתיר) ָלא ָיְדעּון ִאי ִיְנְטלּון ְלָמָרה )מינךייייִמּפִ

ִיְנְטלּון ְלָמָרה (ומות)(תעל ְלַ�ְרֹבת מֹוָאב ּה ּדְ �ּמֵַ ָרָנא ּדְ   ).תירתתתת. ּוָפִקיד ַמְדּבְ

ָרה ( (צדקתך) ְלַמְקֵהלֹת  אוֹ (צרורה) ָלא ָיְדעּון ִאי ִיְנְטלּון ְלֵאיִלם  )תירתתתתִמּמָ

ְבָלָתְיָמה ִיְנְטלּון(צעקתינו) אֹו ְלַ�ְלֹמן ּדִ ּה ּדְ �ּמֵַ ָרָנא ּדְ ְלֵאיִלם  . ּוָפִקיד ַמְדּבְ

  ): הרורצצצצ(

ֹמָנה(קבל) ָלא ָיְדעּון ִאי ִיְנְטלּון ְלַים סּוף  )רורהצצצצ( ֵמֵאיִלםֵמֵאיִלםֵמֵאיִלםֵמֵאיִלם אֹו  (קדוש) אֹו ְלַחׁשְ

י ָהֲ�ָבִרים (קדשתך) ְלפּוֹנן ִיְנְטלּון ְלַים (קבל) אֹו ְלִעּיֵ ּה ּדְ �ּמֵַ ָרָנא ּדְ . ּוָפִקיד ַמְדּבְ

  ). בלקקקקסּוף (

                                                           
א"ה באמת ליעקב סידר תיבות אנא בכח תחת כל מסע, כשאומרים שנטסעו משם, כגון כד נטלו מסוכות סידר תחתיו  15

ח. כד נטלו מאתם סידר תחתיו גדולת, וכן בכולם. ובכסף הכפורים סידר בכל מסע כל פעם שמזכירים אותו את בכ
  התיבה השייכת לו מאנא בכח.

וביאור המאמר הוא שהמ"ב מסעות נגד מ"ב אותיות של שם מ"ב, וידעו ישראל שצריכים ליסע לאות הבאה משם מ"ב, 
 א ידעו איזה מהמקומות שייך עכשיו, עיין היטב ותבין.וידעו איזה מקומות הם נגד אות זו, ול
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ם סּוף ( ר ִסין (ָלא ָיְדעּון ִאי ִיְנְטלּון ְל  )בלקקקקִמּיַ . (רחמי) אֹו ַלֲחָרָדה )נתררררִמְדּבַ

ר ִסין ( ִיְנְטלּון ְלִמְדּבַ ּה ּדְ �ּמֵַ ָרָנא ּדְ   ). נתררררּוָפִקיד ַמְדּבְ

ר ִסין ( ְדּבַ . (עדתך) אֹו ְלָיְטָבָתה(עמך) ָלא ָיְדעּון ִאי ִיְנְטלּון ְלָדְפָקה  )נתררררִמּמִ

ִיְנְטלּון ְלָד  ּה ּדְ �ּמֵַ ָרָנא ּדְ   ). מךעעעעְפָקה (ּוָפִקיד ַמְדּבְ

ְפָקה ה(שגבנו) ָלא ָיְדעּון ִאי ִיְנְטלּון ְלָאלּוׁש  )מךעעעע( ִמּדָ אֹו  (שמרם) אֹו ְלִרּסָ

ִיְנְטלּון ְלָאלּוׁש ((שועתנו) ְלֹאֹבת ּה ּדְ �ּמֵַ ָרָנא ּדְ   ). גבנושששש. ּוָפִקיד ַמְדּבְ

ְרִפיִדם גבנושששש( ֵמָאלּוׁש  ֶפראֹו (טהרנו) ) ָלא ָיְדעּון ִאי ִיְנְטלּון ּלְ  (טהרם) ְלַהר ׁשָ

ִיְנְטלּון ִלְרִפיִדם ((טובך) אֹו ִלְבֵני ַיֲ�ָקן ּה ּדְ �ּמֵַ ָרָנא ּדְ   ). הרנוטטטט. ּוָפִקיד ַמְדּבְ

ר ִסיַני הרנוטטטטֵמְרִפיִדם ( ֲאָוה (נורא) ) ָלא ָיְדעּון ִאי ִיְנְטלּון ְלִמְדּבַ אֹו ְלִקְבֹרת ַהּתַ

ד(נא)  ְדּגָ ר ִסיַני . ּוָפִקיד (נהל) אֹו ְלֹחר ַהּגִ ִיְנְטלּון ְלִמְדּבַ ּה ּדְ �ּמֵַ ָרָנא ּדְ ַמְדּבְ

  ): וראננננ(

ר ְדּבַ רִמּמִ ְדּבַ רִמּמִ ְדּבַ רִמּמִ ְדּבַ ֲאָוה  )וראננננִסיַני ( ִמּמִ ד(נא) ָלא ָיְדעּון ִאי ִיְנְטלּון ְלִקְבֹרת ַהּתַ ְדּגָ  אֹו ְלֹחר ַהּגִ

ֲאָוה ((נהל) ִיְנְטלּון ְלִקְבֹרת ַהּתַ ה ּדְ �ּמֵַ ָרָנא ּדְ   ). אננננ. ּוָפִקיד ַמְדּבְ

ְברֹ  ֲאָוהִמּקִ  (גמלם) אֹו ְלָתַרח (גבור) ָלא ָיְדעּון ִאי ִיְנְטלּון ַלֲחֵצֹרת א)ננננ( ת ַהּתַ

ֶבר ִיְנְטלּון ַלֲחֵצֹרת ((גאה) אֹו ְלֶ�ְצֹין ּגָ ּה ּדְ �ּמֵַ ָרָנא ּדְ   ). בורגגגג. ּוָפִקיד ַמְדּבְ

  ). ורשידדדד) ְנָטלּו ְלִרְתָמה (בורגגגג(  ֵמֲחֵצֹרת

ֶרץ ָלא ָיְדעּון ִא  )ורשידדדדֵמִרְתָמה (  (יחיד) אֹו ְלַ�ְברָֹנה(יחודך) י ִיְנְטלּון ְלִרּמֹן ּפָ

ֶרץ ((יודע) אֹו ְלָהֵרי ָהֲ�ָבִרים ִיְנְטלּון ְלִרּמֹן ּפָ ּה ּדְ �ּמֵַ ָרָנא ּדְ   ). חודךיייי. ּוָפִקיד ַמְדּבְ

ֶרץ   ). בבתככככְנָטלּו ְלִלְבָנה ( חודך)יייי( ֵמִרּמֹן ּפָ

ְבָנה ה) ָלא ָיְדעּון ִאי ִיְנְט בבתככככ( ִמּלִ . (שועתנו) אֹו ְלֹאֹבת מרם)שששש( לּון ְלִרּסָ

ה ( ִיְנְטלּון ְלִרּסָ ּה ּדְ �ּמֵַ ָרָנא ּדְ   ): מרםששששּוָפִקיד ַמְדּבְ

ה הֵמִרּסָ הֵמִרּסָ הֵמִרּסָ ִלְקֵהָלָתה (ברכם) אֹו ְלֹמֵסרֹות (ברוב). ) ָלא ָיְדעּון ִאי ִיְנְטלּון מרםשששש(    ֵמִרּסָ

ִיְנְטלּון ִלְקֵהָלָתה (ּוָפִקי ּה ּדְ �ּמֵַ ָרָנא ּדְ   . כם)רבבבבד ַמְדּבְ

ֵהָלָתה ( ֶפררכם) בבבבִמּקְ  אֹו ִלְבֵני ַיֲ�ָקן (טהרם) ָלא ָיְדעּון ִאי ִיְנְטלּון ְלַהר ׁשָ

ֶפר ((טובך) ִיְנְטלּון ְלַהר ׁשָ ה ּדְ �ּמֵַ ָרָנא ּדְ   ). הרםטטטט. ּוָפִקיד ַמְדּבְ

ֶפר   ). חמיררררְנָטלּו ַלֲחָרָדה ( הרם)טטטט( ֵמַהר ׁשָ
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אֹו ְלַ�ְלֹמן (צדקתך) לּון ְלַמְקֵהלֹת ) ָלא ָיְדעּון ִאי ִיְנְט חמיררררֵמֲחָרָדה (

ְבָלָתְיָמה ִיְנְטלּון ְלַמְקֵהלֹת ((צעקתינו) ּדִ ה ּדְ �ּמֵַ ָרָנא ּדְ   ). דקתךצצצצ. ּוָפִקיד ַמְדּבְ

ְקֵהלֹת  אֹו ְלַ�ְרֹבת מֹוָאב(תמיד) ) ָלא ָיְדעּון ִאי ִיְנְטלּון ְלָתַחת דקתךצצצצ( ִמּמַ

� (תעלומות)ַ ָרָנא ּדְ ִיְנְטלּון ְלָתַחת (. ּוָפִקיד ַמְדּבְ ּה ּדְ   ). מידתתתתּמֵ

ַחת ֶבר (גמלם) ) ָלא ָיְדעּון ִאי ִיְנְטלּון ְלָתַרחמידתתתת( ִמּתָ .  (גאה) אֹו ְלֶ�ְצֹין ּגָ

ִיְנְטלּון ְלָתַרח ( ּה ּדְ �ּמֵַ ָרָנא ּדְ   ): מלםגגגגּוָפִקיד ַמְדּבְ

ַרח ַרחִמּתָ ַרחִמּתָ ַרחִמּתָ   ). סיןחחחח) ְנָטלּו ְלִמְתָקה (מלםגגגג(    ִמּתָ

ְתָקה ֹמָנה) ָלא יָ סיןחחחח( ִמּמִ  (קדשתך) אֹו ְלפּוֹנן (קדוש) ְדעּון ִאי ִיְנְטלּון ְלַחׁשְ

י ָהֲ�ָבִרים ֹמָנה ((קבל) אֹו ְלִעּיֵ ִיְנְטלּון ְלַחׁשְ ּה ּדְ �ּמֵַ ָרָנא ּדְ ). דושקקקק. ּוָפִקיד ַמְדּבְ

ֹמָנה (   ). רובבבבבְנָטלּו ְלֹמֵסרֹות ( )דושקקקקֵמַחׁשְ

  ). ובךטטטט) ְנָטלּו ִלְבֵני ַיֲ�ָקן (רובבבבב( ִמּמֵֹסרֹות

ֵני ַיֲ�ָקן ד (ובךטטטט( ִמּבְ ְדּגָ   ). הלננננ) ְנָטלּו ְלֹחר ַהּגִ

ד ( ְדּגָ   ): דתךעעעעְנָטלּו ְלָיְטָבָתה ( )הלננננֵמֹחר ַהּגִ

ְטָבָתה ְטָבָתהִמּיָ ְטָבָתהִמּיָ ְטָבָתהִמּיָ  אֹו ְלָהֵרי ָהֲ�ָבִרים חיד)יייי( ָלא ָיְדעּון ִאי ִיְנְטלּון ְלַ�ְבֹרָנה )דתךעעעע( ִמּיָ

ִינְ (יודע) ּה ּדְ �ּמֵַ ָרָנא ּדְ   ). חידייייְטלּון ְלַ�ְבֹרָנה (. ּוָפִקיד ַמְדּבְ

ֶבר (חידיייי(  ֵמַ�ְבֹרָנה   ). אהגגגג) ְנָטלּו ְלֶ�ְצֹין ּגָ

ֶבר   ). עמךללללְנָטלּו ְלָקֵדׁש ( אה)גגגג( ֵמֶ�ְצֹין ּגָ

ֵדׁש ְנָטלּו ְלֹהר ָהָהר (   ). נהפפפפִמּקָ

  ). וכריזזזזְנָטלּו ְלַצְלֹמָנה ( נה)פפפפ( ֵמֹהר ָהָהר

ְלֹמָנה י ָהֲ�ָבִריםא (קדושתך) ְלפּוֹנן )וכריזזזז( ִמּצַ ָרָנא (קבל) ֹו ְלִעּיֵ . ּוָפִקיד ַמְדּבְ

ִיְנְטלּון ְלפּוֹנן ( ּה  ּדְ �ּמֵַ   ): דושתךקקקקּדְ

  ). ועתנוששששְנָטלּו ְלֹאֹבת ( )דושתךקקקק( ִמּפּוֹנןִמּפּוֹנןִמּפּוֹנןִמּפּוֹנן

י ָהֲ�ָבִרים (ועתנושששש(  ֵמֹאֹבת   ). בלקקקק) ְנָטלּו ְלִעּיֵ

י ָהֲ�ָבִרים ד ( בל)קקקק( ֵמִעּיֵ   ). שמעווווְנָטלּו ְלִדיֹבן ּגָ

דִמ  יֹבן ּגָ ְבָלָתְיָמה ( שמע)וווו( ּדִ   ). עקתינוצצצצְנָטלּו ְלַ�ְלֹמן ּדִ
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ְבָלָתְיָמה   ). ודעיייי). ְנָטלּו ְלָהֵרי ָהֲ�ָבִרים (עקתינוצצצצ( ֵמַ�ְלֹמן ּדִ

  ): עלומותתתתת) ְנָטלּו ְלַ�ְרֹבת מֹוָאב (ודעיייי( ּוֵמָהֵרי ָהֲ�ָבִרים

  

  ואח"כ יאמר אנא בכח ובשכמל"ו, ויועיל בעז"ה. (כה"כ)

יר ְצרּוָרה:ָא  ּתִ ת ְיִמיְנָך ּתַ ּלַ ד. ֹכַח ּגְ א ּבְ   אבגית"ץ.  ּנָ

ֵבנּו ַטֲהֵרנּו נֹוָרא: ּגְ ָך ֹשַ ת ַ�ּמְ ל ִרּנַ   קרעשט"ן.  ַקּבֵ

ְמֵרם: ָבַבת ׁשָ י ִיחּוְדָך ּכְ   נגדיכ"ש.  ָנא ִגּבֹור ּדֹוְרׁשֵ

ְמֵלם: ִמיד ּגָ ְרֵכם, ַטֲהֵרם, ַרֲחֵמם, ִצְדָקְתָך ּתָ   בטרצת"ג.  ּבָ

רֹוב טּוְבָך ַנֵהל ֲ�ָדֶתָך:ֲחִס    חקבטנ"ע.  ין ָקדֹוׁש ּבְ

ֶתָך: ָ ׁשּ ֵנה זֹוְכֵרי ְקד. ָך ּפְ ֶאה ְלַ�ּמְ   יגלפזק.  ָיִחיד ּגֵ

�לּומֹות:ֲ ַמע ַצֲ�ָקֵתנּו יֹוֵדַ� ּתַ ל ּוׁשְ ְוָ�ֵתנּו ַקּבֵ   שקוצית.  ׁשַ

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶ�ד: ם ּכְ רּוְך ׁשֵ   ּבָ

)ë"äëî :(éä ïåöø é çéù êéðôì äöåøîå ìáå÷îå áåùç äéäéù à"åà 'ä êéðôìî
 úåðåëä ìëá åððååë åìàë ,á"î íù ãâðë íéðååëî íäù ,úåòñî á"îá äæ åðéúåúôù
 ä"ñùå åðøáéà ç"îøá åðîéìçúå ,åðèìôú ùåçéîå áàë ìëîå äôâîîå øáãî åðìéöúå

 .ø"éëà íäù íå÷î ìëá ìàøùé ìëìå åðì ,êúàøéìå êúãåáòì åðãéâ ÄäéÄå éÈð Éã Âà í Çò Éð é
:eäÅðÀð Éåk eðé ÅãÈé ä ÅN Âò Çîe .eðé Åì Èò äÈðÀð Éåk eðé ÅãÈé ä ÅN Âò Çîe .eðé Åì Èò eðé Åä Éì Áà  (ô"á) é Åø Àî Äà ï Éåö Èø Àì eé ÀäÄé

 Àé . ÈêéÆð Èô Àì é Äa Äì ï ÉåéÀâ ÆäÀå é Äô Éä Èåä :é Äì Âà ÉåâÀå é Äøeö  

!"  

  

        סדר המסעות בקצרהסדר המסעות בקצרהסדר המסעות בקצרהסדר המסעות בקצרה
ּכֹות (ב) ֵאָתם  י ַהִחיֹרת (ַרְעְמֵסס. (א) ס.   ) ָמָרה (ת) ֵאיִלָמה: (צ) ַים סּוף: י(ג) ּפִ

ר ִסיַני: (נ) ִקְבֹרת  ְפָקה. (ע) ָאלּוׁש. (ש) ְרִפיִדם. (ט) ִמְדּבַ ר ִסין. (ר) ּדָ (ק) ִמְדּבַ

ֲאָוה.    ַהּתַ

ה: (ש) ְקֵהָלָתה.  ֶרץ. (י) ִלְבָנה. (כ) ִרּסָ   (נ) ֲחֵצֹרת. (ג) ִרְתָמה. (ד) ִרּמֹן ּפָ

ַרח: (ג) ִמְתָקה.  (ב) ַהר ַחת. (ת) ּתָ ֶפר. (ט) ֲחָרָדה. (ר) ַמְקֵהלֹת. (צ) ּתָ   ׁשָ
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ד. (נ) ָיְטָבָתה: (ע)  ְדּגָ ֵני ַיֲ�ָקן. (ט) ֹחר ַהּגִ ֹמָנה. (ק) ֹמֵסרֹות. (ב) ּבְ (ח) ַחׁשְ

�ְבֹרָנה. ַ  

ֶבר. (ג) ָקֵדׁש. (ל) ֹהר ָהָהר. (פ) ַצְלֹמָנה. (ז) ּפּוֹנן: (ק)    ֹאֹבת. (י) ֶ�ְצֹין ּגָ

ְבָלָתְיָמה. (צ) ָהֵרי ָהֲ�ָבִרים. (י)  ד. (ו) ַ�ְלֹמן ּדִ יֹבן ּגָ י ָהֲ�ָבִרים. (ק) ּדִ (ש) ִעּיֵ

�ְרבֹות מֹוָאב: (ת) ַ  

!"  

  

  

        תפילה מהחיד"א תפילה מהחיד"א תפילה מהחיד"א תפילה מהחיד"א 
א בריש ספר צפרן שמיר דלדעת רב הפוסקים מצות "כתב הגאון חיד

' אשר על כן צריכות כונה, וכמה מצות מקים האדם ואינו נותן אל לבו וכו

 עמד ותקן תפלה כוללת בלילה הקדושה הזו וזו תארה: 

ם םְלׁשֵ םְלׁשֵ םְלׁשֵ ְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו,  ְלׁשֵ ּה, ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ְדׁשָ ִיחּוד ק.

ם י ו"ְלַיֲחָדא ׁשֵ ָרֵאל, ֲהֵרי ֲאַנְחנּו מּוָכִנים"ה ּבְ ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחּוָדא ׁשְ  ה ּבְ

ה. ּוִמְצַות ְנִטיַלת  ֲהִסּבָ ּתֹותֹו ּבַ ּדּוׁש ַ�ל ּכֹוס ִראׁשֹון. ּוִמְצַות ִלׁשְ ם ִמְצַות ַהּקִ ְלַקּיֵ

ֵמי ֶמַלח).  ֹחֶמץ (אֹו ּבְ ס ּוְלָטְבלֹו ּבְ ְרּפַ ָיַדִים ְלִטּבּול ִראׁשֹון. ּוִמְצַות ֲאִכיַלת ַהּכַ

ּתַ  ה ָהֶאְמָצִעית ִלׁשְ ּצָ ִציַ�ת ַהּמַ ֶל ּוִמְצַות ּבְ צּוַרת ּדָ ה "ת ָוי"ִים ּכְ ו. ּוִמְצַות ֲ�ׂשֵ

ת  ָדה ּוִבְרּכַ ִסּפּור ְיִציַאת ִמְצַרִים. ּוִמְצַות ַהַהּגָ רּוְך הּוא ּבְ קֹום ּבָ ְבֵחי ַהּמָ יד ׁשִ ְלַהּגִ

ה. ּוִמְצַות ְנִטיַלת ָיַדִים  ֲהִסּבָ תֹו ּבַ ִתּיָ ִני. ּוִמְצַות ׁשְ ָרֵאל ַ�ל ּכֹוס ׁשֵ ַאל ִיׂשְ ּגָ

ע ה. ּוִמְצַות ַלּסְ ּצָ ֲאִכיַלת ַהּמַ ה ּדַ ּוָדה. ּוִמְצַות ֲאִכיַלת ַהּמֹוִציא. ּוִמְצַות ֲ�ׂשֵ

ל  ִהּלֵ ֲחֹרֶסת. ּוִמְצַות ַהּכֹוֵרְך ּכְ רֹור ּוְלָטְבלֹו ּבַ ה. ּוִמְצַות ֲאִכיַלת ַהּמָ ֲהִסּבָ ֲאִכיָלָתן ּבַ

ה. ּוִמְצַות ֲאִכיַל  ֲהִסּבָ ֵקן. ּוִמְצַות ֲאִכיָלתֹו ּבַ עּוָדה ִלְכבֹוד יֹום טֹוב. ַהּזָ ת ַהּסְ

ה.  ֲהִסּבָ ַסח. ּוִמְצַות ֲאִכיָלתֹו ּבַ ָבע ֵזֶכר ַלּפֶ ָ ּוִמְצַות ֲאִכיַלת ֲאִפיקֹוָמן ַ�ל ַהׂשּ

זֹון ַ�ל  ת ַהּמָ ְרּכַ זֹון. ּוִמְצָוה לֹוַמר ּבִ ת ַהּמָ ְרּכַ ל ּבִ ה ׁשֶ ּמּון). ּוִמְצַות ֲ�ׂשֵ (ּוִמְצַות ַהּזִ

י.  ִליׁשִ ל ְוכּו' ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ּכֹוס ׁשְ ַמר ַהַהּלֵ ה. ּוִמְצַות ּגְ ֲהִסּבָ תֹו ּבַ ִתּיָ ּוִמְצַות ׁשְ

ָרָכה  ה. ּוִמְצַות ּבְ ֲהִסּבָ ת ּכֹוס ְרִביִעי ּבַ ִתּיַ ַמת ַ�ל ּכֹוס ָהְרִביִעי. ּוִמְצַות ׁשְ ְוִנׁשְ

ֶהם ְוִנְל  לּולֹות ּבָ ְצֹות ַהּכְ ִין. ְוָכל ַהּמִ �ל ַהּיַַ ִנים ַאֲחרֹוָנה ׁשֶ ֶהם. ַוֲאַנְחנּו ְמַכּוְ וֹות ִעּמָ

ינּו  ל ְיֵמי ַחּיֵ ינּו ֵמעֹוֵדנּו ְוִנְלֹמד ּכָ �ׂשִָ ְצֹות ׁשֶ ה ּוְבָכל ַהּמִ ְצֹות ָהֵאּלֶ ָכל ַהּמִ ּבְ
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ה. ַהּכֹל ַלֲ�ׂשֹות ַנַחת  ָ ׁשּ ְקד. ּבִ ָבר ׁשֶ ָכל ּדָ ה ּבְ ָבה ְוִדּבּור ּוַמֲ�ׂשֶ �ְזָרֶתָך. ְוָכל ַמֲחׁשֶָ ּבְ

ן ׁשֶֹרׁש רּוַח ְל  ִנים ְלַתּקֵ ׁשּום ַצד. ַוֲאַנְחנּו ְמַכּוְ ָרס ּבְ ל ּפְ ּלֹא ַ�ל ְמָנת ְלַקּבֵ ָפֶניָך ׁשֶ

יָקּה ֶאל  נּו ּוְלַהְדּבִ ר ַנְפׁשֵ ֵ ִנים ְלַקׁשּ ָמקֹום ֶ�ְליֹון. ַוֲאַנְחנּו ְמַכּוְ ּמּוד ּבְ ָרכֹות ְוַהּלִ ַהּבְ

ִלים ִאיָלן ָהֶ�ְליֹון ְוָאָדם ּה ְלַהׁשְ ְרׁשָ ו  ׁשָ ר ַהּדֹוִדים ַיְחּדָ נֹו. ּוְלַחּבֵ ָהֶ�ְליֹון ּוְלַתּקְ

ָאה.  ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ַחת ַיד ה' ׁשְ ּמֹות ָהעֹוָלם ּתַ ל א. ַאֲהָבה ְוַאֲחָוה, ּוְלָהִביא ּכָ ּבְ

ָאה.  א ִעּלָ ִכיְנּתָ ַחת ְרׁשּות ׁשְ ל ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ּתַ   ּוְלָהִביא ּכָ

ָפֶניָך ְיֹהָו  ִויִהיִויִהיִויִהיִויִהי ב ׁשּום ֵחְטא ְוָ�ֹון ָרצֹון ִמּלְ ַאל ְיַ�ּכֵ ה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ

ְרכֹוֵתינּו ּוִמְצֹוֵתינּו ְוִלּמּוֵדנּו. ְוִיְהֶיה ַהּכֹל ָחׁשּוב  ע ֶאת ּבִ ָמה ָוֶרׁשַ ְוִהְרהּור ְוַאׁשְ

רּוֵרי ְוִניצֹוֵצ  ל ּבֵ ה ְלָפֶניָך ְלַהֲ�לֹות ַ�ל ְיֵדיֶהם ּכָ ּצֶ ל ּוְמר. ּבָ ר ּוְמק. ה ֲאׁשֶ ָ ׁשּ ד. י ַהּקְ

ּנּו ֵאל. ּוְתָצְרֵפם  ְטנֹו יֹוִריׁשֶ ַלע ַוְיִקֶאּנו ִמּבִ ִלּפֹות. ַחִיל ּבָ ין ַהּקְ רּו ַ�ל ָיֵדינּו ּבֵ ּזְ ִנְתּפַ

נֹות ָהְראּויֹות  ּוָ ל ַהּכַ ִנים ּכָ ֶניָך ַהּיֹוְדִעים ְוַהְמַכּוְ ָרכֹות ּוִמְצֹות ְוִלּמּוד ּבָ ָאר ּבְ ִעם ׁשְ

ן.  ּבִ ְלַכּוֵ ּכֹל ְלַדַ�ת ַרׁשְ ִנים ּבַ ו ֲאַנְחנּו ְמַכּוְ י ֶאְלָ�ָזר "ּוֵמַ�ְכׁשָ לֹום ְוַרּבִ ָ י ָ�ָליו ַהׁשּ

ים. ַוֲהֵרי ֲאַנְחנּו  דֹוׁשִ לֹום ַהּקְ ָ הּו ָ�ָליו ַהׁשּ ּיָ ּזִ .�ן  לֹום ְויֹוָתם ּבֶ ָ נֹו ָ�ָליו ַהׁשּ ּבְ

ּכֹל ִמּכֹל ּכֹל. ִויִהי ֹנַ�ם ֲא  ה ָיֵדינּו סֹוְמִכים ֲ�ֵליֶהם ּבַ דָֹני ֱאלֵֹהינּו ָ�ֵלינּו ּוַמֲ�ׂשֵ

י ְלָפֶניָך ְיֹהָוה  ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ ּכֹוְנָנה ָ�ֵלינּו ּוַמֲ�ׂשֵ

  צּוִרי ְוֹגֲאִלי: 
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        סדר ההגדהסדר ההגדהסדר ההגדהסדר ההגדה
øçà äìéôúä øäîé åúéáì úåùòì øãñä ãéî ìéáùá úå÷åðúä àìù åðùé ãò øîâ úååöî 

äìéìä ,øåôéñ úàéöé íéøöî úìéëàå äöî øåøîå:  

äìéì åæ äøéàî ùîùë ó÷åúá úåøåà íéðåéìò ìòå ïë äöéä"ø ù÷áî äìéò ñðëéì ãçàá éðáî 
úéáä ,íëçäå åéðéò  .åùàøá)úãåáò ùãå÷ä:(  

éðîéñ øãñä:  

ׁש  ס. ּוְרַחץ. ַקּדֵ ְרּפַ ה. מֹוִציא. ָרְחָצה. ַמִגיד. ַיַחץ. ּכַ ְלָחן. ּכֹוֵרךְ . רֹורָמ . ַמּצָ  ׁש.

ֵרךְ . ָצפּון. עֹוֵרךְ  ל. ּבָ   :ִנְרָצה. ַהּלֵ

ׁש     ַקּדֵ

ãéî àáùë ðëäéáî"ñ ùáìé ìèé÷ä ,óåèùé ñåëä åðçéãéå ,ïéâæåîå åì ñåëä ùã÷îå åéìò:  

ל ִראׁשֹון ּכֹוס ּוִמְצַות ִקידּוׁש  ִמְצַות ְלַקֵיים ּוְמזּוָמן מּוָכן ִהְנִני ע ׁשֶ , ּכֹוסֹות ַאְרּבַ

ם א ִיחּוד ְלׁשֵ ִריךְ  קּוְדׁשָ יּה  הּוא ּבְ ִכיְנּתֵ ם ְוֶנֱ�ָלם ָטִמיר ַההּוא ְיֵדי ַ�ל ּוׁשְ ׁשֵ ל ּבְ  ּכָ

ָרֵאל   :ִיֹשְ

ה ָ�ֵלינוּ  ֱאלֵֹהינוּ  ֲאדָֹני נֹוַ�ם ִויִהי ה ָ�ֵלינוּ  ּכֹוְנָנה ָיֵדינוּ  ּוַמֲ�ֹשֵ  ָיֵדינוּ  ּוַמֲ�ֹשֵ

  :ּכֹוְנֵנהוּ 

ìçùë úáùá ïéìéçúî ïàë:  

  :ֹבֶקר ַוְיִהי ֶ�ֶרב ַוְיִהי :בלחש

י יֹום ִ ׁשּ ִ ּלוּ . ַהׁשּ ַמִים ַוְיכ. ָ ּיֹום ֱאלִֹהים ַוְיַכל :ְצָבָאם ְוָכל ְוָהָאֶרץ ַהׁשּ ִביִעי ּבַ ְ  ַהׁשּ

ר ְמַלאְכּתוֹ  ה ֲאׁשֶ ּבֹת ָ�ֹשָ ׁשְ ּיֹום ַוּיִ ִביִעי ּבַ ְ ל ַהׁשּ ר ְמַלאְכּתוֹ  ִמּכָ ה ֲאׁשֶ  ַוְיָבֶרךְ  :ָ�ֹשָ

ִביִעי םיוֹ  ֶאת ֱאלִֹהים ְ ׁש  ַהׁשּ י ֹאתוֹ  ַוְיַקּדֵ ַבת בוֹ  ּכִ ל ׁשָ ר ְמַלאְכּתוֹ  ִמּכָ ָרא ֲאׁשֶ  ּבָ

  :ַלֲ�ֹשֹות ֱאלִֹהים

ָנן ָמָרָנן ַסְבִרי :כאן מתחילין בחול כשחל   :ְוַרּבֹוַתי ְוַרּבָ

רּוךְ  ה ּבָ ִרי ּבֹוֵרא, ָהעֹוָלם ֶמֶלךְ  ֱאלֵֹהינוּ  יהוה ַאּתָ ֶפן ּפְ   :ַהּגָ

רּוךְ  ה ּבָ ר ָהעֹוָלם ֶמֶלךְ  ֱאלֵֹהינוּ  יהוה ַאּתָ ַחר ֲאׁשֶ נוּ  ּבָ ל ּבָ ל ְורֹוְמָמנוּ  ָ�ם ִמּכָ  ִמּכָ

נוּ  ָלׁשֹון ׁשָ ִמְצֹוָתיו ְוִקּדְ ן. ּבְ ּתֶ ַאֲהָבה ֱאלֵֹהינוּ  יהוה ָלנוּ  ַוּתִ תֹות: לשבת( ּבְ ּבָ  ׁשַ

ְמָחה מֹוֲ�ִדים) וּ  ִלְמנּוָחה ים ְלֹשִ ים ַחּגִ ֹשֹון ּוְזַמּנִ ת יֹום ֶאת :לשבת( ְלֹשָ ּבָ  ַהׁשַ

ה ּצֹות ַחג יֹום ֶאת) ְו  ַהּזֶ ה ַהּמַ ַאֲהָבה :לשבת( ֵחרּוֵתנוּ  ְזַמן ַהּזֶ  ֵזֶכר ֹקֶדׁש  ִמְקָרא) ּבְ

י. ִמְצָרִים ִליִציַאת ּתָ  ְואֹוָתנוּ  ָבַחְרּתָ  ָבנוּ  ּכִ ׁשְ ל ִקּדַ ים ִמּכָ ת - לשבת. (ָהַ�ּמִ ּבָ ) ְוׁשַ
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ךָ  ּומֹוֲ�ֵדי ַאֲה  - לשבת( ָקְדׁשֶ ְמָחה) ּוְבָרצֹון ָבהּבְ ֹשִ ֹשֹון ּבְ נוּ  ּוְבֹשָ רּוךְ . ִהְנַחְלּתָ  ּבָ

ה ׁש  יהוה ַאּתָ ת - לשבת( ְמַקּדֵ ּבָ ָרֵאל) וְ  ַהׁשַ ים ִיֹשְ ַמּנִ   :ְוַהּזְ

רּוךְ  ה ּבָ ֶהֱחָינוּ , ָהעֹוָלם ֶמֶלךְ  ֱאלֵֹהינוּ  יהוה ַאּתָ ָמנוּ  ׁשֶ יָ�נוּ  ְוִקּיְ ַמן ְוִהּגִ ה ַלּזְ   :ַהּזֶ

äúåùå úáéñäá ìàîù åðéàå êøáî äëøá äðåøçà:  

  

ìçùë éàöåîá úáù ùãå÷ ïéùã÷î äð÷é"æ éùàø úåáéú ïéé ,ùåãé÷ ,øð ,äìãáä ,ïîæ:  

רּוךְ  ה ּבָ   :ָהֵאׁש  ְמאֹוֵרי ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם ֶמֶלךְ  ֱאלֵֹהינוּ  יהוה ַאּתָ

רּוךְ  ה ּבָ יל ָהעֹוָלם ֶמֶלךְ  ֱאלֵֹהינוּ  יהוה ַאּתָ ְבּדִ ין ַהּמַ ין ְלֹחל ֹקֶדׁש  ּבֵ ךְ  אֹור ּבֵ  ְלֹחש5ֶ

ין ָרֵאל ּבֵ ים ִיֹשְ ין ָלַ�ּמִ ִביִעי יֹום ּבֵ ְ ת ַהׁשּ ׁשֶ ה ְיֵמי ְלׁשֵ �ֹשֲֶ ין. ַהּמַ ת ּבֵ ַ ׁשּ ת ְקד. ּבָ  ׁשַ

ת ַ ׁשּ ְלּתָ  טֹוב יֹום ִלְקד. ִביִעי יֹום ְוֶאת. ִהְבּדַ ְ ת ַהׁשּ ׁשֶ ֵ ה ְיֵמי ִמׁשּ �ֹשֲֶ ּתָ  ַהּמַ ׁשְ . ִקּדַ

ְלּתָ  ּתָ  ִהְבּדַ ׁשְ ךָ  תֶא  ְוִקּדַ ָרֵאל ַ�ּמְ ֶתךָ  ִיֹשְ ָ ׁשּ ְקד.   :ּבִ

רּוךְ  ה ּבָ יל יהוה ַאּתָ ְבּדִ ין ַהּמַ   :ְלֹקֶדׁש  ֹקֶדׁש  ּבֵ
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    הערות בענין שמות המוחיןהערות בענין שמות המוחיןהערות בענין שמות המוחיןהערות בענין שמות המוחין

  לתו"ח חכמה היינו עתיק שכולל צלם שלם, וכן שאר המוחין.

"ש שהוא א. בכל הד' קוין של הד' כוסות וכן הד' קוין של המצה, עי' תו"ח דף (סא, ג) שקיבל  מהרש

כמו ד' כריעות וזקיפות דעמידה, שהם בד' שרשי המוחין שבכתר, וכ"א כולל צלם שלם של ג' קוין, 

בפרטות כ"א מהם כולל רק שבשער הכוונות סידר בכללות שע"ב בקידש וס"ג באשר גאלנו וכו'. אבל 

  עסמ"ב, והיינו עסמ"ב דע"ב, ודס"ג וכו'.

  "ג, ויש לדון בל"מ אם יש לסדר כך.היר"א סידר שכל מוח כלול מחו"ב חו

ב. בכל ההגדה סידרנו כל מוח כלול מחו"ב וחו"ג כפי המסודר בסידורי היר"א והרב וידאל, אבל בל"מ 

סידרנו הויה אחת, וכמו שסידר רבי וידאל ז"ל, וכן בסידור היר"א ברוב המקומות, אבל במוציא מצה 

יני ז"ל סידר ד"פ. והרוצה לכוין ד"פ יכפול הכונה סידר גם בל"מ ד"פ וצ"ב, וכן בסידור הרב נסים ע

ד"פ. [וצ"ב מאי שנא הצ' מהל"מ, וגם מצינו בעמידה בקונה הכל ששם כן סידרו ד"פ, עי' בסידור הרב 

  וידאל לליל פסח, ובסידור היר"א לחול]. אבל בכת"י הרש"ש זי"ע סידר רק הויה אחת.

  ג"ת ונה"י, ובגדלות ג"פ לג"פ חב"ד.רבי וידאל סידר בקטנות ב"פ לב' פרצופי ח

ג. ידוע שפרצוף הגדלות כלול מג' פרצופי חב"ד, הקטנות מחג"ת ונה"י, ולכן סידר הרב וידאל ז"ל 

לפרצופי לחב"ד, ובקטנות ב"פ לחג"ת ונה"י. וכן בכת"י הרש"ש בכרפס כפל את הנרנח"י בגדלות ג"פ 

  ונה.נה"י וחג"ת. והרוצה לכוין כך יכפול את הכו

  אם יש לכוין ל"מ בנוק'.

סידר את המוחין דנוק' בנפרד) לא סידר ל"מ,  ד. בענין הל"מ של הנוק', בסידור היר"א בכרפס (ששם

וכן דעת כ"ק אדמו"ר שליט"א שאין לכוין בנוק' ל"מ, אמנם מצינו באיזה סידור כת"י בכרפס שסידר 

  במוסגר, והבוחר יבחור.ל"מ, ולכן סידרנו הל"מ 

  ת הרד"מ שיש לכוין  או"פ לזו"ן באחיזת הכוס, מקיף בברכה, וליעו"ר בשתיה.דע

ה. יש להעיר שבסידור היר"א מסודר שהמוחין נכנסים בשתיה, וכפי לשונות הרש"ש בהקדמתו. אבל 

שיטת הרד"מ ז"ל (כמו שמסודר בסידור המודפס) שיש לכוין הכל ב"פ, בתחילה באחיזת הכוס יכוין 

ובשתיה נמשך ליעקב ורחל, והרוצה א, "באור מקיף לזן, ואח"כ באמירת הברכות באור פנימי לזו"

לכוין כן יכפול הכונה. והשד"ה פירש דבריו שקודם הברכה הוא אח', ובשתיה פנים. כמו"כ ס"ל לרד"מ 

  חג"ת ונה"י לחג"ת, ואח"כ נה"י לנה"י.שהכל נמשך בדרך דחיות, בתחילה כל הצלם לחב"ד, ואח"כ 

  .שדה שרק אח' דגדלות א' נכנס בקדושת היוםדעת ה

ו. דעת השד"ה שבקדושת היום נכס מאליו רק אח' דגדלות ראשון, ולא הפנים, ולפי"ז בקידוש יש 

  ישסו"ת.פנים דגדלות א' דלהמשיך מחדש אח' דגדלות א' דישסו"ת, ושכבר היה לכוין 

  דעת היר"א שבכל מוח מתקנים אח' ופנים, וזיווג.

מ"ש היר"א בהקדמתו (וכן בקנין פירות עמ' ס"ב) שבכל מוח מביאים אח' ופנים יחד,  ז. יש לציין

שלשיטתו יש לכוין בכל פרט את הזיווג כמו ובאכילה יש זיווג באותו מוח. ודעת כ"ק אדמו"ר שליט"א 
 שמסודר בנרצה.
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  גדלות א' דישסו"ת כבר היה בזו"ן (א)חח"ן דש ק
  (שנכנס בקדושת היום). גד' א' דישסו"ת גד' א' דישסו"ת גד' א' דישסו"ת גד' א' דישסו"ת חח"ן דחח"ן דחח"ן דחח"ן דבז"א  שכבר היהשכבר היהשכבר היהשכבר היהיכוין 

        חח"ן דנוק'.חח"ן דנוק'.חח"ן דנוק'.חח"ן דנוק'.והנפשות והמספר והמלכויות והדמות לג' כלי ג' ספירות 

        ז"א.  ז"א.  ז"א.  ז"א.  בבבב שסו"תשסו"תשסו"תשסו"תדידידידי' א' דגד ן"חחכבר היה 
  דז"א מ'חח"ן דמקיף   

  הַ יַ הַ ַא  הַ יַ ַאהַ 
  הַ  וַ  הַ  יַ  הַ  וַ  הַ  יַ 

  הֶ יֶ הֶ ֶא  הֶ יֶ ֶאהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  הִ יִ הִ ִא  הִ יִ ִאהִ 
   הִ  וִ  הִ  יִ  הִ  וִ  הִ  יִ 

  דז"א ל'חח"ן דמקיף   
  הַ יַ הַ ַא  הַ יַ ַאהַ 

  הַ  וַ  הַ  יַ  הַ  וַ  הַ  יַ 
  הֶ יֶ הֶ ֶא  הֶ יֶ ֶאהֶ 

  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 
  הִ יִ הִ ִא  הִ יִ ִאהִ 

  הִ  וִ  הִ  יִ  הִ  וִ  הִ  יִ 

להמשיך יכוין גם (ולשד"ה 

דגדלות  דפניםדפניםדפניםדפניםמחדש מוחין 

 .ישסו"ת)א' ד

  

  . . . . ''''נוקנוקנוקנוקב והדמות המלכויותו והמספר הנפשות
  נוקד 'מחח"ן דמקיף'   

  הַ יַ הַ ַא  הַ יַ ַאהַ (
  הַ  וַ  הַ  יַ  הַ  וַ  הַ  יַ 

  הֶ יֶ הֶ ֶא  הֶ יֶ ֶאהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  הִ יִ הִ ִא  הִ יִ ִאהִ 
  הִ  וִ  הִ  יִ  הִ  וִ  הִ  יִ 

  נוקד ל'חח"ן דמקיף'    
  הַ יַ הַ ַא  הַ יַ ַאהַ (
  הַ  וַ  הַ  יַ  הַ  וַ  הַ  יַ 

  הֶ יֶ הֶ ֶא  הֶ יֶ ֶאהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  הִ יִ הִ ִא  הִ יִ ִאהִ 
  הִ  וִ  הִ  יִ  הִ  וִ  הִ  יִ 

  דחו"ב חו"ג דחכמה צ'פנימי   

  הַ יַ הַ ַא  הַ יַ ַאהַ 
  הַ  וַ  הַ  יַ  הַ  וַ  הַ  יַ 

  הַ יַ הַ ַא  הַ יַ ַאהַ 
  הַ  וַ  הַ  יַ  הַ  וַ  הַ  יַ 

  הַ יַ הַ ַא  הַ יַ ַאהַ 
  הַ  וַ  הַ  יַ  הַ  וַ  הַ  יַ 

  הַ יַ הַ ַא  הַ יַ ַאהַ 
  הַ  וַ  הַ  יַ  הַ  וַ  הַ  יַ 

ליר"א (ק"פ סב) יש לכוין 

בכל פרט אח' ופנים וזיווג, 

תמצא לקמן בנרצה (כ"ק 

        ).א"ר שליט"אדמו

  

  דחו"ב חו"ג דחכמה צ'פנימי   

  הַ יַ הַ ַא  הַ יַ ַאהַ 
  הַ  וַ  הַ  יַ  הַ  וַ  הַ  יַ 

  הַ יַ הַ ַא  הַ יַ ַאהַ 
  הַ  וַ  הַ  יַ  הַ  וַ  הַ  יַ 

  הַ יַ הַ ַא  הַ יַ ַאהַ 
  הַ  וַ  הַ  יַ  הַ  וַ  הַ  יַ 

  הַ יַ הַ ַא  הַ יַ ַאהַ 
  הַ  וַ  הַ  יַ  הַ  וַ  הַ  יַ 

 וצלם מוח

  ויו היהי  יוד
  הי יוד היאלף 

 וצלם מוח  

    יוד הי ויו הי
  אלף הי יוד הי

 א"דז חכמה כלי

  יוד הי ואו הא
  י יה יהו יהוה

  יוד הא ואו הא

 'דנוק חכמה כלי  

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

  י יה יהו יהוה

  חסדדחו"ב חו"ג ד צ'פנימי   

 ֶאֶהֶיֶה ֶאֶהֶיהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  ֶה יֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  ֶאֶהֶיֶה ֶאֶהֶיהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  ֶה יֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  ֶאֶהֶיֶה ֶאֶהֶיהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  ֶה יֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  ֶאֶהֶיֶה ֶאֶהֶיהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  ֶה יֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

יכוין כל זה בתחילה  לרד"םלרד"םלרד"םלרד"ם

באחיזת הכוס יכוין באור 

"ן, ואח"כ פנימי לזו

באור באמירת הברכות 

ובשתיה נמשך א, "מקיף לז

  ליעקב ורחל.

  חסדדחו"ב חו"ג ד צ'פנימי   

 ֶאֶהֶיֶה ֶאֶהֶיהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  ֶה יֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  ֶאֶהֶיֶה ֶאֶהֶיהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  ֶה יֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  ֶאֶהֶיֶה ֶאֶהֶיהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  ֶה יֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  ֶאֶהֶיֶה ֶאֶהֶיהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  ֶה יֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

 וצלם מוח

  ויו היהי  יוד
  הי יוד היאלף 

 וצלם מוח  

    יוד הי ויו הי
  אלף הי יוד הי

  א"דז חסד כלי

  א אל אלו אלוה
  אלוה

  אלף למד

 'דנוק חסד כלי  

  אלף למד
  אלף, אלף למד

  אל

  דחו"ב חו"ג דנצח צ'פנימי   

  הִ יִ הִ ִא  הִ יִ ִאהִ 
  הִ  וִ  הִ  יִ  הִ  וִ  הִ  יִ 

  הִ יִ הִ ִא  הִ יִ ִאהִ 
  הִ  וִ  הִ  יִ  הִ  וִ  הִ  יִ 

  הִ יִ הִ ִא  הִ יִ ִאהִ 
  הִ  וִ  הִ  יִ  הִ  וִ  הִ  יִ 

  הִ יִ הִ ִא  הִ יִ ִאהִ 
  הִ  וִ  הִ  יִ  הִ  וִ  הִ  יִ 

    דחו"ב חו"ג דנצח צ'פנימי   

  הִ יִ הִ ִא  הִ יִ ִאהִ 
  הִ  וִ  הִ  יִ  הִ  וִ  הִ  יִ 

  הִ יִ הִ ִא  הִ יִ ִאהִ 
  הִ  וִ  הִ  יִ  הִ  וִ  הִ  יִ 

  הִ יִ הִ ִא  הִ יִ ִאהִ 
  הִ  וִ  הִ  יִ  הִ  וִ  הִ  יִ 

  הִ יִ הִ ִא  הִ יִ ִאהִ 
  הִ  וִ  הִ  יִ  הִ  וִ  הִ  יִ 

 וצלם מוח

  ויו היהי  יוד
  הי יוד היאלף 

 וצלם מוח  

    יוד הי ויו הי
  אלף הי יוד הי

  א"דז נצח כלי

  יהוה
 õצ צב צב

  õצב

 'דנוק נצח כלי  

  אל
  א אל
  בם
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  קטנות ב' דאימא לזו"ן )ב( חח"ן קדש
   .'דנוק ן"חח ספירות' ג כלי' לג והדמות והמלכויות והמספר והנפשות "א.לז ''''עיעיעיעי    דאימאדאימאדאימאדאימא' ב' דקט ן"חח להמשיך יכוין עתה

        לז"א.  לז"א.  לז"א.  לז"א.   'עי דאימא' ב' קטד ן"חח
  

  דז"א מ'חח"ן דמקיף   
  הַ יַ ַאהַ 

  הַ  וַ  הַ  יַ 
  הֶ יֶ ֶאהֶ 

  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 
  הִ יִ ִאהִ 

   הִ  וִ  הִ  יִ 

  דז"א ל'חח"ן דמקיף    
  הַ יַ ַאהַ 

  הַ  וַ  הַ  יַ 
  הֶ יֶ ֶאהֶ 

  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 
  הִ יִ ִאהִ 

  הִ  וִ  הִ  יִ 

  

  

 והמלכויות והמספר והנפשות
   ....''''דנוקדנוקדנוקדנוק ן"לחח והדמות

  נוקד 'מחח"ן דמקיף'    
  הַ יַ ַאהַ (
  הַ  וַ  הַ  יַ 

  הֶ יֶ ֶאהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  הִ יִ ִאהִ 
  )הִ  וִ  הִ  יִ 

  נוקד ל'חח"ן דמקיף'   
  הַ יַ ַאהַ (
  הַ  וַ  הַ  יַ 

  הֶ יֶ ֶאהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  הִ יִ ִאהִ 
  )הִ  וִ  הִ  יִ 

  דחו"ב חו"ג דחכמה צ'פנימי   

  הַ יַ ַאהַ 
  הַ  וַ  הַ  יַ 

  הַ יַ ַאהַ 
  הַ  וַ  הַ  יַ 

  הַ יַ ַאהַ 
  הַ  וַ  הַ  יַ 

  הַ יַ ַאהַ 
  הַ  וַ  הַ  יַ 

    דחו"ב חו"ג דחכמה צ'פנימי   

  הַ יַ ַאהַ 
  הַ  וַ  הַ  יַ 

  הַ יַ ַאהַ 
  הַ  וַ  הַ  יַ 

  הַ יַ ַאהַ 
  הַ  וַ  הַ  יַ 

  הַ יַ ַאהַ 
  הַ  וַ  הַ  יַ 

 וצלם מוח

  אכדטם
  אכדטם

 וצלם מוח  

  אכדטם 
  אכדטם

 א"דז חכמה כלי

  יוד הי ואו הא
  י יה יהו יהוה

  יוד הא ואו הא

 'דנוק חכמה כלי  

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

  י יה יהו יהוה

  חסדדחו"ב חו"ג ד צ'פנימי   

  הֶ יֶ ֶאהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  הֶ יֶ ֶאהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  הֶ יֶ ֶאהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  הֶ יֶ ֶאהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

    חסדדחו"ב חו"ג ד צ'פנימי   

  הֶ יֶ ֶאהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  הֶ יֶ ֶאהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  הֶ יֶ ֶאהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  הֶ יֶ ֶאהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

 וצלם מוח

  אכדטם
  אכדטם

 וצלם מוח  

  אכדטם 
  אכדטם

  א"דז חסד כלי

  א אל אלו אלוה
  אלוה

  אלף למד

 'דנוק חסד כלי  

  אלף למד
  אלף, אלף למד

  אל

  ב חו"ג דנצחדחו צ'פנימי"    
  הִ יִ ִאהִ 

  הִ  וִ  הִ  יִ 
  הִ יִ ִאהִ 

  הִ  וִ  הִ  יִ 
  הִ יִ ִאהִ 

  הִ  וִ  הִ  יִ 
  הִ יִ ִאהִ 

  הִ  וִ  הִ  יִ 

    דחו"ב חו"ג דנצח צ'פנימי   

  הִ יִ ִאהִ 
  הִ  וִ  הִ  יִ 

  הִ יִ ִאהִ 
  הִ  וִ  הִ  יִ 

  הִ יִ ִאהִ 
  הִ  וִ  הִ  יִ 

  הִ יִ ִאהִ 
  הִ  וִ  הִ  יִ 

 וצלם מוח

  אכדטם
  אכדטם

 וצלם מוח  

  אכדטם
  םאכדט

  א"דז נצח כלי

  יהוה
  õצ צב צב

 õצב

 'דנוק נצח כלי  

  אל
  א אל
  בם
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  גדלות ב' דאימא לזו"ן (ג)חח"ן קדש 
  . 'דנוק ן"חח ספירות' ג כלי' לג והדמות והמלכויות והמספר והנפשות  לז"א. ''''עיעיעיעי    דאימאדאימאדאימאדאימא' ב' דגד ן"חח להמשיך יכוין עתה

        לז"א.  לז"א.  לז"א.  לז"א.   'עי דאימא' ב' דגד ן"חח
  

  אדז" מ'חח"ן דמקיף   
  הַ יַ ַאהַ 

  הַ  וַ  הַ  יַ 
  הֶ יֶ ֶאהֶ 

  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 
  הִ יִ ִאהִ 

   הִ  וִ  הִ  יִ 

  דז"א ל'חח"ן דמקיף   
  הַ יַ ַאהַ 

  הַ  וַ  הַ  יַ 
  הֶ יֶ ֶאהֶ 

  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 
  הִ יִ ִאהִ 

  הִ  וִ  הִ  יִ 

  

        וכשישתהוכשישתהוכשישתהוכשישתה

    דרךדרךדרךדרך    דלאהדלאהדלאהדלאה    החסדיםהחסדיםהחסדיםהחסדים    חלקיחלקיחלקיחלקי    ימשיךימשיךימשיךימשיך

    הגבורותהגבורותהגבורותהגבורות    וחלקוחלקוחלקוחלק    לרחללרחללרחללרחל    פפפפ""""לאולאולאולאו    אאאא""""זזזז    גרוןגרוןגרוןגרון

  ....ממממ""""לאולאולאולאו

  

 והמלכויות והמספר והנפשות
        . . . . ''''דנוקדנוקדנוקדנוק ן"לחח והדמות

  נוקד 'מחח"ן דמקיף'   
  הַ יַ ַאהַ (
  הַ  וַ  הַ  יַ 

  הֶ יֶ ֶאהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  הִ יִ ִאהִ 
  )הִ  וִ  הִ  יִ 

  נוקד ל'חח"ן דמקיף'    
  הַ יַ ַאהַ (
  הַ  וַ  הַ  יַ 

  הֶ יֶ ֶאהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  הִ יִ ִאהִ 
  )הִ  וִ  הִ  יִ 

 'דחו"ב חו"ג דחכמה צ   

  הַ יַ ַאהַ 
  הַ  וַ  הַ  יַ 

  הַ יַ ַאהַ 
  הַ  וַ  הַ  יַ 

  הַ יַ ַאהַ 
  הַ  וַ  הַ  יַ 

  הַ יַ ַאהַ 
  הַ  וַ  הַ  יַ 

    דחו"ב חו"ג דחכמה צ'פנימי   

  הַ יַ ַאהַ 
  הַ  וַ  הַ  יַ 

  הַ יַ ַאהַ 
  הַ  וַ  הַ  יַ 

  הַ יַ ַאהַ 
  הַ  וַ  הַ  יַ 

  הַ יַ ַאהַ 
  הַ  וַ  הַ  יַ 

 וצלם מוח

  ויו היהי  יוד
  הי יוד היאלף 

 וצלם מוח  

    יוד הי ויו הי
  אלף הי יוד הי

 א"דז חכמה כלי

  יוד הי ואו הא
  י יה יהו יהוה

  יוד הא ואו הא

 'דנוק חכמה כלי  

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

  י יה יהו יהוה

   חסדדחו"ב חו"ג ד צ'פנימי 

  הֶ יֶ ֶאהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  הֶ יֶ ֶאהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  הֶ יֶ ֶאהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  הֶ יֶ ֶאהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

    חסדו"ג דדחו"ב ח צ'פנימי   

  הֶ יֶ ֶאהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  הֶ יֶ ֶאהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  הֶ יֶ ֶאהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  הֶ יֶ ֶאהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

 וצלם מוח

  ויו היהי  יוד
  הי יוד היאלף 

 וצלם מוח  

    יוד הי ויו הי
  אלף הי יוד הי

  א"דז חסד כלי

  א אל אלו אלוה
  אלוה

  אלף למד

 'דנוק חסד כלי  

  אלף למד
  אלף, אלף למד

  אל

 דחו"ב חו"ג דנצח צ'ימי פנ   

  הִ יִ ִאהִ 
  הִ  וִ  הִ  יִ 

  הִ יִ ִאהִ 
  הִ  וִ  הִ  יִ 

  הִ יִ ִאהִ 
  הִ  וִ  הִ  יִ 

  הִ יִ ִאהִ 
  הִ  וִ  הִ  יִ 

    דחו"ב חו"ג דנצח צ'פנימי   

  הִ יִ ִאהִ 
  הִ  וִ  הִ  יִ 

  הִ יִ ִאהִ 
  הִ  וִ  הִ  יִ 

  הִ יִ ִאהִ 
  הִ  וִ  הִ  יִ 

  הִ יִ ִאהִ 
  הִ  וִ  הִ  יִ 

 וצלם מוח

  ויו היהי  יוד
  ד היהי יואלף 

 וצלם מוח  

    יוד הי ויו הי
  אלף הי יוד הי

  א"דז נצח כלי

  יהוה
  õצ צב צב

 õצב

 'דנוק נצח כלי  

  אל
  א אל
  בם
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  ּוְרַחץ 

ìèåð åéãé åðéàå êøáî ìò úìéèð íéãé:  

ְדִחילּו ּוְרִחימּו, ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו,  יּה ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ְדׁשָ ם ִיחּוד ק. ְלׁשֵ

ם יְלַיֲחָד  ו"א ׁשֵ ן "ה ּבְ ּמָ ָרֵאל, ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמז. ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחּוָדא ׁשְ ה ּבְ

ר ִתְקנּו  ֶקה. ַאׁשֶ ַמׁשְ ס ּבְ ְרּפָ י קֹוֶדם ִטיּבּול ַהּכַ ָנן ִלְרחֹוץ ַיּדָ ְלַקֵים ִמְצָוה ְדַרּבָ

ֵדי ַלֲ�שׂ  צֹות. ּכְ ֵליל ַחג ַהּמַ ִרי ֲחָכִמים ִזֱכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּבְ ֹות ַנָחת רּוַח ְליֹוּצְ

ָמקֹום ֶ�ְליֹון. ִויִהי ֹנַ�ם ְיֹהָוה  ְוַלֲ�ׂשֹות ְרצֹון ּבֹוְרִאי. ְלַתֵקן ׁשֶֹרׁש ִמְצָוה זֹו ּבְ

ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו:  ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָ�ֵלינּו, ּוַמֲ�ׂשֵ   ֱאלֵֹהינּו ָ�ֵלינּו ּוַמֲ�ׂשֵ

 דז"א לרחוץ כלי פנימי דגופא דז"א להמשיך י"ה דע"ב דגד' ב' דאי' שבחכמה

  .וברדתו מכה יו"ד פעמים בהי' ומתפשט מס' רחץ ושורש ב' אותיות נשארים בחכמה

  הי הי הי הי הי

  הי הי הי הי הי

  הי הי הי הי הי

  הי הי הי הי הי
  

ס ְרּפַ   ּכַ

ç÷é ñôøëä úåçô úéæëî éãë àìù áééçúé äëøáá äðåøçà ,ìåáèéå éîá çìî êøáîå àøåá éøô 
äîãàä ,ïéåëéå øåèôì úà øåøîä ,ìëàéå àìá äáéñä:  

רּוךְ  ה ּבָ ִרי ּבֹוֵרא, ָהעֹוָלם ֶמֶלךְ  ֱאלֵֹהינוּ  יהוה ַאּתָ   : ָהֲאָדָמה ּפְ
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  קטנות א' דתבונה לז"א כרפס
 )הארה רק נכנס י"ודת ה"לבג: ל"ז מ"לרד(    אאאא""""לזלזלזלז דתבונה' א דקטנות י"דת ה"בג ן"חח להמשיך יכוין

  אדז מ'חח"ן דמקיף"   
  הַ יַ ַאהַ 

  הַ  וַ  הַ  יַ 
  הֶ יֶ ֶאהֶ 

  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 
  הִ יִ ִאהִ 

   הִ  וִ  הִ  יִ 

  דז"א ל'חח"ן דמקיף   
  הַ יַ ַאהַ 

  הַ  וַ  הַ  יַ 
  הֶ יֶ ֶאהֶ 

  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 
  הִ יִ ִאהִ 

  הִ  וִ  הִ  יִ 

  דז"א מ'דת"י דמקיף   
  ֹאֵהָיהֵ  ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  הֵ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  י
  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 

 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו וּו הּו יּו הּו וּו הּו יּו

 דז"א 'לי דמקיף "דת   
  ֹאֵהָיהֵ  ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  הֵ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  י
  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 

 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו וּו הּו יּו הּו וּו הּו יּו

  דז"א מ'בג"ה דמקיף   
   ֵיהֵ ֵאהֵ 

   הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 
   ְאְהְיהְ 

   הְ  וְ  הְ  יְ 
   ֻאֻהֻיהֻ 

   הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 
  דז"א 'לבג"ה דמקיף   

   ֵאֵהֵיהֵ 
   הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ֻאֻהֻיהֻ 
  הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

  חכמהד דחו"ב חו"ג צ'פנימי   

  הַ יַ ַאהַ 
  הַ  וַ  הַ  יַ 

  הַ יַ ַאהַ 
  הַ  וַ  הַ  יַ 

  הַ יַ ַאהַ 
  הַ  וַ  הַ  יַ 

  הַ יַ ַאהַ 
  הַ  וַ  הַ  יַ 

  דעתדחו"ב חו"ג ד צ'פנימי   

  ֹאֵהָיהֵ  ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  הֵ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  י

  ֹאֵהָיהֵ  ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  הֵ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  י

  ֹאֵהָיהֵ  ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  הֵ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  י

  ֹאֵהָיהֵ  ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  הֵ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  י

  בינהדדחו"ב חו"ג  צ'פנימי   

   ֵאֵהֵיהֵ 
  הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 

   ֵאֵהֵיהֵ 
  הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 

   ֵאֵהֵיהֵ 
  הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 

   ֵאֵהֵיהֵ 
  הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 

 וצלם מוח

  אלף למד הי יוד מם
  אלף למד הי יוד מם

 וצלם מוח

  יוד מם  ááááיוד מם   אלף למד ה ââââאלף למד ה
  יוד מם ááááיוד מם   אלף למד ה ââââאלף למד ה

 וצלם מוח

  יוד מם האלף למד ה
  יוד מם האלף למד ה

 א"דז חכמה כלי

  יוד הי ואו הא
  י יה יהו יהוה

  יוד הא ואו הא

  א"דז דעת כלי

  יוד הי ויו הי
  יוד הי ואו הי
  יוד הה וו הה

  דז"א בינה כלי

  אלף, אלף הא, אלף הא יוד, 
  אלף הא יוד הא

  אלף הא יוד הא
  אהיה

  חסדדדחו"ב חו"ג  צ'פנימי   

  הֶ יֶ ֶאהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  הֶ יֶ ֶאהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  הֶ יֶ ֶאהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  הֶ יֶ ֶאהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

   תפארתדחו"ב חו"ג ד צ'פנימי 

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  גבורהד דחו"ב חו"ג צ'פנימי    

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

 וצלם מוח

  אלף למד הי יוד מם
  אלף למד הי יוד מם

 וצלם מוח

  יוד מם  ááááיוד מם   אלף למד ה ââââאלף למד ה
  יוד מם ááááיוד מם   אלף למד ה ââââאלף למד ה

 וצלם מוח

  ד מםאלף למד הה יו
  אלף למד הה יוד מם

  א"דז חסד כלי

  א אל אלו אלוה
  אלוה

  אלף למד

  א"דז תפארת כלי

  יוד הא ואו הא
  י יה יהו יהוה

  יהוה

  א"דז גבורה כלי

  יה
  אלף, אלף למד, אלף למד הי, 

  אלף למד הי יוד, אלף למד הי יוד מם
  ֱיהִֹוה

  דחו"ב חו"ג דנצח צ'פנימי   

  הִ יִ ִאהִ 
  הִ  וִ  הִ  יִ 

  הִ יִ ִאהִ 
  הִ  וִ  הִ  יִ 

  הִ יִ ִאהִ 
  הִ  וִ  הִ  יִ 

  הִ יִ ִאהִ 
  הִ  וִ  הִ  יִ 

  יסודדחו"ב חו"ג ד צ'פנימי   

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו  וּו הּו יּו הּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו  וּו הּו יּו הּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו ּוו הּו יּו הּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו וּו הּו יּו הּו וּו הּו יּו

  דהודדחו"ב חו"ג  צ'פנימי   

   ֻאֻהֻיהֻ 
   הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

   ֻאֻהֻיהֻ 
   הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

   ֻאֻהֻיהֻ 
   הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

   ֻאֻהֻיהֻ 
   הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

 וצלם מוח

  אלף למד הי יוד מם
  אלף למד הי יוד מם

 וצלם מוח

  יוד מם  ááááמם   אלף למד היוד  ââââאלף למד ה
  יוד מם ááááיוד מם   אלף למד ה ââââאלף למד ה

 וצלם מוח

  אלף למד הה יוד מם
  אלף למד הה יוד מם

  א"דז נצח כלי

  יהוה
  õצ צב צב

 õצב

  א"דז יסוד כלי

  יאהדונהי
  שין, שין דלת, שין דלת יוד

  שין דלת יוד

  א"דז הוד כלי

  אדני
ö צבאו צבאות  

öות  



  37  חכם             תורת   הגדה של פסחכוונות    סידור          
    

  ה לנוק'קטנות א' דתבונ כרפס
 )הארה רק נכנס י"ודת ה"לבג: ל"ז מ"לרד(    ''''נוקנוקנוקנוקלללל דתבונה' א דקטנות י"דת ה"בג ן"חח להמשיך יכוין

  נוקד מ'חח"ן דמקיף'  
  הַ יַ ַאהַ (
  הַ  וַ  הַ  יַ 

  הֶ יֶ ֶאהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  הִ יִ ִאהִ 
  )הִ  וִ  הִ  יִ 

  נוקד ל'חח"ן דמקיף'   
  הַ יַ ַאהַ (
  הַ  וַ  הַ  יַ 

  הֶ יֶ ֶאהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  הִ יִ ִאהִ 
  )הִ  וִ  הִ  יִ 

  נוקד מ'דת"י דמקיף'   
  ֹאֵהָיהֵ  ֹאֵהָיהֵ (
 ֹ ֹ  הֵ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  )הּו וּו הּו יּו הּו וּו הּו יּו
 נוקד 'לי דמקיף "דת'   

  ֹאֵהָיהֵ  ֹאֵהָיהֵ (
 ֹ ֹ  הֵ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  י

 ֹ   הֹ ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹי
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  )הּו וּו הּו יּו הּו וּו הּו יּו

  נוקד מ'בג"ה דמקיף'   
   ֵאֵהֵיהֵ (
   הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ֻאֻהֻיהֻ 
  )הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

  נוקד 'לבג"ה דמקיף'   
   ֵאֵהֵיהֵ (
   הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ֻאֻהֻיהֻ 
  )הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

  חכמהד דחו"ב חו"ג צ'פנימי    
  הַ יַ ַאהַ 

  הַ  וַ  הַ  יַ 
  הַ יַ ַאהַ 

  הַ  וַ  הַ  יַ 
  הַ יַ ַאהַ 

  הַ  וַ  הַ  יַ 
  הַ יַ ַאהַ 

  הַ  וַ  הַ  יַ 

  דדעתדחו"ב חו"ג  צ'פנימי   
  ֹאֵהָיהֵ  ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  הֵ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  י
  ֹאֵהָיהֵ  ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  הֵ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  י
  ֹאֵהָיהֵ  ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  הֵ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  י
  ֹאֵהָיהֵ  ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  הֵ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  י

  גבורהדדחו"ב חו"ג  צ'פנימי    
   ֵאֵהֵיהֵ 

  הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 
   ֵאֵהֵיהֵ 

  הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 
   ֵאֵהֵיהֵ 

  הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 
   ֵאֵהֵיהֵ 

  הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 
 וצלם מוח

  אלף למד הי יוד מם
  אלף למד הי יוד מם

 צלםו מוח

  יוד מם  ááááיוד מם   אלף למד ה ââââאלף למד ה
  יוד מם ááááיוד מם   אלף למד ה ââââאלף למד ה

 וצלם מוח

  אלף למד הה יוד מם
  אלף למד הה יוד מם

 'דנוק חכמה כלי

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

  י יה יהו יהוה

  'דנוק דעת כלי

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

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

  'דנוק בינה כלי

  אלף הה יוד הה
  אהיה

  א, אה, אהי, אהיה
  חסדדדחו"ב חו"ג  צ'פנימי   

  הֶ יֶ ֶאהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  הֶ יֶ ֶאהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  הֶ יֶ ֶאהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  הֶ יֶ ֶאהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

   תפארתדחו"ב חו"ג ד צ'פנימי 

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  דגבורהדחו"ב חו"ג  צ'פנימי   

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

 וצלם מוח

  אלף למד הי יוד מם
  אלף למד הי יוד מם

 וצלם מוח

  יוד מם  ááááיוד מם   אלף למד ה ââââאלף למד ה
  יוד מם ááááיוד מם   אלף למד ה ââââאלף למד ה

 וצלם מוח

  אלף למד הה יוד מם
  אלף למד הה יוד מם

 'דנוק חסד כלי

  אלף למד
  אלף, אלף למד

  אל

  'דנוק תפארת כלי

  אלף למד הי יוד מם
  צבאות
  השתפא

  'דנוק גבורה כלי

  ֱיהִֹוה
  אלהים
  אכדטם

  דחו"ב חו"ג דנצח צ'פנימי   

  הִ יִ ִאהִ 
  הִ  וִ  הִ  יִ 

  הִ יִ ִאהִ 
  הִ  וִ  הִ  יִ 

  הִ יִ ִאהִ 
  הִ  וִ  הִ  יִ 

  הִ יִ ִאהִ 
  הִ  וִ  הִ  יִ 

  יסודדחו"ב חו"ג ד צ'פנימי   

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו  וּו הּו יּו הּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו  וּו הּו יּו הּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו וּו הּו יּו הּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו וּו הּו יּו הּו וּו הּו יּו

  דחו"ב חו"ג דהוד צ'פנימי   

   ֻאֻהֻיהֻ 
   הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

   ֻאֻהֻיהֻ 
   הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

   ֻאֻהֻיהֻ 
   הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

   ֻאֻהֻיהֻ 
   הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

 וצלם מוח

  אלף למד הי יוד מם
  אלף למד הי יוד מם

 וצלם מוח

  יוד מם  ááááיוד מם   אלף למד ה ââââאלף למד ה
  יוד מם ááááיוד מם   אלף למד ה ââââאלף למד ה

 וצלם מוח

  אלף למד הה יוד מם
  אלף למד הה יוד מם

 'דנוק נצח כלי

  אל
  א אל

  םב

  'דנוק יסוד כלי

  שין דלת יוד
  שדי

  ש שד שדי

  'דנוק הוד כלי

  אלהים
  א אל אלה אלהי אלהים

  במוכן
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  16161616קטנות א' דתבונה למלכות דנוק'

 נוקד מ'דמקיף  מלכות'   

   היָ הֹ ְא (
   )ה וָ  הֹ  יְ 

 נוקד 'לדמקיף  מלכות'   

   היָ הֹ ְא (
   )ה וָ  הֹ  יְ 

 נוקד חו"ב חו"ג דמלכות 'צ פנימי'   

   היָ הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

   היָ הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

   היָ הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

   היָ הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

  
  'כלי מלכות דנוק

  אלף דלת נון יוד
  אדני

  א אד אדנ אדני

  

  

  

                                                           
16 .äöî àéöåî íãå÷ù äøòäá ä"æòá äæá áåúëðù äî ïééòå ,úåëìîä éìë ïàë óéñåä ù"ùøä é"úëá  
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   ַיַחץ

äöçé äöîä äéðùä ,äéöçå äðè÷ä äðçéðé äîå÷îá éöçäå äìåãâä øåîùé äúåà ïîå÷éôàì:  

 øåéöá ä ãåñ àéäù äðéáã 'áä äöîä øåáùéè,  'àä äöîä íò ,'÷åðä àéäù ,'ãä ÷ìç øáçéå

 øåéöá åéäéå ,ã"åé '÷ðä ,äîëç àéäùã åäçéðé å"àåä ÷ìçå .õøà ãñé äîëçá 'ä ãåñá .

.ïîå÷éôàì  

  

יד   ַמּגִ

íéøîåà äãâää î"àä àîçì àéðò "ãò "ìàâ ìàøùé:"  

ùé íéøîåà íãå÷ äãâää øîàî øäæä )çæ"á î ò"á:(  

קּוָדא ר ָדא ָבַתר ּפְ ָבָחא ְלַסּפֵ ׁשְ ר ַ�ל ִחיּוָבא ְדִאיהוּ , ִמְצָרִים ִדיִציַאת ּבִ  ָנׁש  ּבַ

�יֵ ּתָ ַהאי ְלִאׁשְ ָבָחא ּבְ ל, אֹוִקיְמָנא ָהִכי, ְלָ�ְלִמין ׁשְ ר ּכָ �י ָנׁש  ּבֵַ ּתָ  ִביִציַאת ְדִאׁשְ

א ְלֶמֱחֵדי ִאיהוּ  ַזִמין, ְבֶחְדָוה ָחֵדי ִסּפּור ּוְבַההּוא ִמְצַרִים ִכיְנּתָ  ְלָמאְלָ�  ִבׁשְ

ר ִאיהוּ  ְדַהאי, ִמּכָֹלא ֵחדוּ  ְדהּוא ְדָאֵתי ָמֵריּה  ְדָחֵדי ָנׁש  ּבַ א, ּבְ ִריךְ  ְוקּוְדׁשָ  הּוא ּבְ

ַההּוא ָחֵדי יּה . ִסּפּור ּבְ א ּבֵ ְעּתָ א ָכִניׁש  ׁשַ ִריךְ  קּוְדׁשָ ַמְלָייא ְלָכל הּוא ּבְ , ִדיֵליּה  ּפַ

ְמעוּ  ִזילוּ  לֹון ְוָאַמר ָב  ִסּפּוָרא ְוׁשָ עוּ  ְדָקא ִדיִלי ָחאִדׁשְ ּתָ ַני ִמׁשְ  ְוָחָדאן ּבָ

פּוְרָקִני ֵדין. ּבְ ְלהוּ  ּכְ ין ּכ. ִרין, ְוָאְתָיין ִמְתַכְנׁשִ ֲהֵדיהוּ  ּוִמְתַחּבְ ָרֵאל ּבַ ְמעוּ , ְדִיֹשְ  ְוׁשָ

ָבָחא ִסּפּוָרא ֶחְדָוה ָחָדאן ְדָקא ִדׁשְ  ֵליּה  ְואֹוָדן ָאְתָיין ְכֵדין, ְדָמֵרהֹון ְדפּוְרָקָנא ּבְ

א ִריךְ  ְלקּוְדׁשָ ל ַ�ל הּוא ּבְ א ַ�ל ֵליּה  ְואֹוָדאן, ּוְגבּוָרן ִנִסין ִאינּון ּכָ א ַ�ּמָ  ַקִדיׁשָ

ֵדין, ְדָמאֵרהֹון ְדפּוְרָקָנא ְבֶחְדָוה ַדֲחָדאן ְבַאְרָ�א ֵליּה  ְדִאית  ֵחיָלא ִאּתֹוֵסף ּכְ

א ָרֵאל ְלֵ�יָלא ּוְגבּוְרּתָ ַהאי ְוִיֹשְ א ְלָמאֵריהֹון ֵחיָלא ָיַהִבין ִסּפּוָרא ּבְ ַמְלּכָ  ּכְ

ד ּוְגבּוְרָתא ֵחיָלא ְדִאּתֹוַסף ִחין ּכַ ּבְ יה ְמׁשַ ְלהוּ  ֵליּה  ְואֹוָדן ְגבּוְרּתֵ  ַדֲחִלין ְוכ.

ֵלק ִמַקֵמיּה  ְלהוּ  ַ�ל ְיָקֵריּה  ְוִאְסּתַ ךְ  ּוְבִגין. ּכ. ָחא ִאית ּכָ ּבָ �י ְלׁשֵַ ּתָ ִסּפּוָרא ּוְלִאׁשְ  ּבְ

ָמה ָדא ַגְוָנא. ַמרְדִאּתְ  ּכְ ר ַ�ל ִאיהוּ  חֹוָבא ָדא ּכְ �י ָנׁש  ּבֵַ ּתָ ִדיר ְלִאׁשְ  ַקֵמי ּתָ

א ִריךְ  קּוְדׁשָ יָמא ְוִאי. ְדָ�ַבד ִניִסין ִאינּון ְבָכל ִניָסא ּוְלַפְרסּוֵמי הּוא ּבְ אי ּתֵ  ַאּמַ

א ְוָהא חֹוְבָתא ִאיהוּ  ִר  קּוְדׁשָ ל ֹכָלא ָיַדע הּוא יךּבְ ָנא ְלָבַתר יְוֶיֱהֵו  ִדַהָוה ַמה ּכָ , ּדְ

ְרסּוָמא ַאַמאי אי ֶאָלא, ָיָדע ְוִאיהוּ  ָ�ַבד ְדִאיהוּ  ַמה ַ�ל ַקֵמיּה  ָדא פ.  ִאְצְטִריךְ  ַוּדַ

ר �י ִניָסא ְלַפְרסּוֵמי ָנׁש  ּבֵַ ּתָ יּה  ּוְלִאׁשְ ָכל ַקּמֵ ִגין, ֳ�ַבד ְדִאיהוּ  ַמה ּבְ  ְדִאינּון ּבְ

ין ּלִ ַמְלָיא ְוָכל ַסְלִקין ּמִ ין ָלאִדְלֵ�י ּפַ ְלהוּ  ְואֹוָדאן לֹון ְוָחָמאן ִמְתַכְנׁשִ א כ.  ְלקּוְדׁשָ

ִריךְ  ֵלק, הּוא ּבְ א ֵ�יָלא ַ�ֵלייהוּ  ְיָקֵריּה  ְוִאְסּתַ רּוךְ . ְוַתּתָ  ָאֵמן ְלעֹוָלם יהוה ּבָ

  :ְוָאֵמן
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ם ּוְמזּוָמן מּוָכן ֲהֵריִני ר ַהִמְצָוה ְלַקּיֵ יִציַאת ְלַסּפֵ ם, ִמְצַרִים ּבִ א ִיחּוד ְלׁשֵ  קּוְדׁשָ

ִריךְ  יּה  הּוא ּבְ ִכיְנּתֵ ם ְוֶנֱ�ָלם ָטִמיר ַההּוא ְיֵדי ַ�ל ּוׁשְ ׁשֵ ל ּבְ ָרֵאל ּכָ   :ִיֹשְ

ה ָ�ֵלינוּ  ֱאלֵֹהינוּ  ֲאדָֹני נֹוַ�ם ִויִהי ה ָ�ֵלינוּ  ּכֹוְנָנה ָיֵדינוּ  ּוַמֲ�ֹשֵ  ָיֵדינוּ  ּוַמֲ�ֹשֵ

  :ּכֹוְנֵנהוּ 

י ַ�ְנָיא ַלְחָמא ָהא ַאְרָ�א ָנאַאְבָהָת  ֲאָכלוּ  ּדִ ל. ְדִמְצָרִים ּבְ ְכִפין ּכָ . ְוֵייכֹול ֵייֵתי ּדִ

ל ְצִריךְ  ּכָ א. ְוִיְפַסח ֵייֵתי ּדִ ּתָ ָנה, ָהָכא ָהׁשַ ָאה ְלׁשָ ַאְרָ�א ַהּבָ ָרֵאל ּבְ א. ְדִיֹשְ ּתָ  ָהׁשַ

י ָנה, ַ�ְבּדֵ ָאה ְלׁשָ ֵני ַהּבָ   :חֹוִרין ּבְ

ïéâæåî ñåë éðù ïàëå ïáä ìàåù :  

נָּ  ַמה ּתַ ׁשְ ְיָלה הּנִ ה ַהּלַ ל ַהּזֶ ילֹות ִמּכָ ָכל. ַהּלֵ ּבְ ילֹות ׁשֶ ה ָחֵמץ אֹוְכִלין ָאנוּ  ַהּלֵ , ּוַמּצָ

ְיָלה ה ַהּלַ ּלוֹ  ַהּזֶ ה ּכ.   :ַמּצָ

ָכל ּבְ ילֹות ׁשֶ ָאר אֹוְכִלין ָאנוּ  ַהּלֵ ְיָלה, ְיָרקֹות ׁשְ ה ַהּלַ ּלוֹ ( ַהּזֶ   :ָמרֹור) ּכ.

ָכל ּבְ ילֹות ׁשֶ י ָאנוּ  ֵאין ַהּלֵ �ם ֲאִפילוּ  ִליןַמְטּבִַ ְיָלה, ֶאָחת ּפַ ה ַהּלַ י ַהּזֶ ּתֵ �ִמים ׁשְָ   :ּפְ

ָכל ּבְ ילֹות ׁשֶ ין אֹוְכִלין ָאנוּ  ַהּלֵ ִבין ּבֵ ין ּוֵבין יֹוׁשְ ּבִ ְיָלה, ְמס. ה ַהּלַ נוּ  ַהּזֶ ּלָ ין ּכ. ּבִ   :ְמס.

ִמְצָרִים ְלַפְרעֹה ָהִיינוּ  ֲ�ָבִדים ם ֱאלֵֹהינוּ  יהוה ַוּיֹוִציֵאנוּ , ּבְ ָ ָיד ִמׁשּ  ּוִבְזֹרַ�  ֲחָזָקה ּבְ

דֹוׁש  הֹוִציא לֹא ְוִאּלוּ . ְנטּוָיה רּוךְ  ַהּקָ ְצָרִים ֲאבֹוֵתינוּ  ֶאת הּוא ּבָ  ָאנוּ  ֲהֵרי, ִמּמִ

ִדים ָבֵנינוּ  ּוְבֵני ּוָבֵנינוּ  ְעּבָ ִמְצָרִים ְלַפְרעֹה ָהִיינוּ  ְמׁש. נוּ  ַוֲאִפילוּ . ּבְ ּלָ נוּ  ֲחָכִמים ּכ. ּלָ  ּכ.

ּלָ  ְנבֹוִנים נוּ  ְזֵקִנים נוּ ּכ. ּלָ ר ָ�ֵלינוּ  ִמְצָוה ַהּתֹוָרה ֶאת יֹוְדִעים ּכ. יִציַאת ְלַסּפֵ  ּבִ

ה ְוָכל. ִמְצָרִים ְרּבֶ ר ַהּמַ יִציַאת ְלַסּפֵ ח ֶזה ֲהֵרי ִמְצַרִים ּבִ ּבָ   :ְמׁש.

ה י ַמֲ�ֹשֶ ַרּבִ י ֱאִליֶ�ֶזר ּבְ �  ְוַרּבִַ י ְיהֹוׁש. ן ֶאְלָ�ָזר ְוַרּבִ י ֲ�ִקיָבא יְוַרּבִ  ֲ�ַזְרָיה ּבֶ  ְוַרּבִ

ָהיוּ  ַטְרפֹון ין ׁשֶ ּבִ ְבֵני ְמס. ִרים ְוָהיוּ  ְבַרק ּבִ יִציַאת ְמַסּפְ ל ִמְצַרִים ּבִ ְיָלה אֹותוֹ  ּכָ , ַהּלַ

אוּ  ַ�ד ּבָ יַ�  ַרּבֹוֵתינוּ  ָלֶהם ְוָאְמרוּ  ַתְלִמיֵדיֶהם ׁשֶ ַמע ְקִריַאת ְזַמן ִהּגִ ל ׁשְ  ׁשֶ

ֲחִרית   :ׁשַ

י ָאַמר ֶבן ֲאִני ֲהֵרי ֲ�ַזְרָיה ןּבֶ  ֶאְלָ�ָזר ַרּבִ ְבִעים ּכְ ָנה ׁשִ ָאֵמר ָזִכיִתי ְולֹא ׁשָ ּתֵ  ׁשֶ

ילֹות ִמְצַרִים ְיִציַאת ּלֵ ּה  ַ�ד ּבַ ְרׁשָ ּדָ ן ׁשֶ ֱאַמר, זֹוָמא ּבֶ ּנֶ ְזּכֹור ְלַמַ�ן, ׁשֶ  יֹום ֶאת ּתִ

יךָ  ְיֵמי ּכֹל ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ ֵצאְתךָ  יךָ  ְיֵמי. ַחּיֶ ִמים ַחּיֶ יךָ  ְיֵמי לכֹּ . ַהּיָ ילֹות ַחּיֶ . ַהּלֵ

יךָ  ְיֵמי אֹוְמִרים ַוֲחָכִמים ה ָהעֹוָלם ַחּיֶ יךָ  ְיֵמי ּכֹל. ַהּזֶ יַח  ִלימֹות ְלָהִביא ַחּיֶ ׁשִ   :ַהּמָ
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רּוךְ  קֹום ּבָ רּוךְ , ַהּמָ רּוךְ , הּוא ּבָ ַתן ּבָ ּנָ ָרֵאל ְלַ�ּמוֹ  ּתֹוָרה ׁשֶ רּוךְ , ִיֹשְ ֶנֶגד. הּוא ּבָ  ּכְ

�הָ ָרה ָבִנים ַאְרּבָ ּבְ   :תֹוָרה ּדִ

ע ְוֶאָחד. ָחָכם ֶאָחד ם ְוֶאָחד. ָרׁשָ ֵאינוֹ  ְוֶאָחד. ּתָ אֹול יֹוֵדַ�  ׁשֶ   :ִלׁשְ

ים ָהֵ�דֹות ָמה. אֹוֵמר הּוא ָמה ָחָכם ּקִ ִטים ְוַהח. ּפָ ׁשְ ר ְוַהּמִ ה ֲאׁשֶ  ֱאלֵֹהינוּ  יהוה ִצּוָ

ה ְוַאף. ֶאְתֶכם ִהְלכֹות לוֹ  ֱאמֹור ַאּתָ ַסח ּכְ ַסח ַאַחר ְפִטיִריןַמ  ֵאין ַהּפֶ  ַהּפֶ

  :ֲאִפיקֹוָמן

ע הֹוִציא ּוְלִפי. לוֹ  ְולֹא ָלֶכם. ָלֶכם ַהּזֹאת ָהֲ�בֹוָדה ָמה. אֹוֵמר הּוא ָמה ָרׁשָ  ֶאת ׁשֶ

ָלל ִמן ַ�ְצמוֹ  ַפר ַהּכְ ר ּכָ ִעּקָ ה ְוַאף. ּבְ יו ֶאת ַהְקֵהה ַאּתָ ּנָ �בּור. לוֹ  ֶוֱאמֹור ׁשֲִ  ֶזה ּבַ

ה ֵצאִת  ִלי יהוה ָ�ֹשָ ְצָרִים יּבְ ם ָהָיה ִאּלוּ . לוֹ  ְולֹא ִלי. ִמּמִ   :ִנְגָאל ָהָיה לֹא ׁשָ

ם חֹוֶזק ֵאָליו ְוָאַמְרּתָ . ּזֹאת ַמה. אֹוֵמר הּוא ָמה ּתָ ְצַרִים יהוה הֹוִציָאנוּ  ָיד ּבְ  ִמּמִ

ית �ָבִדים ִמּבֲֵ:  

ֵאינוֹ  אֹול יֹוֵדַ�  ְוׁשֶ ַתח ַאּתְ  ִלׁשְ ֱאַמר. לוֹ  ּפְ ּנֶ ְדּתָ , ׁשֶ ּיֹום ְלִבְנךָ  ְוִהּגַ  ֵלאֹמר ַההּוא ּבַ

�בּורֲ ה ֶזה ּבַ ֵצאִתי ִלי יהוה ָ�ֹשָ ְצָרִים ּבְ   :ִמּמִ

ְלמּוד, ֹחֶדׁש  ֵמֹראׁש  ָיכֹול ּיֹום לֹוַמר ּתַ ּיֹום ִאי. ַההּוא ּבַ עֹוד ָיכֹול ַההּוא ּבַ , יֹום ִמּבְ

ְלמּוד �בּור לֹוַמר ּתֲַ �בּור. ֶזה ּבֲַ י לֹא ֶזה ּבַ א ָאַמְרּתִ �הּבְ  ֶאּלָָ ֵיׁש  ׁשָ ה ׁשֶ  ּוָמרֹור ַמּצָ

ִחים ּנָ   :ְלָפֶניךָ  מ.

ה ִחּלָ יו, ֲאבֹוֵתינוּ  ָהיוּ  ָזָרה ֲ�בֹוָדה עֹוְבֵדי ִמּתְ קֹום ֵקְרָבנוּ  ְוַ�ְכׁשָ . ַלֲ�בֹוָדתוֹ  ַהּמָ

ֱאַמר ּנֶ �  ַוּיֹאֶמר, ׁשֶַ ל ֶאל ְיהֹוׁש. ָרֵאל ֱאלֵֹהי יהוה ָאַמר ּכֹה ָהָ�ם ּכָ �ֶבר, ִיֹשְֵ ָה  ּבְ  רַהּנָ

בוּ  ַרח ֵמעֹוָלם ֲאבֹוֵתיֶכם ָיׁשְ �ְבדוּ  ָנחֹור ַוֲאִבי ַאְבָרָהם ֲאִבי ּתֶַ   :ֲאֵחִרים ֱאלִֹהים ַוּיַ

ח ָהר ֵמֵ�ֶבר ַאְבָרָהם ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ָוֶאּקַ ָכל אֹותוֹ  ָואֹוֵלךְ  ַהּנָ ָנַ�ן ֶאֶרץ ּבְ ה ּכְ  ָוַאְרּבֶ

ן ַזְרעוֹ  ֶאת ן, ִיְצָחק ֶאת לוֹ  ָוֶאּתֵ ו ְוֶאת ַיֲ�ֹקב ֶאת ְצָחקְליִ  ָוֶאּתֵ ן, ֵ�ֹשָ ו ָוֶאּתֵ  ְלֵ�ֹשָ

ִעיר ַהר ֶאת ת ֹשֵ   :ִמְצָרִים ָיְרדוּ  ּוָבָניו ְוַיֲ�ֹקב, אֹותוֹ  ָלֶרׁשֶ

רּוךְ  ָרֵאל ַהְבָטָחתוֹ  ׁשֹוֵמר ּבָ רּוךְ , ְלִיֹשְ דֹוׁש , הּוא ּבָ ַהּקָ רּוךְ  ׁשֶ ב הּוא ּבָ ַ ץ ֶאת ִחׁשּ  ַהּקֵ

ָמה. ַלֲ�ֹשֹות ָאַמר ּכְ ְבִרית ָאִבינוּ  ְבָרָהםְלַא  ׁשֶ ין ּבִ ָתִרים ּבֵ ֱאַמר. ַהּבְ ּנֶ  ַוּיֹאֶמר ,ׁשֶ

ַדע ָידַֹ�  ְלַאְבָרם י ּתֵ ֶאֶרץ ַזְרֲ�ךָ  ִיְהֶיה ֵגר ּכִ ע ֹאָתם ְוִעּנוּ  ַוֲ�ָבדּום ָלֶהם לֹא ּבְ  ַאְרּבַ

ָנה ֵמאֹות ר ַהּגֹוי ֶאת ְוַגם. ׁשָ ן ַיֲ�ֹבדוּ  ֲאׁשֶ ְרכּוׁש  וּ ֵיְצא ֵכן ְוַאֲחֵרי ָאֹנִכי ּדָ דֹול ּבִ   :ּגָ

äñëî äöîä äéáâîå úà ñåëä åãéá øîåàå:  
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�ְמָדה ְוִהיאָ ּלֹא. ְוָלנוּ  ַלֲאבֹוֵתינוּ  ׁשֶ ְלָבד ֶאָחד ׁשֶ א ְלַכּלֹוֵתנוּ  ָ�ֵלינוּ  ָ�ַמד ּבִ  ֶאּלָ

ָכל ּבְ דֹוׁש , ְלַכּלֹוֵתנוּ  ָ�ֵלינוּ  עֹוְמִדים ָודֹור ּדֹור ׁשֶ רּוךְ  ְוַהּקָ יֵלנוּ  הּוא ּבָ ָדם ַמּצִ   :ִמּיָ

çéðî ñåëä åãéî äìâéå úåöîä:  

ׁש  ַמה ּוְלַמד ֵצא ּקֵ י ָלָבן ּבִ ְרעֹה. ָאִבינוּ  ְלַיֲ�ֹקב ַלֲ�ֹשֹות ָהֲאַרּמִ ּפַ א ָגַזר לֹא ׁשֶ  ֶאּלָ

ָכִרים ַ�ל ׁש  ְוָלָבן ַהּזְ ּקֵ ֱאַמר. ַהּכֹל ֶאת ַלֲ�קֹור ּבִ ּנֶ   :ׁשֶ

י ֶרד ָאִבי ֹאֵבד ֲאַרּמִ ָגר ִמְצַרְיָמה ַוּיֵ ם ַוּיָ ְמֵתי ׁשָ ם ַוְיִהי, ְמָ�ט ּבִ דֹול ְלגֹוי ׁשָ �צּום ּגָָ 

  :ָוָרב

ֶרד י ַ�ל ָאנּוס ִמְצַרְיָמה ַוּיֵ ּבּור ּפִ   :ַהּדִ

ם ַוָיָגר ד, ׁשָ ּלֹא ְמַלּמֵ �  ָאִבינוּ  ַיֲ�ֹקב ָיַרד ׁשֶַ ּקֵ ּתַ ִמְצַרִים ְלִהׁשְ א ּבְ ם ָלגּור ֶאּלָ . ׁשָ

ֱאַמר ּנֶ ְרעֹה ֶאל ַוּיֹאְמרוּ , ׁשֶ ָאֶרץ גּורָל  ּפַ אנוּ  ּבָ י ּבָ ר ַלּצֹאן ִמְרֶ�ה ֵאין ּכִ  ֲאׁשֶ

י ַלֲ�ָבֶדיךָ  ֶאֶרץ ָהָרָ�ב ָכֵבד ּכִ ָנַ�ן ּבְ ה, ּכְ בוּ  ְוַ�ּתָ ֶאֶרץ ֲ�ָבֶדיךָ  ָנא ֵיׁשְ ן ּבְ   :ּגֹש5ֶ

ְמֵתי ָמה, ְמָ�ט ּבִ ֱאַמר ּכְ ּנֶ ְבִעים, ׁשֶ ׁשִ ה ִמְצָרְיָמה ֲאבֹוֶתיךָ  ָיְרדוּ  ֶנֶפׁש  ּבְ ְמ  ְוַ�ּתָ  ךָ ֹשָ

כֹוְכֵבי ֱאלֶֹהיךָ  יהוה ַמִים ּכְ ָ   :ָלרֹוב ַהׁשּ

ם ַוְיִהי ד, ְלגֹוי ׁשָ ָהיוּ  ְמַלּמֵ ָרֵאל ׁשֶ ִנים ִיֹשְ ּיָ ם ְמצ.   :ׁשָ

דֹול ָמה, ָ�צּום ּגָ ֱאַמר ּכְ ּנֶ ָרֵאל ּוְבֵני, ׁשֶ רוּ  ִיֹשְ ְרצוּ  ּפָ ׁשְ ְרּבוּ  ַוּיִ �ְצמוּ  ַוּיִַ ְמֹאד ַוּיַ  ְמֹאד ּבִ

ֵלא ּמָ   :ָתםאֹ  ָהָאֶרץ ַוּתִ

ָמה, ָוָרב ֱאַמר ּכְ ּנֶ ֶצַמח ְרָבָבה, ׁשֶ ֶדה ּכְ יךְ  ַהּשָ י ְנַתּתִ ְרּבִ ִלי ַוּתִ ְגּדְ ֹבִאי ַוּתִ �ִדי ַוּתֲָ  ּבַ

ַדִים ֲ�ָדִיים �ֵרךְ  ָנֹכנוּ  ׁשָָ ַח  ּוֹשְ   :ְוֶ�ְרָיה ֵ�ֹרם ְוַאּתְ  ִצּמֵ

ָדָמִיךְ  ִמְתּבֹוֶסֶסת ָוֶאְרֵאךְ  ָ�ַלִיךְ  ָוֶאֱ�בֹור ָדַמִיךְ  ָלךְ  ָוֹאַמר ּבְ ָדַמִיךְ  ָלךְ  ָוֹאַמר ֲחִיי ּבְ  ּבְ

  :ֲחִיי

ֵרעוּ  ְצִרים ֹאָתנוּ  ַוּיָ נוּ  ַוְיַ�ּנּונוּ  ַהּמִ ה ֲ�בֹוָדה ָ�ֵלינוּ  ַוִיּתְ   :ָקׁשָ

ֵרעוּ  ְצִרים ֹאָתנוּ  ַוּיָ ָמה, ַהּמִ ֱאַמר ּכְ ּנֶ ָמה ָהָבה, ׁשֶ ן לוֹ  ִנְתַחּכְ ה ּפֶ י ְוָהָיה ִיְרּבֶ  ּכִ

ם נֹוַסףְו  ִמְלָחָמה ִתְקֶראָנה נוּ  ְוִנְלַחם ֹשֹוְנֵאינוּ  ַ�ל הּוא ּגַ   :ָהָאֶרץ ִמן ְוָ�ָלה ּבָ

ָמה, ַוְיַ�ּנּונוּ  ֱאַמר ּכְ ּנֶ ימוּ , ׁשֶ ֹשִ ֵרי ָ�ָליו ַוּיָ ים ֹשָ ִסְבלֹוָתם ַ�ּנֹותוֹ  ְלַמַ�ן ִמּסִ ֶבן ּבְ  ַוּיִ

נֹות ָ�ֵרי ֹתם ֶאת ְלַפְרעֹה ִמְסּכְ   :ַרַ�ְמֵסס ְוֶאת ּפִ

נוּ  ּתְ ה ֲ�בֹוָדה ינוּ ָ�ֵל  ַוּיִ ָמה, ָקׁשָ ֱאַמר ּכְ ּנֶ �ִבדוּ , ׁשֲֶ ֵני ֶאת ִמְצַרִים ַוּיַ ָרֵאל ּבְ  ִיֹשְ

ָפֶרךְ    :ּבְ
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ְצַ�ק ַמע, ֲאבֹוֵתינוּ  ֱאלֵֹהי יהוה ֶאל ַוּנִ ׁשְ ְרא ֹקֵלנוּ  ֶאת יהוה ַוּיִ  ְוֶאת ָ�ְנֵינוּ  ֶאת ַוּיַ

  :ַלֲחֵצנוּ  ְוֶאת ֲ�ָמֵלנוּ 

ְצַ�ק ָמה, ֵתינוּ ֲאבוֹ  ֱאלֵֹהי יהוה ֶאל ַוּנִ ֱאַמר ּכְ ּנֶ ִמים ַוְיִהי, ׁשֶ ים ַבּיָ ָמת ָהֵהם ָהַרּבִ  ַוּיָ

ָרֵאל ְבֵני ַוֵיָאְנחוּ  ִמְצַרִים ֶמֶלךְ  ְזָ�קוּ  ָהֲ�ֹבָדה ִמן ִיֹשְ �ל, ַוּיִַ ְוָ�ָתם ַוּתַ  ֶאל ׁשַ

  :ָהֲ�ֹבָדה ִמן ָהֱאלִֹהים

ַמע ׁשְ ָמה, ֹקֵלנוּ  ֶאת יהוה ַוּיִ ֱאַמר ּכְ ּנֶ ַמ , ׁשֶ ׁשְ  ַוִיְזּכֹר ַנֲאָקָתם ֶאת ֱאלִֹהים עַוּיִ

ִריתוֹ  ֶאת ֱאלִֹהים   :ַיֲ�ֹקב ְוֶאת ִיְצָחק ֶאת ַאְבָרָהם ֶאת ּבְ

ְרא ִריׁשּות זוֹ , ָ�ְנֵינוּ  ֶאת ַוּיַ ֶרךְ  ּפְ ָמה. ֶאֶרץ ּדֶ ֱאַמר ּכְ ּנֶ ְרא, ׁשֶ ֵני ֶאת ֱאלִֹהים ַוּיַ  ּבְ

ָרֵאל ַדע ִיֹשְ   :ֱאלִֹהים ַוּיֵ

ִנים ֵאּלוּ , ֲ�ָמֵלנוּ  ְוֶאת ָמה. ַהּבָ ֱאַמר ּכְ ּנֶ ל, ׁשֶ ן ּכָ לֹוד ַהּבֵ ִליכּוהוּ  ַהְיֹאָרה ַהּיִ ׁשְ  ְוָכל ּתַ

ת ַחּיּון ַהּבַ   :ּתְ

ַחק זוֹ , ַלֲחֵצנוּ  ְוֶאת ָמה. ַהּדְ ֱאַמר ּכְ ּנֶ ַחץ ֶאת ָרִאיִתי ְוַגם, ׁשֶ ר ַהּלַ  ִמְצַרִים ֲאׁשֶ

  :אֹוָתם לֹוֲחִצים

ְצַרִים יהוה ַוּיֹוִצֵאנוּ  יָ  ִמּמִ דֹול ּוְבֹמָרא ְנטּוָיה ּוִבְזֹרַ�  ֲחָזָקה דּבְ  ּוְבֹאתֹות ּגָ

  :ּוְבֹמְפִתים

ְצַרִים יהוה ַוּיֹוִצֵאנוּ  ָרף ְיֵדי ַ�ל ְולֹא ַמְלָאךְ  ְיֵדי ַ�ל לֹא, ִמּמִ ִליַח  ְיֵדי ַ�ל ְולֹא ֹשָ . ׁשָ

א דֹוׁש  ֶאּלָ רּוךְ  ַהּקָ ְכבֹודוֹ  הּוא ּבָ ֱאַמר. ּוְבַ�ְצמוֹ  ּבִ ּנֶ יְוָ�ַבְר , ׁשֶ  ִמְצַרִים ְבֶאֶרץ ּתִ

ְיָלה ּלַ ה ּבַ יִתי ַהּזֶ כֹור ָכל ְוִהּכֵ ֶאֶרץ ּבְ ֵהָמה ְוַ�ד ֵמָאָדם ִמְצַרִים ּבְ  ֱאלֵֹהי ּוְבָכל ּבְ

ה ִמְצַרִים ָפִטים ֶאֱ�ֹשֶ   :יהוה ֲאִני ׁשְ

י ְיָלה ִמְצַרִים ְבֶאֶרץ ְוָ�ַבְרּתִ ּלַ ה ּבַ יִתי. ַמְלָאךְ  ְולֹא ֲאִני, ַהּזֶ ֶאֶרץ כֹורּבְ  ָכל ְוִהּכֵ  ּבְ

ָרף ְולֹא ֲאִני ִמְצַרִים ה ִמְצַרִים ֱאלֵֹהי ּוְבָכל. ֹשָ ָפִטים ֱאֶ�ֹשֶ ִליַח  ְולֹא ֲאִני ׁשְ ָ . ַהׁשּ

  :ַאֵחר ְולֹא הּוא ֲאִני, יהוה ֲאִני

ָיד ֶבר זוֹ , ֲחָזָקה ּבְ ָמה. ַהּדֶ ֱאַמר ּכְ ּנֶ ה, ׁשֶ ִמְקְנךָ  הֹוָיה יהוה ַיד ִהּנֵ ר ּבְ ֶדה ֲאׁשֶ ּשָ  ּבַ

ֲחמֹוִרים ּסּוִסיםּבַ  ים ּבַ ַמּלִ ּגְ ָקר ּבַ ּבָ ֶבר ּוַבּצֹאן ּבַ ֵבד ּדֶ   :ְמֹאד ּכָ

 �ָמה. ַהֶחֶרב זוֹ , ְנטּוָיה ּוִבְזֹרַ ֱאַמר ּכְ ּנֶ לּוָפה ְוַחְרּבוֹ , ׁשֶ ָידוֹ  ׁשְ �ל ְנטּוָיה ּבְַ 

ָלִים   :ְירּוׁשָ
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דֹול ּוְבמֹוָרא ּלּוי זוֹ , ּגָ ִכיָנה ּגִ ָמה. ׁשְ ֱאַמר ּכְ ּנֶ ה אוֹ , ׁשֶ  לוֹ  ָלַקַחת ָלֹבא ֱאלִֹהים ֲהִנּסָ

ֶרב ּגֹוי ַמּסֹות ּגֹוי ִמּקֶ ֹאֹתת ּבְ  ְנטּוָיה ּוִבְזרֹוַ�  ֲחָזָקה ּוְבָיד ּוְבִמְלָחָמה ּוְבמֹוְפִתים ּבְ

דֹוִלים ּוְבמֹוָרִאים ֹכל ּגְ ר ּכְ ה ֲאׁשֶ ִמְצַרִים ֱאלֵֹהיֶכם יהוה ָלֶכם ָ�ֹשָ   :ְלֵ�יֶניךָ  ּבְ

הַהּמַ  ֶזה, ּוְבֹאתֹות ָמה. ּטֶ ֱאַמר ּכְ ּנֶ ה ְוֶאת, ׁשֶ ּטֶ ה ַהּמַ ח ַהּזֶ ּקַ ָיֶדךָ  ּתִ ר ּבְ ה ֲאׁשֶ �ֹשֲֶ  ּתַ

  :ָהֹאֹתת ֶאת ּבוֹ 

ם ֶזה ּוְבמֹוְפִתים ָמה. ַהּדָ ֱאַמר ּכְ ּנֶ י. ׁשֶ ַמִים מֹוְפִתים ְוָנַתּתִ ָ ׁשּ   ,: ּוָבָאֶרץ ּבַ

øîåàùë íã ùàå åëå 'ïëå øùòá úåëî êåôùé ïî ñåëä èòî ïéé:  

ן ְוִתְמרֹות, ָוֵאׁש , םּדָ  �ׁשָָ:  

ָבר ָיד, ַאֵחר ּדָ ִים ֲחָזָקה ּבְ ּתַ ִים ְנטּוָיה ּוִבְזֹרַ� . ׁשְ ּתַ דֹול ּוְבֹמָרא. ׁשְ ִים ּגָ ּתַ . ׁשְ

ִים ּוְבֹאתֹות ּתַ ִים ּוְבמֹוְפִתים. ׁשְ ּתַ ר ֵאּלוּ . ׁשְ ֵהִביא ַמּכֹות ֶ�ֹשֶ דֹוׁש  ׁשֶ רּוךְ  ַהּקָ  הּוא ּבָ

ְצִרים ַ�ל ִמְצ  ַהּמִ   :ֵהן ְוֵאלוּ  ַרִיםּבְ

ם � . ּדַָ ים. ְצַפְרּדֵ ּנִ ֶבר. ָ�רֹוב. ּכִ ִחין. ּדֶ ָרד. ׁשְ ה. ּבָ ךְ . ַאְרּבֶ ת. ֹחש5ֶ כֹורֹות ַמּכַ   :ּבְ

י ֶהם נֹוֵתן ָהָיה ְיהּוָדה ַרּבִ ִנים ּבָ   :ִסּמָ

êåôùé ïî ñåëä â"ô:  

ַצ  ַאַח  ׁש "ֲ�ַד  ךְ "ּדְ   :ב"ּבְ

י ִליִלי יֹוֵסי ַרּבִ ִין, אֹוֵמר ַהּגְ ה ִמּנַ קוּ  אֹוֵמר ַאּתָ ּלָ ְצִרים ׁשֶ ִמְצַרִים ַהּמִ ר ּבְ  ַמּכֹות ֶ�ֹשֶ

ם ְוַ�ל ים ָלקוּ  ַהּיָ ִ ִמְצַרִים. ַמּכֹות ֲחִמׁשּ ים ַוּיֹאְמרוּ , אֹוֵמר הּוא ָמה ּבְ ּמִ  ֶאל ַהַחְרט.

ְרעֹה ע ּפַ ם ְוַ�ל. ִהיא ֱאלִֹהים ֶאְצּבַ ְרא, אֹוֵמר הּוא ָמה ַהּיָ ָרֵאל ַוּיַ  דַהיָּ  ֶאת ִיֹשְ

דֹוָלה ר ַהּגְ ה ֲאׁשֶ ִמְצַרִים יהוה ָ�ֹשָ יְראוּ  ּבְ ֲאִמינוּ  יהוה ֶאת ָהָ�ם ַוּיִ יהוה ַוּיַ  ּבַ

ה ה. ַ�ְבּדוֹ  ּוְבמׁשֶ ּמָ ע ָלקוּ  ּכַ ֶאְצּבַ ר ּבְ ה ֱאמֹור. ַמּכֹות ֶ�ֹשֶ ִמְצַרִים, ֵמַ�ּתָ  ָלקוּ  ּבְ

ר ם ְוַ�ל ַמּכֹות ֶ�ֹשֶ ים ָלקוּ  ַהּיָ ִ   :ַמּכֹות ֲחִמׁשּ

י ִין, אֹוֵמר ִליֶ�ֶזרֱא  ַרּבִ ל ִמּנַ ּכָ ה ׁשֶ ה ַמּכָ ֵהִביא ּוַמּכָ דֹוׁש  ׁשֶ רּוךְ  ַהּקָ �ל הּוא ּבַָ 

ְצִרים ִמְצַרִים ַהּמִ ל ָהְיָתה ּבְ ע ׁשֶ ֱאַמר. ַמּכֹות ַאְרּבַ ּנֶ ח, ׁשֶ ּלַ ם ְיׁשַ �ְבָרה ַאּפוֹ  ֲחרֹון ּבֶָ 

ַלַחת ְוָצָרה ָוַזַ�ם ִים ַזַ�םָו . ַאַחת ֶ�ְבָרה. ָרִעים ַמְלֲאֵכי ִמׁשְ ּתַ לֹש5 ְוָצָרה. ׁשְ . ׁשָ

ַלַחת ע ָרִעים ַמְלֲאֵכי ִמׁשְ ה ֱאמֹור. ַאְרּבַ ִמְצַרִים, ֵמַ�ּתָ ִעים ָלקוּ  ּבְ  ְוַ�ל ַמּכֹות ַאְרּבָ

ם   :ַמּכֹות ָמאַתִים ָלקוּ  ַהּיָ

י ִין, אֹוֵמר ֲ�ִקיָבא ַרּבִ ל ִמּנַ ּכָ ה ׁשֶ ה ַמּכָ ֵהִביא ּוַמּכָ דֹוׁש  ׁשֶ רּוךְ  ַהּקָ �ל אהוּ  ּבַָ 

ְצִרים ִמְצַרִים ַהּמִ ל ָהְיָתה ּבְ ֱאַמר. ַמּכֹות ָחֵמׁש  ׁשֶ ּנֶ ח, ׁשֶ ּלַ ם ְיׁשַ �ְבָרה ַאּפוֹ  ֲחרֹון ּבֶָ 
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ַלַחת ְוָצָרה ָוַזַ�ם ִים ֶ�ְבָרה. ַאַחת ַאּפוֹ  ֲחרֹון. ָרִעים ַמְלֲאֵכי ִמׁשְ ּתַ לֹש5 ָוַזַ�ם. ׁשְ . ׁשָ

ע ְוָצָרה ַלַחת. ַאְרּבַ ה ֱאמֹור. ָחֵמׁש  םָרִעי ַמְלֲאֵכי ִמׁשְ ִמְצַרִים ֵמַ�ּתָ  ָלקוּ  ּבְ

ים ִ ם ְוַ�ל ַמּכֹות ֲחִמׁשּ ים ָלקוּ  ַהּיָ ִ   :ַמּכֹות ּוָמאַתִים ֲחִמׁשּ

ה ּמָ קֹום טֹובֹות ַמֲ�לֹות ּכַ �ֵלינוּ  ַלּמָָ:  

ְצַרִים הֹוִציָאנוּ  ִאּלוּ  ה ְולֹא, ִמּמִ ָפִטים ָבֶהם ָ�ֹשָ נוּ  ׁשְ ּיֵ   : ּדַ

ה ִאּלוּ  ה ְולֹא, ָפִטיםׁשְ  ָבֶהם ָ�ֹשָ נוּ  ֵבאלֵֹהיֶהם ָ�ֹשָ ּיֵ   :ּדַ

ה ִאּלוּ  כֹוֵריֶהם ֶאת ָהַרג ְולֹא, ֵבאלֵֹהיֶהם ָ�ֹשָ נוּ  ּבְ ּיֵ   :ּדַ

כֹוֵריֶהם ֶאת ָהַרג ִאּלוּ  נוּ  ָממֹוָנם ֶאת ָלנוּ  ָנַתן ְולֹא, ּבְ ּיֵ   :ּדַ

ם ֶאת ָלנוּ  ָקַרע ְולֹא, ָממֹוָנם ֶאת ָלנוּ  ָנַתן ִאּלוּ  נוּ  ַהּיָ ּיֵ   :ּדַ

ם ֶאת ָלנוּ  ָקַרע ִאּלוּ  ָחָרָבה ְבתֹוכוֹ  ֶהֱ�ִביָרנוּ  ְולֹא, ַהּיָ נוּ  ּבֶ ּיֵ   :ּדַ

ָחָרָבה ְבתֹוכוֹ  ֶהֱ�ִביָרנוּ  ִאּלוּ  ע ְולֹא, ּבֶ ּקַ תֹוכוֹ  ָצֵרינוּ  ׁשִ נוּ  ּבְ ּיֵ   :ּדַ

ע ִאּלוּ  ּקַ תֹוכוֹ  ָצֵרינוּ  ׁשִ ק ְולֹא, ּבְ ר ָצְרֵכנוּ  ִסּפֵ ְדּבָ ּמִ ִעים ּבַ ָנה ַאְרּבָ נוּ  ׁשָ ּיֵ   :ּדַ

ק ִאּלוּ  ר ָצְרֵכנוּ  ִסּפֵ ְדּבָ ּמִ ִעים ּבַ ָנה ַאְרּבָ ן ֶאת ֶהֱאִכיָלנוּ  ְולֹא, ׁשָ נוּ  ַהּמָ ּיֵ   :ּדַ

ן ֶאת ֶהֱאִכיָלנוּ  ִאּלוּ  ת ֶאת ָלנוּ  ָנַתן ְולֹא, ַהּמָ ּבָ ַ נוּ  ַהׁשּ ּיֵ   :ּדַ

ת ֶאת ָלנוּ  ָנַתן ִאּלוּ  ּבָ ַ נוּ  ִסיַני ַהר ִלְפֵני ֵקְרָבנוּ  ְולֹא, ַהׁשּ ּיֵ   :ּדַ

נוּ  ַהּתֹוָרה ֶאת ָלנוּ  ָנַתן ְולֹא, ִסיַני ַהר ִלְפֵני ֵקְרָבנוּ  ִאּלוּ  ּיֵ   :ּדַ

ָרֵאל ְלֶאֶרץ ִהְכִניָסנוּ  ְולֹא, ַהּתֹוָרה ֶאת ָלנוּ  ָנַתן ִאּלוּ  נוּ  ִיֹשְ ּיֵ   :ּדַ

ָרֵאל ְלֶאֶרץ ִהְכִניָסנוּ  ִאּלוּ  ית ֶאת ָלנוּ  ָבָנה ְולֹא, ִיֹשְ ִחיָרה ּבֵ נוּ ּדַ  ַהּבְ   :ּיֵ

ה ַאַחת ַ�ל ּמָ ה ּכַ פּוָלה טֹוָבה ְוַכּמָ ֶלת ּכְ ּפֶ קֹום ּוְמכ. הֹוִציָאנוּ . ָ�ֵלינוּ  ַלּמָ  ׁשֶ

ְצַרִים ה. ִמּמִ ָפִטים ָבֶהם ְוָ�ֹשָ ה. ׁשְ כֹוֵריֶהם ֶאת ְוָהַרג. ֵבאלֵֹהיֶהם ְוָ�ֹשָ  ָלנוּ  ְוָנַתן. ּבְ

ם ֶאת ָלנוּ  ְוָקַרע. ָממֹוָנם ֶאת תֹוכוֹ  ְוֶהֱ�ִביָרנוּ . ַהּיָ ָחָרָבה ּבְ ע. ּבֶ ּקַ תֹוכוֹ  ָצֵרינוּ  ְוׁשִ . ּבְ

ק ר ָצְרֵכנוּ  ְוִסּפֵ ְדּבָ ּמִ ִעים ּבַ ָנה ַאְרּבָ ן ֶאת ְוֶהֱאִכיָלנוּ . ׁשָ ת ֶאת ָלנוּ  ְוָנַתן. ַהּמָ ּבָ ַ . ַהׁשּ

ָרֵא  ְלֶאֶרץ ְוִהְכִניָסנוּ . ַהּתֹוָרה ֶאת ָלנוּ  ְוָנַתן. ִסיַני ַהר ִלְפֵני ְוֵקְרָבנוּ   ָלנוּ  ּוָבָנה. לִיֹשְ

ית ֶאת ִחיָרה ּבֵ ר ַהּבְ ל ַ�ל ְלַכּפֵ �ֹונֹוֵתינוּ  ּכֲָ :  

ן ְמִליֵאל ַרּבָ ל, אֹוֵמר ָהָיה ּגַ ּלֹא ּכָ ה ָאַמר ׁשֶ לֹש5ָ ַסח ֵאּלוּ  ְדָבִרים ׁשְ ּפֶ  ְיֵדי ָיָצא לֹא ּבַ

  :ֵהן ְוֵאּלוּ , חֹוָבתוֹ 
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ַסח ה. ּפֶ   :ּוָמרֹור. ַמּצָ

ַסח ָהיוּ  ּפֶ ְזַמן ֹוְכִליםא ֲאבֹוֵתינוּ  ׁשֶ ית ּבִ ּבֵ ׁש  ׁשֶ ְקּדָ ם ָהָיה ַהּמִ �ל. ָמה ׁשּום ַ�ל ַקּיַָ 

ַסח ׁשּום ּפָ דֹוׁש  ׁשֶ רּוךְ  ַהּקָ י ַ�ל הּוא ּבָ ּתֵ ִמְצַרִים ֲאבֹוֵתינוּ  ּבָ ֱאַמר. ּבְ ּנֶ ם, ׁשֶ  ַוֲאַמְרּתֶ

ַסח ֶזַבח ר ַליהוה הּוא ּפֶ ַסח ֲאׁשֶ י ַ�ל ּפָ ּתֵ ָרֵאל ְבֵני ּבָ ִמְצַריִ  ִיֹשְ ָנְגּפוֹ  םּבְ  ֶאת ּבְ

ינוּ  ְוֶאת ִמְצַרִים ּתֵ יל ּבָ ּקֹד ִהּצִ ֲחווּ  ָהָ�ם ַוּיִ ּתַ   :ַוִיׁשְ

æçåà äöîä åãéá äàøîå äúåà ïéáåñîì:  

ה ָאנוּ  זוּ  ַמּצָ ּלֹא ׁשּום ַ�ל. ָמה ׁשּום ַ�ל אֹוְכִלים ׁשֶ יק ׁשֶ ֵצָקם ִהְסּפִ ל ּבְ  ֲאבֹוֵתינוּ  ׁשֶ

ְגָלה ַ�ד ְלַהֲחִמיץ ּנִ ָלִכים ַמְלֵכי ֶמֶלךְ  ֲ�ֵליֶהם ׁשֶ דֹוׁש  ַהּמְ רּוךְ  ַהּקָ . ּוְגָאָלם הּוא ּבָ

ֱאַמר ּנֶ ֵצק ֶאת ַוּיֹאפוּ , ׁשֶ ר ַהּבָ ְצַרִים הֹוִציאוּ  ֲאׁשֶ ּגֹת ִמּמִ .�י ַמּצֹות  י ָחֵמץ לֹא ּכִ  ּכִ

ְצַרִים ֹגְרׁשוּ    :ָלֶהם ָ�ֹשוּ  לֹא ֵצָדה ְוַגם ְלִהְתַמְהֵמּהַ  ָיְכלוּ  ְולֹא ִמּמִ

  :למסובין אותו ומראה בידו המרור אוחז

ָאנוּ  ֶזה ָמרֹור ְררוּ  ׁשּום ַ�ל. ָמה ׁשּום ַ�ל אֹוְכִלים ׁשֶ ּמָ ְצִרים ׁשֶ י ֶאת ַהּמִ  ַחּיֵ

ִמְצָרִים ֲאבֹוֵתינוּ  ֱאַמר. ּבְ ּנֶ יֶהם ֶאת ַוְיָמְררוּ , ׁשֶ �ֹבָדה ַחּיֲֵ ה ּבַ ֹחֶמר ָקׁשָ  ּוִבְלֵבִנים ּבְ

ֶדה ֲ�ֹבָדה ּוְבָכל ּשָ ל ֵאת ּבַ ר ֲ�ֹבָדָתם ּכָ ָפֶרךְ  ָבֶהם ָ�ְבדוּ  ֲאׁשֶ   :ּבְ

ָכל ב ָודֹור ּדֹור ּבְ ִאּלוּ  ַ�ְצמוֹ  ֶאת ִלְראֹות ָאָדם ַחּיָ ְצָרִים ָיָצא הּוא ּכְ ֱאַמר. ִמּמִ ּנֶ , ׁשֶ

ְדּתָ  ּיֹום ְלִבְנךָ  ְוִהּגַ �בּור ֵלאֹמר ַההּוא ּבֲַ ה ֶזה ּבַ ֵצאִתי ִלי יהוה ָ�ֹשָ ְצָרִים ּבְ  לֹא. ִמּמִ

ְלָבד ֵתינוּ ֲאבוֹ  ֶאת ַאל ּבִ דֹוׁש  ּגָ רּוךְ  ַהּקָ א, הּוא ּבָ ַאל אֹוָתנוּ  ַאף ֶאּלָ ֶהם ּגָ . ִעּמָ

ֱאַמר ּנֶ ם הֹוִציא ְואֹוָתנוּ , ׁשֶ ָ    ָלנוּ  ָלֶתת אֹוָתנוּ  ָהִביא ְלַמַ�ן ִמׁשּ

ר ָהָאֶרץ ֶאת ע ֲאׁשֶ ּבַ   :ַלֲאבֹוֵתינוּ  ִנׁשְ

æçàé ñåëä åãéá äñëéå úåöîä øîàéå:  

ִבים נוּ ֲאַנְח  ְלִפיָכךְ  ל ְלהֹודֹות ַחּיָ ַח  ְלַהּלֵ ּבֵ ר ְלרֹוֵמם ְלָפֵאר ְלׁשַ ה ְלָבֵרךְ  ְלַהּדֵ  ְלַ�ּלֵ

ס ה ְלִמי ּוְלַקּלֵ �ֹשָָ ל ֵאת ְוָלנוּ  ַלֲאבֹוֵתינוּ  ׁשֶ ים ּכָ ּסִ  ֵמַ�ְבדּות הֹוִציָאנוּ . ָהֵאּלוּ  ַהּנִ

גֹון, ְלֵחרּות ְמָחה ִמּיָ דֹול ְלאֹור הּוֵמֲאֵפָל , טֹוב ְליֹום ּוֵמֵאֶבל, ְלֹשִ ְעּבּוד, ּגָ ִ  ּוִמׁשּ

ה ּלָ יָרה ְלָפָניו ְוֹנאַמר, ִלְגא. ה ׁשִ   :ַהְללּוָיּה  ֲחָדׁשָ

çéðé ñåëä åãéî äìâéå úåöîä:   

ה  ַהְללּוָיּה ַהְללּוָיּה ַהְללּוָיּה ַהְללּוָיּה  ם ְיֹהָוה ְמֹבָרְך ֵמַ�ּתָ ם ְיֹהָוה. ְיִהי ׁשֵ ַהְללּו ַ�ְבֵדי ְיֹהָוה, ַהְללּו ֶאת ׁשֵ

ֶמׁש  ְזַרח ׁשֶ ל ּגֹוִים ְיֹהָוה, ְוַ�ד עֹוָלם. ִמּמִ ם ְיֹהָוה. ָרם ַ�ל ּכָ ל ׁשֵ ּלָ �ד ְמבֹואֹו ְמה.ַ

יִלי ִלְראֹות  ּפִ ׁשְ ֶבת, ַהּמַ יִהי ָלׁשָ ְגּבִ ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ַהּמַ בֹודֹו. ִמי ּכַ ַמִים ּכְ ָ �ל ַהׁשַּ



  47  חכם             תורת   הגדה של פסחכוונות    סידור          
    

ַמִים ּוָבָאֶרץ ָ ׁשּ יִב  ,ּבַ ּפֹת ָיִרים ֶאְביֹון, ְלהֹוׁשִ ל, ֵמַאׁשְ י ִעם ְנִדיִבים, ְמִקיִמי ֵמָ�ָפר ּדָ

ְמָחה. ַהְללּוָיּה.  ִנים ׂשִ ִית, ֵאם ַהּבָ יִבי ֲ�ֶקֶרת ַהּבַ  ִעם ְנִדיֵבי ַ�ּמֹו. מֹוׁשִ

ְצַרים ָרֵאל ִמּמִ ֵצאת ִיׂשְ ְצַריםּבְ ָרֵאל ִמּמִ ֵצאת ִיׂשְ ְצַריםּבְ ָרֵאל ִמּמִ ֵצאת ִיׂשְ ְצַריםּבְ ָרֵאל ִמּמִ ֵצאת ִיׂשְ ָרֵאל ּבְ ה ְלָקְדׁשֹו, ִיׂשְ ית ַיֲ�ֹקב ֵמַ�ם לֵֹ�ז, ָהְיָתה ְיהּוּדָ , ּבֵ

ן יִ  ֹנס, ַהַיְרּדֵ ם ָרָאה ַוּיַ לֹוָתיו. ַהּיָ ָבעֹות ַמְמׁשְ ּסֹב ְלָאחֹור. ֶהָהִרים ָרְקדּו ְכֵאיִלים, ּגְ

ְרֵדן  - י ָתנּוס, ַהּיַ ם ּכִ ָך ַהּיָ ְבֵני צֹאן. ַמה ּלְ ּסֹב ְלָאחֹור, ֶהָהִרים  -ּכִ ְרְקדּו  -ּתִ ּתִ

ָבעֹות  ְפֵני ֱאלֹוַה ַיֲ�ֹקב.  -ְכֵאיִלים, ּגְ ְפֵני ָאדֹון חּוִלי ָאֶרץ, ִמּלְ ְבֵני צֹאן. ִמּלְ ּכִ

ִמיש ַההֹ    ְלַמְעְינֹו ָמִים. -ְפִכי ַהּצּור ֲאַגם ָמִים, ַחּלָ

äñëé úåöîä ç÷éå ñåëä åãéá øîàéå:  

רּוךְ  ה ּבָ ר, ָהעֹוָלם ֶמֶלךְ  ֱאלֵֹהינוּ  יהוה ַאּתָ ָאָלנוּ  ֲאׁשֶ  ֲאבֹוֵתינוּ  ֶאת ְוָגַאל ּגְ

ְצַרִים יָ�נוּ , ִמּמִ ְיָלה ְוִהּגִ ה ַהּלַ ה ּבוֹ  ֶלֱאָכל ַהּזֶ ן. ּוָמרֹור ַמּצָ  ֵואלֵֹהי ֱאלֵֹהינוּ  יהוה ּכֵ

יֵ�נוּ  ֲאבֹוֵתינוּ  ִאים ֲאֵחִרים ְוִלְרָגִלים ְלמֹוֲ�ִדים ַיּגִ לֹום ִלְקָראֵתנוּ  ַהּבָ ֵמִחים, ְלׁשָ  ֹשְ

ִבְנַין ים, ִעיֶרךָ  ּבְ ֹשִ �בֹוָדֶתךָ  ְוֹשֲָ ם ְוֹנאַכל, ּבַ ָבִחים ִמן ׁשָ ָסִחים ּוִמן ַהּזְ  ַהּפְ

ָס  ִמן :אומרים ש"במוצ( ָבִחים ּוִמן ִחיםַהּפְ ר) ַהּזְ יַ�  ֲאׁשֶ ָמם ַיּגִ ֲחךָ  ִקיר ַ�ל ּדָ  ִמְזּבַ

יר ְלךָ  ְונֹוֶדה ְלָרצֹון ֵתנוּ  ַ�ל ָחָדׁש  ׁשִ ּלָ א. דּות ְוַ�ל ּגְ נוּ  ּפְ   :ַנְפׁשֵ

רּוךְ  ה ּבָ ַאל יהוה ַאּתָ ָרֵאל ּגָ   :ִיֹשְ

ם ּוְמזּוָמן מּוָכן ִהְנִני ִני ּכֹוס ִמְצַות ְלַקּיֵ ל ׁשֵ ם. ּכֹוסֹות עַאְרּבַ  ׁשֶ א ִיחּוד ְלׁשֵ  קּוְדׁשָ

ִריךְ  יּה  הּוא ּבְ ִכיְנּתֵ ם ְוֶנֱ�ָלם ָטִמיר ַההּוא ְיֵדי ַ�ל ּוׁשְ ׁשֵ ל ּבְ ָרֵאל ּכָ   :ִיֹשְ

ה ָ�ֵלינוּ  ֱאלֵֹהינוּ  ֲאדָֹני נֹוַ�ם ִויִהי ה ָ�ֵלינוּ  ּכֹוְנָנה ָיֵדינוּ  ּוַמֲ�ֹשֵ  ָיֵדינוּ  ּוַמֲ�ֹשֵ

  :ּכֹוְנֵנהוּ 

רּוךְ  ה ּבָ ִרי ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם ֶמֶלךְ  ֱאלֵֹהינוּ  יהוה ַאּתָ ֶפן ּפְ   : ַהּגָ

ïéúåùå úáñäá ìàîù:  
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  כבר היה קטנות א' דתבונה בזו"ן (א) בג"ה מגיד
  הכרפס. י"ע דתבונהדתבונהדתבונהדתבונה' א ה דקטנות"בגבז"א בז"א בז"א בז"א  היההיההיההיה    שכברשכברשכברשכבר יכוין

        בנוק'.בנוק'.בנוק'.בנוק'.דתבונה ' א דקטנות בג"הוהדמות ד והמלכויות והמספר    והנפשותוהנפשותוהנפשותוהנפשות
        ז"א.  ז"א.  ז"א.  ז"א.  בבבבדתבונה ' א' קטד ה"בגכבר היה 
  דז"א מ'בג"ה דמקיף   

   ֵאֵהֵיהֵ 
   הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ֻאֻהֻיהֻ 
   הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

  דז"א 'לבג"ה דמקיף   
   ֵאֵהֵיהֵ 

   הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 
   ְאְהְיהְ 

   הְ  וְ  הְ  יְ 
   ֻאֻהֻיהֻ 

  הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

ז"ל יכוין שכבר  ולרד"מולרד"מולרד"מולרד"מ(

היה ע"י הכרפס הארת 

, ועתה בג"ה דקטנות א'

בג"ה  להכניס עצמותלהכניס עצמותלהכניס עצמותלהכניס עצמותיכוין 

דקטנות א' דתבונה לז"א 

    ייייאחראחראחראחרולנוק', ויכוין בזה 

 הבג"ה דגדלות א').

  

נוק'. נוק'. נוק'. נוק'. בבבב הנפשות והמספר והמלכויות והדמותו
  נוקד מ'בג"ה דמקיף'   

   ֵאֵהֵיהֵ (
   הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ֻאֻהֻיהֻ 
  )הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

  נוקד 'לבג"ה דמקיף'   
   ֵהֵיהֵ ֵא (
   הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ֻאֻהֻיהֻ 
  )הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

  דבינה דחו"ב חו"ג צ'פנימי   
   ֵאֵהֵיהֵ 

  הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 
   ֵאֵהֵיהֵ 

  הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 
   ֵאֵהֵיהֵ 

  הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 
   ֵאֵהֵיהֵ 

  הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 

יכוין כל הכונות  (לרד"ם(לרד"ם(לרד"ם(לרד"ם

 באור הכוס באחיזת בתחילה

 רתבאמי כ"ואח, ן"לזו פנימי

א, "באור מקיף לז הברכות

        ורחל). ליעקב נמשך ובשתיה

  

  דבינה דחו"ב חו"ג צ'פנימי   
   ֵאֵהֵיהֵ 

  הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 
   ֵאֵהֵיהֵ 

  הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 
   ֵאֵהֵיהֵ 

  הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 
   ֵאֵהֵיהֵ 

  הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 
 וצלם מוח

  אלף למד הה יוד מם
  אלף למד הה יוד מם

 וצלם מוח  

  אלף למד הה יוד מם
  וד מםאלף למד הה י

  דז"א בינה כלי

  אלף, אלף הא, אלף הא יוד, אלף הא יוד הא
  אלף הא יוד הא

  אהיה

  'דנוק בינה כלי  

  אלף הה יוד הה
  אהיה

  א, אה, אהי, אהיה

  דחו"ב חו"ג דגבורה צ'פנימי   

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

יר"א (ק"פ סב) יש לכוין ל

בכל פרט אח' ופנים וזיווג, 

תמצא לקמן בנרצה (כ"ק 

  אד"ש).

  דחו"ב חו"ג דגבורה צ'פנימי   

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

 וצלם מוח

  אלף למד הה יוד מם
  אלף למד הה יוד מם

 וצלם מוח  

  אלף למד הה יוד מם
  אלף למד הה יוד מם

  א"דז גבורה כלי

  יה
  אלף, אלף למד, אלף למד הי, 

  אלף למד הי יוד, אלף למד הי יוד מם
  ֱיהִֹוה

  'דנוק גבורה כלי  

  ֱיהִֹוה
  אלהים
  אכדטם

  דחו"ב חו"ג דהוד צ'פנימי   

   ֻאֻהֻיהֻ 
   הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

   ֻאֻהֻיהֻ 
   הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

   ֻאֻהֻיהֻ 
   הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

   ֻאֻהֻיהֻ 
   הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

    דחו"ב חו"ג דהוד צ'פנימי   

   ֻאֻהֻיהֻ 
   הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

   ֻאֻהֻיהֻ 
   הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

   ֻאֻהֻיהֻ 
   הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

   ֻאֻהֻיהֻ 
   הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

 וצלם מוח

  אלף למד הה יוד מם
  אלף למד הה יוד מם

 וצלם מוח  

  אלף למד הה יוד מם
  אלף למד הה יוד מם

  א"דז הוד כלי

  דניא
ö צבאו צבאות  

öות  

  'דנוק הוד כלי  

  אלהים
  א אל אלה אלהי אלהים

  במוכן
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  כבר היה גדלות א' דתבונה בזו"ן )ב(בג"ה מגיד 
  היום). בקדושת (שנכנס תתתת""""דישסודישסודישסודישסו' א דגדלות ה"בז"א בג היה שכבר יכוין

        בנוק'.בנוק'.בנוק'.בנוק'.דתבונה ' א דגדלות ה"והדמות דבג והמלכויות והמספר והנפשות

        ....ז"אז"אז"אז"אבבבב ישסו"תד' א 'גדד ה"בגכבר היה 
  דז"א מ'בג"ה דמקיף   

  ֵאֵהֵיהֵ  ֵאֵהֵיהֵ 
  הֵ  וֵ  הֵ  יֵ  הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 

  ְאְהְיהְ  ְאְהְיהְ 
  הְ  וְ  הְ  יְ  הְ  וְ  הְ  יְ 

   ֻאֻהֻיהֻ  ֻאֻהֻיהֻ 
   הֻ  וֻ  הֻ  יֻ  הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

  דז"א 'לבג"ה דמקיף   
  ֵאֵהֵיהֵ  ֵאֵהֵיהֵ 

  הֵ  וֵ  הֵ  יֵ  הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 
  ְאְהְיהְ  ְאְהְיהְ 

  הְ  וְ  הְ  יְ  הְ  וְ  הְ  יְ 
   ֻאֻהֻיהֻ  ֻאֻהֻיהֻ 

  הֻ  וֻ  הֻ  יֻ  הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

להמשיך גם יכוין ולשד"ה ולשד"ה ולשד"ה ולשד"ה 

מוחין דפנים דגדלות מחדש 

  .ישסו"תא' ד

  

נוק'. נוק'. נוק'. נוק'. בבבב הנפשות והמספר והמלכויות והדמות
  נוקד מ'בג"ה דמקיף'   

  ֵאֵהֵיהֵ  ֵאֵהֵיהֵ (
  הֵ  וֵ  הֵ  יֵ  הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 

  ְאְהְיהְ  ְאְהְיהְ 
  הְ  וְ  הְ  יְ  הְ  וְ  הְ  יְ 

   ֻאֻהֻיהֻ  ֻאֻהֻיהֻ 
  )הֻ  וֻ  הֻ  יֻ  הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

  נוקד 'לבג"ה דמקיף'   
  ֵאֵהֵיהֵ  ֵאֵהֵיהֵ (
  הֵ  וֵ  הֵ  יֵ  הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 

  ְאְהְיהְ  ְאְהְיהְ 
  הְ  וְ  הְ  יְ  הְ  וְ  הְ  יְ 

   ֻאֻהֻיהֻ  ֻאֻהֻיהֻ 
  )הֻ  וֻ  הֻ  יֻ  הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

  דחו"ב חו"ג דבינה צ'פנימי   

 הֵ ֵאֵהֵיֵה ֵאֵהיֵ 
  הֵ  וֵ  הֵ  ֵה יֵ  וֵ  הֵ  יֵ 

  ֵאֵהֵיֵה ֵאֵהֵיהֵ 
  הֵ  וֵ  הֵ  ֵה יֵ  וֵ  הֵ  יֵ 

  ֵאֵהֵיֵה ֵאֵהֵיהֵ 
  הֵ  וֵ  הֵ  ֵה יֵ  וֵ  הֵ  יֵ 

  ֵאֵהֵיֵה ֵאֵהֵיהֵ 
  הֵ  וֵ  הֵ  ֵה יֵ  וֵ  הֵ  יֵ 

    דבינה דחו"ב חו"ג צ'פנימי    
 ֵאֵהֵיֵה ֵאֵהֵיהֵ 

  הֵ  וֵ  הֵ  ֵה יֵ  וֵ  הֵ  יֵ 
  ֵאֵהֵיֵה ֵאֵהֵיהֵ 

  הֵ  וֵ  הֵ   יֵ הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 
  ֵאֵהֵיֵה ֵאֵהֵיהֵ 

  הֵ  וֵ  הֵ  ֵה יֵ  וֵ  הֵ  יֵ 
  ֵאֵהֵיֵה ֵאֵהֵיהֵ 

  הֵ  וֵ  הֵ  ֵה יֵ  וֵ  הֵ  יֵ 
 וצלם מוח

  יוד הי ואו הי   יוד הי ואו הי
  אלף הי יוד הי  אלף הי יוד הי

 וצלם מוח  

  יוד הי ואו הי  יוד הי ואו הי 
  אלף הי יוד הי  אלף הי יוד הי

  דז"א בינה כלי

  אלף הא, אלף הא יוד, אלף הא יוד האאלף, 
  אלף הא יוד הא

  אהיה

  'דנוק בינה כלי  

  אלף הה יוד הה
  אהיה

  א, אה, אהי, אהיה

  דחו"ב חו"ג דגבורה צ'פנימי   

 ְאְהְיְה ְאְהְיהְ 
  הְ  וְ  הְ  ְה יְ  וְ  הְ  יְ 

  ְאְהְיְה ְאְהְיהְ 
  הְ  וְ  הְ  ְה יְ  וְ  הְ  יְ 

  ְאְהְיְה ְאְהְיהְ 
  הְ  וְ  הְ  ְה יְ  וְ  הְ  יְ 

  ְאְהְיְה ְאְהְיהְ 
  הְ  וְ  הְ  ְה יְ  וְ  הְ  יְ 

   דחו"ב חו"ג דגבורה צ'פנימי   

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ְאְהְיהְ 
  הְ  וְ  הְ  יְ 

 וצלם מוח

  יוד הי ואו הי  יוד הי ואו הי 
  אלף הי יוד הי  אלף הי יוד הי

 וצלם מוח  

  ואו הי  יוד הי ואו הי  יוד הי
  אלף הי יוד הי  אלף הי יוד הי

  א"דז גבורה כלי

  יה
  אלף, אלף למד, אלף למד הי, 

  אלף למד הי יוד, אלף למד הי יוד מם
  ֱיהִֹוה

  'דנוק גבורה כלי  

  ֱיהִֹוה
  אלהים
  אכדטם

  דחו"ב חו"ג דהוד צ'פנימי   

 ֻאֻהֻיֻה ֻאֻהֻיֻה 
  הֻ  וֻ  הֻ  ֻה יֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

  ֻה ֻאֻהֻיֻה ֻאֻהיֻ 
  הֻ  וֻ  הֻ  ֻה יֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

  ֻאֻהֻיֻה ֻאֻהֻיֻה 
  הֻ  וֻ  הֻ  ֻה יֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

  ֻאֻהֻיֻה ֻאֻהֻיֻה 
  הֻ  וֻ  הֻ  ֻה יֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

    דחו"ב חו"ג דהוד צ'פנימי   

 ֻאֻהֻיֻה ֻאֻהֻיֻה 
  הֻ  וֻ  הֻ  ֻה יֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

  ֻאֻהֻיֻה ֻאֻהֻיֻה 
  הֻ  וֻ  הֻ  ֻה יֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

   ֻאֻהֻיֻה ֻאֻהֻיהֻ 
  הֻ  וֻ  הֻ  ֻה יֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

  ֻאֻהֻיֻה ֻאֻהֻיֻה 
  הֻ  וֻ  הֻ  ֻה יֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

 וצלם מוח

  יוד הי ואו הי  יוד הי ואו הי 
  אלף הי יוד הי  אלף הי יוד הי

 וצלם מוח  

  יוד הי ואו הי  יוד הי ואו הי 
  אלף הי יוד הי  אלף הי יוד הי

  א"דז הוד כלי

  אדני
ö צבאו צבאות  

öות  

  'קדנו הוד כלי  

  אלהים
  א אל אלה אלהי אלהים

  במוכן
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  קטנות ב' דאימא לזו"ן )ג( בג"ה מגיד
   ....לז"אלז"אלז"אלז"א    עילאהעילאהעילאהעילאה    דאימאדאימאדאימאדאימא' ב דקטנות ה"בג להמשיך עתה יכוין

        .'דנוק ה"בג ספירות' ג כלי' לג והדמות והמלכויות והמספר והנפשות

    .לז"אלז"אלז"אלז"א    אימא עילאהד' ב' קטד ה"בג
  דז"א מ'בג"ה דמקיף   

   ֵאֵהֵיהֵ 
   הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ֻאֻהֻיהֻ 
   הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

  דז"א 'לבג"ה דמקיף   
   ֵאֵהֵיהֵ 

   הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 
   ְאְהְיהְ 

   הְ  וְ  הְ  יְ 
   ֻאֻהֻיהֻ 

  הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

  

 לנוק'.לנוק'.לנוק'.לנוק'. הנפשות והמספר והמלכויות והדמות
  נוקד מ'בג"ה דמקיף'   

   ֵאֵהֵיהֵ (
   הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ֻהֻיהֻ ֻא 
  )הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

  נוקד 'לבג"ה דמקיף'   
   ֵאֵהֵיהֵ (
   הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ֻאֻהֻיהֻ 
  )הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

  דחו"ב חו"ג דבינה צ'פנימי   

   ֵאֵהֵיהֵ 
  הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 

   ֵאֵהֵיהֵ 
  הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 

   ֵאֵהֵיהֵ 
  הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 

   ֵאֵהֵיהֵ 
  הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 

    דבינה דחו"ב חו"ג צ'פנימי   
   ֵאֵהֵיהֵ 

  הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 
   ֵאֵהֵיהֵ 

  הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 
   ֵאֵהֵיהֵ 

  הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 
   ֵאֵהֵיהֵ 

  הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 
 וצלם מוח

  גל אם
  גל אם

 וצלם מוח  

  גל אם
  גל אם

  דז"א בינה כלי

  אלף, אלף הא, אלף הא יוד, אלף הא יוד הא
  אלף הא יוד הא

  אהיה

  'דנוק בינה כלי  

  אלף הה יוד הה
  אהיה

  אהי, אהיהא, אה, 

  דחו"ב חו"ג דגבורה צ'פנימי  

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

    דחו"ב חו"ג דגבורה צ'פנימי  

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

 וצלם וחמ

  גל אם
  גל אם

 וצלם מוח  

  גל אם
  גל אם

  א"דז גבורה כלי

  יה
  אלף, אלף למד, אלף למד הי, 

  אלף למד הי יוד, אלף למד הי יוד מם
  ֱיהִֹוה

  'דנוק גבורה כלי  

  ֱיהִֹוה
  אלהים
  אכדטם

  דחו"ב חו"ג דהוד צ'פנימי   

   ֻאֻהֻיהֻ 
   הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

   ֻאֻהֻיהֻ 
   הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

   ֻאֻהֻיהֻ 
   הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

   ֻאֻהֻיהֻ 
   הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

    דחו"ב חו"ג דגבורה צ'פנימי   

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ְאְהְיהְ 
  הְ  וְ  הְ  יְ 

 וצלם מוח

  גל אם
  גל אם

 וצלם מוח  

  גל אם
  גל אם

  א"דז הוד כלי

  אדני
ö צבאו צבאות  

öות  

  'דנוק הוד כלי  

  אלהים
  א אל אלה אלהי אלהים

  במוכן
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  גדלות ב' דאימא לזו"ן )ד( בג"ה מגיד
  לז"א. עילאהעילאהעילאהעילאה    דאימאדאימאדאימאדאימא' ב דגדלות ה"בג ולהמשיך

  והנפשות והמספר והמלכויות והדמות לג' כלי ג' ספירות בג"ה דנוק'.

  לז"א.  לז"א.  לז"א.  לז"א.  דתבונה ' א' גדד ה"בג
  דז"א מ'בג"ה דמקיף   

   ֵאֵהֵיהֵ 
   הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ֻאֻהֻיהֻ 
   הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

  דז"א 'לבג"ה דמקיף   
   ֵאֵהֵיהֵ 

   הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 
   ְאְהְיהְ 

   הְ  וְ  הְ  יְ 
   ֻאֻהֻיהֻ 

  הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

        וכשישתהוכשישתהוכשישתהוכשישתה

    דלאהדלאהדלאהדלאה    החסדיםהחסדיםהחסדיםהחסדים    חלקיחלקיחלקיחלקי    ימשיךימשיךימשיךימשיך

    לרחללרחללרחללרחל    פפפפ""""לאולאולאולאו    אאאא""""זזזז    גרוןגרוןגרוןגרון    דרךדרךדרךדרך

  ....ממממ""""לאולאולאולאו    הגבורותהגבורותהגבורותהגבורות    וחלקוחלקוחלקוחלק

לנוק'. לנוק'. לנוק'. לנוק'.  הנפשות והמספר והמלכויות והדמות
  נוקד מ'בג"ה דמקיף'   

   ֵאֵהֵיהֵ (
   הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ֻאֻהֻיהֻ 
  )הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

  נוקד 'לבג"ה דמקיף'   
   ֵאֵהֵיהֵ (
   הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ֻאֻהֻיהֻ 
  )הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

  דבינה דחו"ב חו"ג צ'פנימי    
   ֵאֵהֵיהֵ 

  הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 
   ֵאֵהֵיהֵ 

  הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 
   ֵאֵהֵיהֵ 

  הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 
   ֵאֵהֵיהֵ 

  הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 

    דחו"ב חו"ג דגבורה צ'פנימי   

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ְאְהְיהְ 
  הְ  וְ  הְ  יְ 

 וצלם מוח

  ו היאוהי  יוד
  הי יוד היאלף 

  וצלם מוח  

  ו היאוהי  יוד
  הי יוד היאלף 

  דז"א בינה כלי

  אלף הא יוד, אלף הא יוד הא אלף, אלף הא,
  אלף הא יוד הא

  אהיה

  'דנוק בינה כלי  

  אלף הה יוד הה
  אהיה

  א, אה, אהי, אהיה

    דחו"ב חו"ג דגבורה צ'פנימי   

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

    דחו"ב חו"ג דגבורה צ'פנימי   

   ְהְיהְ ְא 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

 וצלם מוח

  ו היאוהי  יוד
  הי יוד היאלף 

 וצלם מוח  

  ו היאוהי  יוד
  הי יוד היאלף 

  א"דז גבורה כלי

  יה
  אלף, אלף למד, אלף למד הי, 

  אלף למד הי יוד, אלף למד הי יוד מם
  ֱיהִֹוה

  'דנוק גבורה כלי  

  ֱיהִֹוה
  אלהים
  אכדטם

  דחו"ב חו"ג דהוד צ'פנימי   

   ֻאֻהֻיהֻ 
   הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

   ֻאֻהֻיהֻ 
   הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

   ֻאֻהֻיהֻ 
   הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

   ֻאֻהֻיהֻ 
   הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

    דחו"ב חו"ג דהוד צ'פנימי   

   ֻאֻהֻיהֻ 
   הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

   ֻאֻהֻיהֻ 
   הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

   ֻאֻהֻיהֻ 
   הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

   ֻאֻהֻיהֻ 
   הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

 וצלם מוח

  ו היאוהי  יוד
  הי יוד היאלף 

 וצלם מוח  

  ו היאוהי  יוד
  הי יוד היאלף 

  א"דז הוד כלי

  אדני
ö צבאו צבאות  

öות  

  'דנוק הוד כלי  

  אלהים
  א אל אלה אלהי אלהים

  במוכן
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   ָרְחָצה

   לסעודה ידיו נוטל

  וץ כלי אמצעי דגופא דז"אלהמשיך י"ה דס"ג דגד' ב' דאי' שבבינה דז"א לרח

 וברדתו מכה יו"ד פעמים בה"י ומתפשט מס' רחץ ושורש ב' י"ה הנשארים בבינה דז"א

 הי הי הי הי הי

  הי הי הי הי הי

  הי הי הי הי הי

  הי הי הי הי הי

  

רּוךְ  :ומברך ה ּבָ ר ָהעֹוָלם ֶמֶלךְ  ֱאלֵֹהינוּ  יהוה ַאּתָ נוּ  ֲאׁשֶ ׁשָ ִמְצֹוָתיו ִקּדְ נוּ  ּבְ �ל ְוִצּוַָ 

  :ָיָדִים ְנִטיַלת

ה מֹוִציא    ַמּצָ

  :ויאמר בידו המצות שלש יקח

ם ּוְמזּוָמן מּוָכן ִהְנִני ה ֲאִכיַלת ִמְצַות ְלַקּיֵ ם ַמּצָ א ִיחּוד ְלׁשֵ ִריךְ  קּוְדׁשָ  הּוא ּבְ

יּה  ִכיְנּתֵ ם ְוֶנֱ�ָלם ָטִמיר ַההּוא ְיֵדי ַ�ל ּוׁשְ ׁשֵ ל ּבְ ָרֵאל ּכָ   :ִיֹשְ

ה ָ�ֵלינוּ  ֱאלֵֹהינוּ  ָניֲאדֹ  נֹוַ�ם ִויִהי ה ָ�ֵלינוּ  ּכֹוְנָנה ָיֵדינוּ  ּוַמֲ�ֹשֵ  ָיֵדינוּ  ּוַמֲ�ֹשֵ

  :ּכֹוְנֵנהוּ 

òöáéå úéæë ïî äöîä äðåéìòä íùì àéöåîä úéæëå äñåøôäî íùì úåöî äöî ,íìëàéå ãéî 
éìá ÷ñôä äáéñäá .øäæéå àìù çéùé ïéá äëøáä úìéëàì äëéøëä:  

רּוךְ  ה ּבָ   :ָהָאֶרץ ִמן ֶלֶחם ַהּמֹוִציא ָהעֹוָלם ֶמֶלךְ  ֵהינוּ ֱאלֹ  יהוה ַאּתָ

רּוךְ  ה ּבָ ר ָהעֹוָלם ֶמֶלךְ  ֱאלֵֹהינוּ  יהוה ַאּתָ נוּ  ֲאׁשֶ ׁשָ ִמְצֹוָתיו ִקּדְ נוּ  ּבְ  ֲאִכיַלת ַ�ל ְוִצּוָ

ה   :ַמּצָ
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    הערות בענין שמות המוחין הערות בענין שמות המוחין הערות בענין שמות המוחין הערות בענין שמות המוחין 

  סדר הכונה במוציא מצה וכורך

ה כורך ג' קוין כפשטות דברי שעה"כ, אבל בסידור היר"א דעת רבי וידאל ז"ל שיש לכוין במוציא מצ

ובסידור הרד"מ (המודפס) סידרו שבמוציא מצה נכנסים כל הג' קוין של זו"ן ויעו"ר דזו"ן הגדולים 
לפי שהוא מהתורה, ובכורך שהוא מדרבנן מכוונים בזו"ן ויעו"ר דיעו"ר. וסידרנו בעז"ה לפי שתי 

  השיטות.

  חין דקטנות ב' במוחין דאבאאם יש לכוין בשמות המו

עוד נחלקו בענין מוחין דקטנות ב' דאבא אם יודעים את שמותם, שבסידור הרד"ם סידר שמות 
אכדטם, אבל בסידורי היר"א ורבי וידאל ז"ל, וכן בכת"י הרש"ש זצ"ל לא סידרו שמות המוחין בקטנות 

  ב' דאבא, ולכן הנחנום במוסגר.

עולה ע"ה כמנין ס"א אותיות עם ו' שמות, ברוב הסידורים סידרו ובענין ג' השילובים במוח הדעת ש
  ג"כ הששה שמות הויה אלקים פשוטים, אבל בכת"י הרש"ש לא סידר זאת, ולכן הנחנו במוסגר.

  בסידור הנדפס סידר באלקים דקטנות ד"י ד"ו וו"ו, ובקו אמצעי רק אלקים אחד.

ס סידר בה' דאלקים ג' ציורים בג' קוין, ד"י בימין כמו"כ נחלקו בענין הקטנות א' דאבא, שבסידור הנדפ
ד"ו בשמאל, וו"ו באמצע. אבל בסידור היר"א ורבי וידאל ז"ל, וכן בכת"י הרש"ש זצ"ל, סידרו רק 
שמות אלקים במילוי יודין ההין ואלפין. וכ"ד הרד"מ ז"ל (כמו שהביא הזמרת הארץ סי' ע"ו, ודעת 

  ' מילויים, ובלבושים בג' ציורים הנ"ל).הזמרת הארץ שם שבמוחין יש לכוין בג

כמו"כ נחלקו בקו אמצעי, שהרש"ש ז"ל סידר ב' שמות לדת"י דחו"ג, והחילוק הוא במילוי האלף, אם 

  היא צורת יו"י או יו"ד. אבל בסידור הנדפס סידר רק שם אחד של אלקים בצורת ג' ווין.

  אם יש לכוין במלכות דנוק'

יר"א סידר כלי מלכות בנוק', אולם לא סידר נרנח"י, וכ"ה בכת"י הרש"ש, ולענין כלי המלכות בנוק', ה

ולכאו' יש לסדר גם נרנח"י. ומוחין לא סידרנו, ואם באנו לסדר, צריך לסדר את המוחין של כל הג' 
קוין, כי המלכות אינה מקו אמצעי, רק היא כללות של כל הג' קוין, ולכן לא מסודר בה ב' נרנח"י כמו 

י. ובמלך עוזר ומושיע ומגן בערבית של ליל פסח מצינו בסידור הנדפס שסידרו במלכות בקו האמצע
מוחין של כל הג' קוין, אבל בסידורי היר"א ורבי וידאל ז"ל לא סידרו. ודע שמה שמכוונים במלכות, 

אינו מטעם קו אמצעי, רק שהיא באה אחר כל ג' קוין, ואחר שסיימו כל הג' קוין מביאים למלכות את 
כללות כל הג' קוין. ולפי"ז יש לדון בברך והלל שאין לכוין במלכות רק אחר הלל, כי שם גמר כניסת 
הג' קוין ודו"ק, ומ"מ סידרנו בשניהם, כי י"ל שאף שברך עיקרו חסדים, מ"מ כיון שגם הגבורות נכנסו, 

  א"כ סו"ס כבר נגמרו כל הג' קוין בברך, והבוחר יבחר.

  

        במצה כל הג' קוין בזו"ן ויעו"ר דזו"ן הגדולים, שהיא מצות עשה מהתורה. לרד"ם והיר"א ז"ל יכוין

  ולרבי וידאל ז"ל יחלק ג' קוין חח"ן בג"ה דת"י במוציא מצה וכורך, וכפי שפירטנו להלן.
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  קטנות ב' דאבא לזו"ן (א) חח"ן מוציא
   .'דנוק ן"חח ספירות' ג כלי' לג הדמותו והמלכויות והמספר והנפשות לז"א. דקטנות ב' דאבא עילאהדקטנות ב' דאבא עילאהדקטנות ב' דאבא עילאהדקטנות ב' דאבא עילאה יכוין להמשיך חח"ן

  לז"א.  לז"א.  לז"א.  לז"א.   'עי אבדא' ב' קטד ן"חח
  

  דז"א מ'חח"ן דמקיף   
  הַ יַ ַאהַ 

  הַ  וַ  הַ  יַ 
  הֶ יֶ ֶאהֶ 

  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 
  הִ יִ ִאהִ 

   הִ  וִ  הִ  יִ 

  דז"א ל'חח"ן דמקיף    
  הַ יַ ַאהַ 

  הַ  וַ  הַ  יַ 
  הֶ יֶ ֶאהֶ 

  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 
  הִ יִ ִאהִ 

  הִ  וִ  הִ  יִ 

  

  

 והמלכויות פרוהמס והנפשות
   ....''''דנוקדנוקדנוקדנוק ן"לחח והדמות

  נוקד 'מחח"ן דמקיף'    
  הַ יַ ַאהַ (
  הַ  וַ  הַ  יַ 

  הֶ יֶ ֶאהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  הִ יִ ִאהִ 
  )הִ  וִ  הִ  יִ 

  נוקד ל'חח"ן דמקיף'   
  הַ יַ ַאהַ (
  הַ  וַ  הַ  יַ 

  הֶ יֶ ֶאהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  הִ יִ ִאהִ 
  )הִ  וִ  הִ  יִ 

  דחו"ב חו"ג דחכמה צ'פנימי   

  הַ יַ ַאהַ 
  הַ  וַ  הַ  יַ 

  הַ יַ ַאהַ 
  הַ  וַ  הַ  יַ 

  הַ יַ ַאהַ 
  הַ  וַ  הַ  יַ 

  הַ יַ ַאהַ 
  הַ  וַ  הַ  יַ 

    דחו"ב חו"ג דחכמה צ'פנימי   

  הַ יַ ַאהַ 
  הַ  וַ  הַ  יַ 

  הַ יַ ַאהַ 
  הַ  וַ  הַ  יַ 

  הַ יַ ַאהַ 
  הַ  וַ  הַ  יַ 

  הַ יַ ַאהַ 
  הַ  וַ  הַ  יַ 

 וצלם מוח

  אכדטם(
  )אכדטם

 וצלם מוח  

  אכדטם (
  )אכדטם

 א"דז חכמה כלי

  הי ואו האיוד 
  י יה יהו יהוה

  יוד הא ואו הא

 'דנוק חכמה כלי  

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

  י יה יהו יהוה

  חסדדחו"ב חו"ג ד צ'פנימי   

  הֶ יֶ ֶאהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  הֶ יֶ ֶאהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  הֶ יֶ ֶאהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  הֶ יֶ ֶאהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

    חסדדחו"ב חו"ג ד צ'פנימי   

  הֶ יֶ ֶאהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  הֶ יֶ ֶאהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  הֶ יֶ ֶאהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  הֶ יֶ ֶאהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

 וצלם מוח

  (אכדטם
  אכדטם)

 וצלם מוח  

  (אכדטם 
  אכדטם)

  א"דז חסד כלי

  א אל אלו אלוה
  אלוה

  אלף למד

 'דנוק חסד כלי  

  אלף למד
  אלף, אלף למד

  אל

  דחו"ב חו"ג דנצח צ'פנימי   

  הִ יִ ִאהִ 
  הִ  וִ  הִ  יִ 

  הִ יִ ִאהִ 
  הִ  וִ  הִ  יִ 

  הִ יִ ִאהִ 
  הִ  וִ  הִ  יִ 

  הִ יִ ִאהִ 
  הִ  וִ  הִ  יִ 

    דחו"ב חו"ג דנצח צ'פנימי   

  הִ יִ ִאהִ 
  הִ  וִ  הִ  יִ 

  הִ יִ ִאהִ 
  הִ  וִ  הִ  יִ 

  הִ יִ ִאהִ 
  הִ  וִ  הִ  יִ 

  הִ יִ ִאהִ 
  הִ  וִ  הִ  יִ 

 וצלם מוח

  (אכדטם
  אכדטם)

 וצלם מוח  

  (אכדטם 
  אכדטם)

  א"דז נצח כלי

  והיה
  õצ צב צב

 õצב

 'דנוק נצח כלי  

  אל
  א אל
  בם
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  גדלות ב' דאבא לזו"ן (ב) חח"ן מוציא
  חח"ן דנוק'.חח"ן דנוק'.חח"ן דנוק'.חח"ן דנוק'.והנפשות והמספר והמלכויות והדמות לג' כלי     לז"א.לז"א.לז"א.לז"א.דגדלות ב' דאבא עי'  חח"ןחח"ןחח"ןחח"ןיכוין להמשיך 

  לז"א.  לז"א.  לז"א.  לז"א.   'עי דאבא' ב' דגד ן"חח
  

  דז"א מ'חח"ן דמקיף   
  הַ יַ ַאהַ 

  הַ  וַ  הַ  יַ 
  הֶ יֶ ֶאהֶ 

  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 
  הִ יִ ִאהִ 

   הִ  וִ  הִ  יִ 

  דז"א ל'חח"ן דמקיף    
  הַ יַ ַאהַ 

  הַ  וַ  הַ  יַ 
  הֶ יֶ ֶאהֶ 

  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 
  הִ יִ ִאהִ 

  הִ  וִ  הִ  יִ 

  

  

  

 והמלכויות והמספר והנפשות
   ....''''דנוקדנוקדנוקדנוק ן"לחח והדמות

  נוקד 'מחח"ן דמקיף'   
  הַ יַ ַאהַ (
  הַ  וַ  הַ  יַ 

  הֶ יֶ ֶאהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  הִ יִ ִאהִ 
  )הִ  וִ  הִ  יִ 

  נוקד ל'חח"ן דמקיף'    
  הַ יַ ַאהַ (
  הַ  וַ  הַ  יַ 

  הֶ יֶ ֶאהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  הִ יִ ִאהִ 
  )הִ  וִ  הִ  יִ 

  דחו"ב חו"ג דחכמה צ'פנימי   

  הַ יַ ַאהַ 
  הַ  וַ  הַ  יַ 

  הַ יַ ַאהַ 
  הַ  וַ  הַ  יַ 

  הַ יַ ַאהַ 
  הַ  וַ  הַ  יַ 

  הַ יַ ַאהַ 
  הַ  וַ  הַ  יַ 

    דחו"ב חו"ג דחכמה צ'פנימי   

  הַ יַ ַאהַ 
  הַ  וַ  הַ  יַ 

  הַ יַ ַאהַ 
  הַ  וַ  הַ  יַ 

  הַ יַ ַאהַ 
  הַ  וַ  הַ  יַ 

  הַ יַ ַאהַ 
  הַ  וַ  הַ  יַ 

 וצלם מוח

  ויו היהי  יוד
  הי יוד היאלף 

 וצלם מוח  

    יוד הי ויו הי
  אלף הי יוד הי

 א"דז חכמה כלי

  יוד הי ואו הא
  י יה יהו יהוה

  יוד הא ואו הא

 'דנוק חכמה כלי  

 יוד הא וו הה
  ד הא וו ההיוד, יוד הא, יוד הא וו, יו
  י יה יהו יהוה

  חסדדחו"ב חו"ג ד צ'פנימי   

  הֶ יֶ ֶאהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  הֶ יֶ ֶאהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  הֶ יֶ ֶאהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  הֶ יֶ ֶאהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

    חסדדחו"ב חו"ג ד צ'פנימי   

  הֶ יֶ ֶאהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  הֶ יֶ ֶאהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  הֶ יֶ ֶאהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  הֶ יֶ ֶאהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

 וצלם חמו

  ויו היהי  יוד
  הי יוד היאלף 

 וצלם מוח  

    יוד הי ויו הי
  אלף הי יוד הי

  א"דז חסד כלי

  א אל אלו אלוה
  אלוה

  אלף למד

 'דנוק חסד כלי  

  אלף למד
  אלף, אלף למד

  אל

  דחו"ב חו"ג דנצח צ'פנימי   

  הִ יִ ִאהִ 
  הִ  וִ  הִ  יִ 

  הִ יִ ִאהִ 
  הִ  וִ  הִ  יִ 

  הִ יִ ִאהִ 
  הִ  וִ  הִ  יִ 

  הִ יִ ִאהִ 
  הִ  וִ  הִ  יִ 

    דחו"ב חו"ג דנצח צ'פנימי   

  הִ יִ ִאהִ 
  הִ  וִ  הִ  יִ 

  הִ יִ ִאהִ 
  הִ  וִ  הִ  יִ 

  הִ יִ ִאהִ 
  הִ  וִ  הִ  יִ 

  הִ יִ ִאהִ 
  הִ  וִ  הִ  יִ 

 וצלם מוח

  ויו היהי  יוד
  הי יוד היאלף 

 וצלם מוח  

    יוד הי ויו הי
  אלף הי יוד הי

  א"דז נצח כלי

  יהוה
  õצ צב צב

 õצב

 'דנוק נצח כלי  

  אל
  א אל
  בם
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  קטנות א' דיש"ס לזו"ן (ג) חח"ן מוציא
  חח"ן דנוק'.חח"ן דנוק'.חח"ן דנוק'.חח"ן דנוק'.והנפשות והמספר והמלכויות והדמות לג' כלי לז"א. לז"א. לז"א. לז"א. דקטנות א' דיש"ס חח"ן חח"ן חח"ן חח"ן יכוין להמשיך 

  לז"א.  דיש"סדיש"סדיש"סדיש"סחח"ן דקט' א' 

  

  דז"א מ'חח"ן דמקיף   
  ַאַהַיהַ 

  הַ  וַ  הַ  יַ 
  ֶאֶהֶיהֶ 

  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 
  ִאִהִיהִ 

   הִ  וִ  הִ  יִ 

 דז"א ל'יף חח"ן דמק  
  ַאַהַיהַ 

  הַ  וַ  הַ  יַ 
  ֶאֶהֶיהֶ 

  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 
  ִאִהִיהִ 

  הִ  וִ  הִ  יִ 

  

  

  

  

והנפשות והמספר והמלכויות 
   דנוק'.דנוק'.דנוק'.דנוק'.והדמות לחח"ן 

  דנוק' מ'חח"ן דמקיף   
  (ַאַהַיהַ 

  הַ  וַ  הַ  יַ 
  ֶאֶהֶיהֶ 

  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 
  ִאִהִיהִ 

  )הִ  וִ  הִ  יִ 

  דנוק' ל'חח"ן דמקיף    
  (ַאַהַיהַ 

  הַ  וַ  הַ  יַ 
  ֶאֶהֶיהֶ 

  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 
  ִאִהִיהִ 

  ִה) וִ  הִ  יִ 
  דחו"ב חו"ג דחכמה צ'פנימי    

  ַאַהַיהַ 
  הַ  וַ  הַ  יַ 

  ַאַהַיהַ 
  הַ  וַ  הַ  יַ 

  ַאַהַיהַ 
  הַ  וַ  הַ  יַ 

  ַאַהַיהַ 
  הַ  וַ  הַ  יַ 

  
  
  
  
  
  
  
  

ñôãðä øåãéñì  

  חכמהדחו"ב חו"ג ד צ'פנימי    
  ַאַהַיהַ 

  הַ  וַ  הַ  יַ 
  ַאַהַיהַ 

  הַ  וַ  הַ  יַ 
  ַאַהַיהַ 

  הַ  וַ  הַ  יַ 
  ַאַהַיהַ 

  הַ  וַ  הַ  יַ 
  וצלם מוח

    אלף למד הי יוד מם
  אלף למד הי יוד מם

  וצלם מוח

    י יוד מםãאלף למד 
  י יוד מםãאלף למד 

  וצלם מוח

    אלף למד הי יוד מם
  אלף למד הי יוד מם

  א"דז חכמה כלי

 יוד הי ואו הא
  י יה יהו יהוה

  יוד הא ואו הא

  'דנוק חכמה כלי  

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

  י יה יהו יהוה

   חסדדחו"ב חו"ג ד צ'פנימי    

  ֶאֶהֶיהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  ֶאֶהֶיהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  ֶאֶהֶיהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  ֶאֶהֶיהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  
  
  
  
  
  
  
  

í"ãøì  

  חסדדחו"ב חו"ג ד צ'פנימי   

  ֶאֶהֶיהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  ֶאֶהֶיהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  ֶאֶהֶיהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  ֶאֶהֶיהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  וצלם מוח

    אלף למד הי יוד מם
  אלף למד הי יוד מם

  וצלם מוח

    י יוד מםãאלף למד 
  יוד מם יãאלף למד 

  וצלם מוח

    אלף למד הי יוד מם
  אלף למד הי יוד מם

  א"דז חסד כלי

  א אל אלו אלוה
  אלוה

  אלף למד

  'דנוק חסד כלי  

 אלף למד
  , אלף למדאלף

  אל

  דחו"ב חו"ג דנצח   צ'פנימי
  ִאִהִיהִ 

  הִ  וִ  הִ  יִ 
  ִאִהִיהִ 

  הִ  וִ  הִ  יִ 
  ִאִהִיהִ 

  הִ  וִ  הִ  יִ 
  ִאִהִיהִ 

  הִ  וִ  הִ  יִ 

  

  

  

  

  

  

  

  

ñôãðä øåãéñì  

  דחו"ב חו"ג דנצח צ'פנימי   

  ִאִהִיהִ 
  הִ  וִ  הִ  יִ 

  ִאִהִיהִ 
  הִ  וִ  הִ  יִ 

  ִאִהִיהִ 
  הִ  וִ  הִ  יִ 

  ִאִהִיהִ 
  הִ  וִ  הִ  יִ 

  וצלם מוח

    אלף למד הי יוד מם
  אלף למד הי יוד מם

  וצלם מוח

    י יוד מםãאלף למד 
  י יוד מםãאלף למד 

  וצלם מוח

    אלף למד הי יוד מם
  אלף למד הי יוד מם

  א"דז נצח כלי

  יהוה
  õצ צב צב

 õצב

  'דנוק נצח כלי  

 אל
  א אל
  בם
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  קטנות ב' דאבא לזו"ן (א)בג"ה ה מצ
  fl"`.טנות ב' דאבא עילאה דק d"baיכוין להמשיך 

        wepc d"ba'.והנפשות והמספר והמלכויות והדמות לג' כלי 

    לז"א. אבא עילאהאבא עילאהאבא עילאהאבא עילאהדדדד' ב' קטד ה"בג
  דז"א מ'בג"ה דמקיף  

   ֵאֵהֵיהֵ 
   הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ֻאֻהֻיהֻ 
   הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

  דז"א 'לבג"ה דמקיף   
   ֵאֵהֵיהֵ 

   הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 
   ְאְהְיהְ 

   הְ  וְ  הְ  יְ 
   ֻאֻהֻיהֻ 

  הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

  

  

לנוק'.  הנפשות והמספר והמלכויות והדמות
  נוקד מ'בג"ה דמקיף'   

   ֵאֵהֵיהֵ (
   הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ֻאֻהֻיהֻ 
  )הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

  נוקד 'לבג"ה דמקיף'   
   ֵאֵהֵיהֵ (
   הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ֻאֻהֻיהֻ 
  )הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

  דחו"ב חו"ג דבינה צ'פנימי   

   ֵאֵהֵיהֵ 
  הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 

   ֵאֵהֵיהֵ 
  הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 

   ֵאֵהֵיהֵ 
  הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 

   ֵאֵהֵיהֵ 
  הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 

    דבינה דחו"ב חו"ג צ'פנימי    
   ֵאֵהֵיהֵ 

  הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 
   ֵאֵהֵיהֵ 

  הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 
   ֵאֵהֵיהֵ 

  הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 
   ֵאֵהֵיהֵ 

  הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 
 וצלם מוח

  גל אם(
  )גל אם

 וצלם מוח  

  גל אם(
  גל) אם

  דז"א בינה כלי

  אלף, אלף הא, אלף הא יוד, אלף הא יוד הא
  אלף הא יוד הא

  אהיה

  'דנוק בינה כלי  

  אלף הה יוד הה
  אהיה

  א, אה, אהי, אהיה

  דחו"ב חו"ג דגבורה צ'פנימי   

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

    דחו"ב חו"ג דגבורה צ'פנימי   

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

 וצלם מוח

  גל אם(
  )גל אם

 וצלם מוח  

  גל אם(
  גל) אם

  א"דז גבורה כלי

  יה
  אלף, אלף למד, אלף למד הי, 

  ד הי יוד, אלף למד הי יוד מםאלף למ
  ֱיהִֹוה

  'דנוק גבורה כלי  

  ֱיהִֹוה
  אלהים
  אכדטם

  דחו"ב חו"ג דהוד צ'פנימי   

   ֻאֻהֻיהֻ 
   הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

   ֻאֻהֻיהֻ 
   הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

   ֻאֻהֻיהֻ 
   הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

   ֻאֻהֻיהֻ 
   הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

    דחו"ב חו"ג דגבורה צ'פנימי   

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   הְ ְאְהיְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ְאְהְיהְ 
  הְ  וְ  הְ  יְ 

 וצלם מוח

  גל אם(
  )גל אם

 וצלם מוח  

  גל אם(
  גל) אם

  א"דז הוד כלי

  אדני
ö צבאו צבאות  

öות  

  'דנוק הוד כלי  

  אלהים
  א אל אלה אלהי אלהים

  במוכן
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  גדלות ב' דאבא לזו"ן (ב) בג"ה צהמ
  בג"ה דנוק'.בג"ה דנוק'.בג"ה דנוק'.בג"ה דנוק'.והנפשות והמספר והמלכויות והדמות לג' כלי לז"א. לז"א. לז"א. לז"א. אבא עי' דגדלות ב' ד בג"הבג"הבג"הבג"היכוין להמשיך 

        לז"א.  לז"א.  לז"א.  לז"א.   אבא עי'דדגד' ב' ' א' גדד ה"בג
  דז"א מ'בג"ה דמקיף   

   ֵאֵהֵיהֵ 
   הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ֻאֻהֻיהֻ 
   הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

  דז"א 'לבג"ה דמקיף   
   ֵאֵהֵיהֵ 

   הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 
   ְאְהְיהְ 

   הְ  וְ  הְ  יְ 
   ֻאֻהֻיהֻ 

  הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

(ולשד"ה יכוין להמשיך גם 

מוחין דפנים דגדלות א' 

  ).יש"סד

  וכשישתה

 דלאה החסדים חלקי ימשיך

 לרחל פ"לאו א"ז גרון דרך

  .מ"לאו הגבורות וחלק

לנוק'. לנוק'. לנוק'. לנוק'.  הנפשות והמספר והמלכויות והדמות
  נוקד מ'בג"ה דמקיף'   

   ֵאֵהֵיהֵ (
   הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ֻאֻהֻיהֻ 
  )הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

  נוקד 'לבג"ה דמקיף'   
   ֵאֵהֵיהֵ (
   הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ֻאֻהֻיהֻ 
  )הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

  דבינה דחו"ב חו"ג צ'פנימי    
   ֵאֵהֵיהֵ 

  הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 
   ֵאֵהֵיהֵ 

  הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 
   ֵאֵהֵיהֵ 

  הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 
   ֵאֵהֵיהֵ 

  הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 

   דחו"ב חו"ג דגבורה צ'מי פני   

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ְאְהְיהְ 
  הְ  וְ  הְ  יְ 

 וצלם מוח

  ו היאוהי  יוד
  הי יוד היאלף 

  וצלם מוח  

  ו היאוהי  יוד
  הי יוד היאלף 

  דז"א בינה כלי

  אלף, אלף הא, אלף הא יוד, אלף הא יוד הא
  ד האאלף הא יו
  אהיה

  'דנוק בינה כלי  

  אלף הה יוד הה
  אהיה

  א, אה, אהי, אהיה

  דחו"ב חו"ג דגבורה צ'פנימי   

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

    דחו"ב חו"ג דגבורה צ'פנימי   

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

 וצלם מוח

  הי אווהי  יוד
  הי יוד היאלף 

 וצלם מוח  

  ו היאוהי  יוד
  הי יוד היאלף 

  א"דז גבורה כלי

  יה
  אלף, אלף למד, אלף למד הי, 

  אלף למד הי יוד, אלף למד הי יוד מם
  ֱיהִֹוה

  'דנוק גבורה כלי  

  ֱיהִֹוה
  אלהים
  אכדטם

  דחו"ב חו"ג דהוד צ'פנימי   

   ֻאֻהֻיהֻ 
   הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

   ֻאֻהֻיהֻ 
   הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

   ֻאֻהֻיהֻ 
   הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

   ֻאֻהֻיהֻ 
   הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

    דחו"ב חו"ג דהוד צ'פנימי   

   ֻאֻהֻיהֻ 
   הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

   ֻאֻהֻיהֻ 
   הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

   ֻאֻהֻיהֻ 
   הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

   ֻאֻהֻיהֻ 
   הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

 וצלם מוח

  הי אווהי  יוד
  הי יוד היאלף 

 וצלם מוח  

  ו היאוהי  יוד
  הי יוד היאלף 

  א"דז הוד כלי

  אדני
ö צבאו צבאות  

öות  

  'דנוק הוד כלי  

  אלהים
  א אל אלה אלהי אלהים

  במוכן
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    קטנות א' דיש"ס לזו"ן (ג) בג"ה המצ
        וק'.וק'.וק'.וק'.ננננוהמספר והמלכויות והדמות לוהנפשות והנפשות והנפשות והנפשות     בג"ה דקטנות א' דיש"ס לז"א.    יכוין להמשיך

  בז"א.  בז"א.  בז"א.  בז"א.  דיש"ס בג"ה דקט' א' 
  דז"א מ'בג"ה דמקיף   

  ֵאֵהֵיֵה 
  ֵה  וֵ  הֵ  יֵ 

  ְאְהְיְה 
  ְה  וְ  הְ  יְ 

  ֻאֻהֻיֻה 
  ֻה  וֻ  הֻ  יֻ 

  דז"א ל'בג"ה דמקיף   
  ֵאֵהֵיֵה 

  ֵה  וֵ  הֵ  יֵ 
  ְאְהְיְה 

  ְה  וְ  הְ  יְ 
  ֻאֻהֻיֻה 

  הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

 

נוק'. נוק'. נוק'. נוק'. בבבב והנפשות והמספר והמלכויות והדמות
  דנוק' מ'בג"ה דמקיף   

  (ֵאֵהֵיֵה 
  ֵה  וֵ  הֵ  יֵ 

  ְאְהְיְה 
  ְה  וְ  הְ  יְ 

  ֻאֻהֻיֻה 
  ֻה) וֻ  הֻ  יֻ 

  דנוק' ל'בג"ה דמקיף   
  (ֵאֵהֵיֵה 

  ֵה  וֵ  הֵ  יֵ 
  ְאְהְיְה 

  ְה  וְ  הְ  יְ 
  ֻאֻהֻיֻה 

  ֻה) וֻ  הֻ  יֻ 
  דחו"ב חו"ג דבינה צ'פנימי    

  ֵאֵהֵיֵה 
  הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 

  ֵאֵהֵיֵה 
  הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 

  ֵאֵהֵיֵה 
  הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 

  ֵאֵהֵיֵה 
  הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 

  
  
  
  
  
  

ñôãðä øåãéñì  

  דחו"ב חו"ג דבינה צ'פנימי    
  ֵאֵהֵיֵה 

  הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 
  ֵאֵהֵיֵה 

  הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 
  ֵאֵהֵיֵה 

  הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 
  ֵאֵהֵיֵה 

  הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 
  וצלם מוח

    אלף למד הה יוד מם
  אלף למד הה יוד מם

  וצלם מוח

  יוד מם èèאלף למד 
  יוד מם èèאלף למד 

  וצלם מוח

    אלף למד הה יוד מם
  אלף למד הה יוד מם

  דז"א בינה כלי

  אלף, אלף הא, אלף הא יוד, אלף הא יוד הא
  אלף הא יוד הא

  אהיה

  'דנוק בינה כלי  

  אלף הה יוד הה
  אהיה

  א, אה, אהי, אהיה

  דחו"ב חו"ג דגבורה צ'פנימי   

  ְאְהְיְה 
  ְה  וְ  הְ  יְ 

  ְה ְאְהיְ 
  ְה  וְ  הְ  יְ 

  ְאְהְיְה 
  ְה  וְ  הְ  יְ 

  ְאְהְיְה 
  ְה  וְ  הְ  יְ 

  
  
  
  
  
  

ñôãðä øåãéñì  

  דחו"ב חו"ג דגבורה צ'פנימי   

  ְאְהְיְה 
  ְה  וְ  הְ  יְ 

  ְאְהְיְה 
  ְה  וְ  הְ  יְ 

  ְאְהְיְה 
  ְה  וְ  הְ  יְ 

  ְאְהְיְה 
  ְה  וְ  הְ  יְ 

  וצלם מוח

    אלף למד הה יוד מם
  אלף למד הה יוד מם

  וצלם מוח

  יוד מם èèאלף למד 
  יוד מם èèאלף למד 

  וצלם מוח

    אלף למד הה יוד מם
  אלף למד הה יוד מם

  א"דז גבורה כלי

  יה
  אלף, אלף למד, אלף למד הי, 

  אלף למד הי יוד, אלף למד הי יוד מם
  ֱיהִֹוה

  'דנוק גבורה כלי  

  ֱיהִֹוה
  אלהים
  אכדטם

  דחו"ב חו"ג דהוד צ'פנימי   

  ֻאֻהֻיֻה 
  ֻה  וֻ  הֻ  יֻ 

  ֻאֻהֻיֻה 
  ֻה  וֻ  הֻ  יֻ 

  ֻאֻהֻיֻה 
  ֻה  וֻ  הֻ  יֻ 

  ֻאֻהֻיֻה 
  ֻה  וֻ  הֻ  יֻ 

  

  

  

  

  

  

  

  

ñôãðä øåãéñì  

  דחו"ב חו"ג דהוד צ'פנימי   

  ֻאֻהֻיֻה 
  ֻה  וֻ  הֻ  יֻ 

  ֻאֻהֻיֻה 
  ֻה  וֻ  הֻ  יֻ 

  ֻאֻהֻיֻה 
  ֻה  וֻ  הֻ  יֻ 

  ֻאֻהֻיֻה 
  ֻה  וֻ  הֻ  יֻ 

  וצלם מוח

    אלף למד הה יוד מם
  הה יוד מם אלף למד

  וצלם מוח

  יוד מם èèאלף למד 
  יוד מם èèאלף למד 

  וצלם מוח

    אלף למד הה יוד מם
  אלף למד הה יוד מם

  א"דז הוד כלי

  אדני
ö צבאו צבאות  

öות  

  'דנוק הוד כלי  

  אלהים
  א אל אלה אלהי אלהים

  במוכן
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  קטנות ב' דאבא לזו"ן )א(דת"י לרבי וידאל  כורך (ליר"א) מוציא מצה
  .לנוק'לנוק'לנוק'לנוק'והמספר והמלכויות והדמות והנפשות , "א"א"א"אדאבא עי' לזדאבא עי' לזדאבא עי' לזדאבא עי' לז' ' ' ' בבבב    דקט'דקט'דקט'דקט' דחו"ג י"להמשיך דת יכוין
  

  דת"י דחו"ג דקט' ב' 
  דאבא עילאה 

        לז"א. לז"א. לז"א. לז"א. 
  

  

  

  דז"א מ'דת"י דמקיף  
  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 

 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  דז"א ל'דת"י דמקיף   
  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 

 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  
הנפשות והמספר 

  והמלכויות והדמות 
  .לנוק'לנוק'לנוק'לנוק'

  וק'דנ מ'דת"י דמקיף   
  (ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 

 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו) וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  דנוק' ל'דת"י דמקיף   
  (ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 

 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו) וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו
   'דחו"ב חו"ג דדעת צ   

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

   'דחו"ב חו"ג דדעת צ   
  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
  יוד מם הא הא ואו למד הא אלף יוד
    יוד מם  הא הא ואו למד הא אלף יוד
  יוד מם  הא הא ואו למד הא אלף יוד

   ][יהוה אלהים  יהוה אלהים  יהוה אלהים
  בהם ס"ט אותיות ועם כללות הו' שמות סה"כ כמנין ע"ה

 וצלם מוח

  אכדטם (
    והכולל גי' ע"ה

  ע"ה אכדטם

  וצלם מוח

    גי' ע"דאכדטם 

  )ע"ד אכדטם

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

   ][יהוה אלהים  יהוה אלהים  יהוה אלהים
  בהם ס"ט אותיות ועם כללות הו' שמות סה"כ כמנין ע"ה

 וצלם מוח

  ע"ה אכדטם(
  ע"ה אכדטם

  וצלם מוח

    ע"ד אכדטם

  )ע"ד אכדטם

  א"דז דעת כלי  

  יוד הי ויו הי
  יוד הי ואו הי
  יוד הה וו הה

  'דנוק עתד כלי  

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

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

   'ת"תדחו"ב חו"ג ד צ   

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

   ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

   'ת"תדחו"ב חו"ג ד צ   

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

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

   ][יהוה אלהים  יהוה אלהים  יהוה אלהים

 וצלם מוח

    (אכדטם 
    והכולל גי' ע"ה

  ע"ה אכדטם

  וצלם מוח

    גי' ע"דאכדטם 

  )ע"ד אכדטם

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

  ][יהוה אלהים  יהוה אלהים  יהוה אלהים

 וצלם מוח

  ע"ה (אכדטם
  ע"ה אכדטם

  וצלם מוח

    ע"ד אכדטם

  )ע"ד אכדטם

  א"דז תפארת כלי  

  יוד הא ואו הא
  י יה יהו יהוה

  יהוה

  'דנוק תפארת כלי  

  אלף למד הי יוד מם
  צבאות
  השתפא

   'יסודדחו"ב חו"ג ד צ   

  הּויּוהּו אּוהּויּוהּואּו
  הּו  וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו  וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

   'יסודדחו"ב חו"ג ד צ   

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו  וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו  וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

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

   ][יהוה אלהים  יהוה אלהים  יהוה אלהים

 וצלם מוח

    אכדטם (
    והכולל גי' ע"ה

  ע"ה אכדטם

  וצלם מוח

    גי' ע"דאכדטם 

  )ע"ד אכדטם

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

  ][יהוה אלהים  יהוה אלהים  יהוה אלהים

 וצלם מוח

  ע"ה אכדטם(
  ע"ה אכדטם

  וצלם מוח

    ע"ד אכדטם

  )ע"ד אכדטם

  א"דז יסוד כלי  

  יאהדונהי
  יוד דלת שין דלת, שין שין,

  יוד דלת שין

  'דנוק יסוד כלי  

  שין דלת יוד
  שדי

  ש שד שדי
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קטנות ב' דאבא עילאה למלכות דנוק'

  מ'מקיף  

  ָיההֹ (ְא 
  ה)  וָ  הֹ  יְ 

  ל'מקיף   

  ָיה הֹ (ְא 
  ה) וָ  הֹ  יְ 

צ' פנימי   

  ָיה הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

  ָיה הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

  ָיה הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

  ָיה הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 
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    גדלות ב' דאבא לזו"ן )ב(דת"י לרבי וידאל  כורך(ליר"א)  מוציא מצה
  הנפשות והמספר והמלכויות והדמות לנוק'.ו    לז"א.לז"א.לז"א.לז"א. עי' באאד דגדלות ב'דגדלות ב'דגדלות ב'דגדלות ב'כוין להמשיך דת"י דחו"ג י

  לז"א.לז"א.לז"א.לז"א.עי'  אבדת"י דחו"ג דגדלות ב' דא

  דז"א מ'דת"י דמקיף  
  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 

 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  דז"א ל'דת"י דמקיף   
  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 

 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

)dcyle  יכוין גם להמשיך מוחין

  דפנים דגדלות א' דיש"ס).

  '.'.'.'.לנוקלנוקלנוקלנוק והדמות והמלכויות והמספר ותהנפש

  נוקד מ'דת"י דמקיף'  
  ֹאֵהָיהֵ  ֹאֵהָיהֵ (
 ֹ ֹ  הֵ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  הֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  י

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  )הּו וּו הּו יּו הּו וּו הּו יּו
 נוקד 'לי דמקיף "דת'   

  ֹאֵהָיהֵ  ֹאֵהָיהֵ (
 ֹ ֹ  הֵ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  הֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  י

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  )הּו וּו הּו יּו הּו וּו הּו יּו

  דחו"ב חו"ג דדעת צ'פנימי   

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ הֵ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ   י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

        

  
  דדעתדחו"ב חו"ג  צ'פנימי    

  ֹאֵהָיהֵ  ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  הֵ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  י

  ֹאֵהָיהֵ  ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  הֵ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  י

  ֹאֵהָיהֵ  ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  הֵ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  י

  ֹאֵהָיהֵ  ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  הֵ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  י

  וצלם מוח

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

 וצלם מוח  

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

  א"דז דעת כלי

  יוד הי ויו הי
  יוד הי ואו הי
  יוד הה וו הה

  'דנוק דעת כלי  

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

  ד, יוד הא, יוד הא ואו, יוד הא ואו האיו

  תפארתדחו"ב חו"ג ד צ'פנימי   

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

    תפארתו"ג דדחו"ב ח צ'פנימי   

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  וצלם מוח

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

 םוצל מוח  

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

  א"דז תפארת כלי

  יוד הא ואו הא
  י יה יהו יהוה

  יהוה

  'דנוק תפארת כלי  

  אלף למד הי יוד מם
  צבאות
  השתפא

  יסוד דחו"ב חו"ג ד צ'פנימי  

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו  וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

   אּוהּויּוהּואּוהּויּוהּו
  הּו  וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

מלכות דנוק'

  מ'מקיף  
 ָיההֹ (ְא 

  ה)  וָ  הֹ  יְ 

  ל'מקיף   
  ָיה הֹ (ְא 

  ה) וָ  הֹ  יְ 
צ' פנימי   

  ָיה הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

  ָיה הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

  ָיה הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

  ָיה הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

  יסודדחו"ב חו"ג ד צ'פנימי   

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו  וּו הּו יּו הּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו  וּו הּו יּו הּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו וּו הּו יּו הּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו וּו הּו יּו הּו וּו הּו יּו

  וצלם מוח

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

 וצלם מוח

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

  א"דז יסוד כלי

  יאהדונהי
  לת, שין דלת יודשין, שין ד

  שין דלת יוד

  'דנוק יסוד כלי

  שין דלת יוד
  שדי

  ש שד שדי
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  קטנות א' דיש"ס לזו"ן )ג(דת"י לרבי וידאל  כורך(ליר"א)  מוציא מצה
    לנוק'.לנוק'.לנוק'.לנוק'.והמספר והמלכויות והדמות והנפשות והנפשות והנפשות והנפשות יכוין להמשיך דת"י דחו"ג דקטנות א' דיש"ס לז"א, 

  בז"א.  בז"א.  בז"א.  בז"א.  דת"י דחו"ג דקט' א' דיש"ס 

 דז"א מ'"י דמקיף דת   
 ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 

 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  דז"א ל'דת"י דמקיף   
  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 

 ֹ ֹ הֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  י
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  
  בנוק'. בנוק'. בנוק'. בנוק'.  והנפשות והמספר והמלכויות והדמות

  דנוק' מ'דת"י דמקיף  
  (ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 

 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו) וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  דנוק' ל'דת"י דמקיף  
  (ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 

 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו) וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו
  דחו"ב חו"ג דדעת צ'פנימי   

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

        

  
  

  
  

  
ñôãðä øåãéñì  çî ïéåëé

:äæë éòöîà å÷ì ãçà  

  דחו"ב חו"ג דדעת  צ'פנימי 

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֵה ֹאֵהָיהֵ ֹאֵהיָ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  וצלם מוח

  יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה
 יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה

  וצלם מוח

  א יוד מםíאלף למד 
  א יוד מםíאלף למד 

  וצלם מוח

  יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה
 יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה

  א"דז דעת כלי

  יוד הי ויו הי
  יוד הי ואו הי
  יוד הה וו הה

  'דנוק דעת כלי  

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

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

תפארתדחו"ב חו"ג ד צ'י פנימ   

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  

  
  
  
  

ñôãðä øåãéñì:  

  תפארתדחו"ב חו"ג ד צ'פנימי  

  יֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  וצלם מוח

  יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה
 יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה

  וצלם מוח

  א יוד מםíלף למד א
  א יוד מםíאלף למד 

  וצלם מוח

  יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה
 יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה

  א"דז תפארת כלי

  יוד הא ואו הא
  י יה יהו יהוה

  יהוה

  'דנוק תפארת כלי  

  אלף למד הי יוד מם
  צבאות
  השתפא

  יסודדחו"ב חו"ג ד צ'פנימי   

  ּויּוהּו אּוהּויּוהּואּוה
  הּו  וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו  וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  
  
  
  
  
  
  
  

ñôãðä øåãéñì:  

 יסודדחו"ב חו"ג ד צ'ימי פנ   

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו  וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו  וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  וצלם מוח

  יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה
 יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה

  וצלם מוח

  א יוד מםíאלף למד 
  א יוד מםíאלף למד 

  וצלם מוח

  יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה
 יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה

  א"דז יסוד כלי

  יאהדונהי
  ן, שין דלת, שין דלת יודשי

  שין דלת יוד

  'דנוק יסוד כלי  

  שין דלת יוד
  שדי

  ש שד שדי
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קטנות א' דיש"ס למלכות דנוק'

  מ'מקיף  

 ָיההֹ (ְא 
  ה)  וָ  הֹ  יְ 

  ל'מקיף   

  ָיה הֹ (ְא 
  ה) וָ  הֹ  יְ 

צ' פנימי   

  ָיה הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

  ָיה הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

  ָיה הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

  
        אכלאכלאכלאכלוכשיוכשיוכשיוכשי

  ....17171717ממממ""""לאולאולאולאו    הגבורותהגבורותהגבורותהגבורות    וחלקוחלקוחלקוחלק    לרחללרחללרחללרחל    פפפפ""""לאולאולאולאו    אאאא""""זזזז    גרוןגרוןגרוןגרון    דרךדרךדרךדרך    דלאהדלאהדלאהדלאה    החסדיםהחסדיםהחסדיםהחסדים    חלקיחלקיחלקיחלקי    ימשיךימשיךימשיךימשיך

  
!"  

  

                                                           
17  ÷øå ,àîéàã ïéçåî íä äàìã ïéçåîù éðôî íòèäù áúëù ò"úôá ïééòå ,äöîá åæ äðåë äáúëð àì ì"æ ìàãéå éáøå à"øéä éøåãéñá

 úåñåëá.ñôãðä øåãéñá ïëå äöîá íâ åæ äðåë úáúë ù"ùøä é"úëá ìáà .äæá ïéåëì ùé àîéàã ïéçåî íäù  
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   ָמרֹור

  :הסיבה בלא ויאכלנו בחרוסת ויטבול מרור כזית יקח

ם ּוְמזּוָמן מּוָכן ִהְנִני ם ָמרֹור ֲאִכיַלת ִמְצַות ְלַקּיֵ א ִיחּוד ְלׁשֵ ִריךְ  קּוְדׁשָ  הּוא ּבְ

יּה  ִכיְנּתֵ ְדִחילוּ  ּוׁשְ ם ְוֶנֱ�ָלם ָטִמיר ַההּוא ְיֵדי ַ�ל ְרִחימוּ וּ  ּבִ ׁשֵ ל ּבְ ָרֵאל ּכָ   :ִיֹשְ

ה ָ�ֵלינוּ  ֱאלֵֹהינוּ  ֲאדָֹני נֹוַ�ם ִויִהי ה ָ�ֵלינוּ  ּכֹוְנָנה ָיֵדינוּ  ּוַמֲ�ֹשֵ  ָיֵדינוּ  ּוַמֲ�ֹשֵ

  :ּכֹוְנֵנהוּ 

רּוךְ  ה ּבָ ר ָהעֹוָלם ֶמֶלךְ  ֱאלֵֹהינוּ  יהוה ַאּתָ נוּ  ֲאׁשֶ ׁשָ ִמְצ  ִקּדְ נוּ  ֹוָתיוּבְ  ֲאִכיַלת ַ�ל ְוִצּוָ

  : ָמרֹור

 גי' חייםאהיה יהוה אהיה מרור גי' מו"ת רמז לדיני לאה שהם רו"ת להמתיקו ולהחיותו בחיים שהם 

  ומס' ח"ס דחרוסת להמתיק כל דיני לאה הרמוזים באותיות רו"ת דחרוסת העולים  כמס' מילוי שם אדנ"י

  ז"א.והמיתוק הנז' מחב"ד ד ודי וןנ לתד לףא

  (כ"ז מסידור רבי וידאל, והוסיף במוסגר וז"ל: פי' ע"י המשכת המוחין הנזכרים מחב"ד דז"א).

דארבעה אהיה, כשנחסר מהם ארבעת לף אלף אלף אלף אובסידור הנדפס נוסף: שדיני לאה הם ד' מילויי 

  מתקם בחרוסת כנ"ל.שורשיהם, ישארו מת, והם דיני לאה, ואם נמנה גם הואו דדעת שלה יעלה מרור. וצריך ל

[יוד הא ואו הא וגם הוא זכר לטיט, שהיו"ד שבאמצע משמשת לב' הטטי"ן, והם י"ט י"ט, ב' מילוי מ"ה 
שבז"א, שכל י"ט מספר חוה, א' כנגד לאה, שהיא חוה ראשונה שאחר פרצוף ישראל,  יוד הא ואו הא] 

י עיקר הטיט הוא למתק דיני לאה, כדי וא' כנגד רחל, חוה הב' שאחורי ישורון, וב' כאחד מספרם בלאה, כ
  שתוכל רחל, שעיקר הזווג בלילה זה הוא עמה, לקבלם כשהם ממותקים:

  

   ּכֹוֵרךְ 

ç÷é úéæë ïî äöîä úéùéìùä úéæëå úøæç äîò ìëàéå ïäéúù ãçéá äáéñäá àìáå äëøá ,
íãå÷îå øîàé:   

ׁש  ֵזֶכר ל ְלִמְקּדָ ִהּלֵ ן. ּכְ ה ּכֵ ל ָ�ֹשָ ְזַמן. ִהּלֵ יתׁשֶ  ּבִ ׁש  ּבֵ ְקּדָ ם ָהָיה ַהּמִ  ּכֹוֵרךְ  ָהָיה ַקּיָ

ַסח ה ּפֶ ַיַחד ְואֹוֵכל ּוָמרֹור ַמּצָ ם ּבְ ֱאַמר ַמה ְלַקּיֵ ּנֶ הוּ  ּוְמרֹוִרים ַמּצֹות ַ�ל ׁשֶ   :ֹיאְכל.

לרד"ם והיר"א ז"ל יכוין בכורך כל הג' קוין בזו"ן ויעו"ר דיעו"ר, שהיא מצוה מדרבנן, ויכוין בכל מה 

   במוציא מצה.שמסודר לעיל 

  ולשון הרש"ש משמע שהוא זכר בעלמא ואין מכוונים כלל.

יכוין רק בדפים הרוצה לכוין כפי שיטתו ולרבי וידאל ז"ל יכוין רק בקו אמצעי וכפי שמפורט לעיל (

 רבי וידאל).ליר"א ושכתוב בראשם כורך 
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  קטנות ב' דאבא לזו"ן א)( חח"ן ר)"א ביעו"כורך (ליר
   .'דנוק ן"חח ספירות' ג כלי' לג והדמות והמלכויות והמספר והנפשות לז"א. דקטנות ב' דאבא עילאהדקטנות ב' דאבא עילאהדקטנות ב' דאבא עילאהדקטנות ב' דאבא עילאה יכוין להמשיך חח"ן

  לז"א.  לז"א.  לז"א.  לז"א.   'עי דאבא' ב' קטד ן"חח
  

  דז"א מ'חח"ן דמקיף   
  הַ יַ ַאהַ 

  הַ  וַ  הַ  יַ 
  הֶ יֶ ֶאהֶ 

  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 
  הִ יִ ִאהִ 

   הִ  וִ  הִ  יִ 

  דז"א ל'חח"ן דמקיף    
  הַ יַ ַאהַ 

  הַ  וַ  הַ  יַ 
  הֶ יֶ ֶאהֶ 

  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 
  הִ יִ ִאהִ 

  הִ  וִ  הִ  יִ 

  

  

 והמלכויות והמספר והנפשות
   ....''''דנוקדנוקדנוקדנוק ן"לחח והדמות

  נוקד 'מחח"ן דמקיף'    
  הַ יַ ַאהַ (
  הַ  וַ  הַ  יַ 

  הֶ יֶ ֶאהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  הִ יִ ִאהִ 
  )הִ  וִ  הִ  יִ 

  נוקד ל'חח"ן דמקיף'   
  הַ יַ ַאהַ (
  הַ  וַ  הַ  יַ 

  הֶ יֶ ֶאהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  הִ יִ ִאהִ 
  )הִ  וִ  הִ  יִ 

  דחו"ב חו"ג דחכמה צ'פנימי   

  הַ יַ ַאהַ 
  הַ  וַ  הַ  יַ 

  הַ יַ ַאהַ 
  הַ  וַ  הַ  יַ 

  הַ יַ ַאהַ 
  הַ  וַ  הַ  יַ 

  הַ יַ ַאהַ 
  הַ  וַ  הַ  יַ 

    דחו"ב חו"ג דחכמה צ'פנימי   

  הַ יַ ַאהַ 
  הַ  וַ  הַ  יַ 

  הַ יַ ַאהַ 
  הַ  וַ  הַ  יַ 

  הַ יַ ַאהַ 
  הַ  וַ  הַ  יַ 

  הַ יַ ַאהַ 
  הַ  וַ  הַ  יַ 

 וצלם מוח

  ם(אכדט
  אכדטם)

 וצלם מוח  

  (אכדטם 
  אכדטם)

 א"דז חכמה כלי

  יוד הי ואו הא
  י יה יהו יהוה

  יוד הא ואו הא

 'דנוק חכמה כלי  

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

  י יה יהו יהוה

  חסדדחו"ב חו"ג ד צ'פנימי   

  הֶ יֶ ֶאהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  הֶ יֶ ֶאהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  הֶ יֶ ֶאהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  הֶ יֶ ֶאהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

    חסדדחו"ב חו"ג ד צ'פנימי   

  הֶ יֶ ֶאהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  הֶ יֶ ֶאהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  הֶ יֶ ֶאהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  הֶ יֶ ֶאהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

 וצלם מוח

  (אכדטם
  אכדטם)

 וצלם מוח  

  (אכדטם 
  אכדטם)

  א"דז חסד כלי

  א אל אלו אלוה
  אלוה

  אלף למד

 'דנוק חסד כלי  

  אלף למד
  אלף, אלף למד

  אל

  דחו"ב חו"ג דנצח צ'פנימי   

  הִ יִ ִאהִ 
  הִ  וִ  הִ  יִ 

  הִ יִ ִאהִ 
  הִ  וִ  הִ  יִ 

  הִ יִ ִאהִ 
  הִ  וִ  הִ  יִ 

  הִ יִ ִאהִ 
  הִ  וִ  הִ  יִ 

    דחו"ב חו"ג דנצח צ'פנימי   

  הִ יִ ִאהִ 
  הִ  וִ  הִ  יִ 

  הִ יִ ִאהִ 
  הִ  וִ  הִ  יִ 

  הִ יִ ִאהִ 
  הִ  וִ  הִ  יִ 

  הִ יִ ִאהִ 
  הִ  וִ  הִ  יִ 

 וצלם מוח

  כדטם(א
  אכדטם)

 וצלם מוח  

  (אכדטם 
  אכדטם)

  א"דז נצח כלי

  יהוה
  õצ צב צב

 õצב

 'דנוק נצח כלי  

  אל
  א אל
  בם
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  גדלות ב' דאבא לזו"ן ב)( חח"ן ר)"א ביעו"(ליר כורך
  חח"ן דנוק'.חח"ן דנוק'.חח"ן דנוק'.חח"ן דנוק'.והנפשות והמספר והמלכויות והדמות לג' כלי     לז"א.לז"א.לז"א.לז"א.דגדלות ב' דאבא עי'  חח"ןחח"ןחח"ןחח"ןיכוין להמשיך 

  לז"א.  לז"א.  לז"א.  לז"א.   'עי אדאב' ב' דגד ן"חח
  

  דז"א מ'חח"ן דמקיף   
  הַ יַ ַאהַ 

  הַ  וַ  הַ  יַ 
  הֶ יֶ ֶאהֶ 

  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 
  הִ יִ ִאהִ 

   הִ  וִ  הִ  יִ 

  דז"א ל'חח"ן דמקיף    
  הַ יַ ַאהַ 

  הַ  וַ  הַ  יַ 
  הֶ יֶ ֶאהֶ 

  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 
  הִ יִ ִאהִ 

  הִ  וִ  הִ  יִ 

  

  

  

 והמלכויות והמספר והנפשות
   ....''''דנוקדנוקדנוקדנוק ן"לחח והדמות

  וקנד 'מחח"ן דמקיף'   
  הַ יַ ַאהַ (
  הַ  וַ  הַ  יַ 

  הֶ יֶ ֶאהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  הִ יִ ִאהִ 
  )הִ  וִ  הִ  יִ 

  נוקד ל'חח"ן דמקיף'    
  הַ יַ ַאהַ (
  הַ  וַ  הַ  יַ 

  הֶ יֶ ֶאהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  הִ יִ ִאהִ 
  )הִ  וִ  הִ  יִ 

  דחו"ב חו"ג דחכמה צ'פנימי   

  הַ יַ ַאהַ 
  הַ  וַ  הַ  יַ 

  הַ יַ ַאהַ 
  הַ  וַ  הַ  יַ 

  הַ יַ ַאהַ 
  הַ  וַ  הַ  יַ 

  הַ יַ הַ ַא 
  הַ  וַ  הַ  יַ 

    דחו"ב חו"ג דחכמה צ'פנימי   

  הַ יַ ַאהַ 
  הַ  וַ  הַ  יַ 

  הַ יַ ַאהַ 
  הַ  וַ  הַ  יַ 

  הַ יַ ַאהַ 
  הַ  וַ  הַ  יַ 

  הַ יַ ַאהַ 
  הַ  וַ  הַ  יַ 

 וצלם מוח

  ויו היהי  יוד
  הי יוד היאלף 

 וצלם מוח  

    יוד הי ויו הי
  אלף הי יוד הי

 א"דז חכמה כלי

  יוד הי ואו הא
  י יה יהו יהוה

  ד הא ואו האיו

 'דנוק חכמה כלי  

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

  י יה יהו יהוה

  חסדדחו"ב חו"ג ד צ'פנימי   

  הֶ יֶ ֶאהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  הֶ יֶ ֶאהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  הֶ יֶ ֶאהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  הֶ יֶ ֶאהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

    חסדדחו"ב חו"ג ד צ'פנימי   

  הֶ יֶ ֶאהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  הֶ יֶ ֶאהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  הֶ יֶ ֶאהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  הֶ יֶ ֶאהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

 וצלם מוח

  ויו היהי  יוד
  הי יוד היאלף 

 וצלם מוח  

    יוד הי ויו הי
  אלף הי יוד הי

  א"דז חסד כלי

  א אל אלו אלוה
  אלוה

  אלף למד

 'דנוק חסד כלי  

  אלף למד
  אלף, אלף למד

  אל

  דחו"ב חו"ג דנצח צ'פנימי   

  הִ יִ ִאהִ 
  הִ  וִ  הִ  יִ 

  הִ יִ ִאהִ 
  הִ  וִ  הִ  יִ 

  הִ יִ ִאהִ 
  הִ  וִ  הִ  יִ 

  הִ יִ ִאהִ 
  הִ  וִ  הִ  יִ 

    דחו"ב חו"ג דנצח צ'פנימי   

  הִ יִ ִאהִ 
  הִ  וִ  הִ  יִ 

  הִ יִ ִאהִ 
  הִ  וִ  הִ  יִ 

  הִ יִ ִאהִ 
  הִ  וִ  הִ  יִ 

  הִ יִ ִאהִ 
  הִ  וִ  הִ  יִ 

 וצלם מוח

  ויו היהי  יוד
  הי יוד היאלף 

 וצלם מוח  

    יוד הי ויו הי
  ף הי יוד היאל

  א"דז נצח כלי

  יהוה
  õצ צב צב

 õצב

  
  

 'דנוק נצח כלי

  אל
  א אל
  בם
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  קטנות א דיש"ס לזו"ן ג)( חח"ן ר)"א ביעו"(ליר כורך
  חח"ן דנוק'.חח"ן דנוק'.חח"ן דנוק'.חח"ן דנוק'.והנפשות והמספר והמלכויות והדמות לג' כלי לז"א. לז"א. לז"א. לז"א. דקטנות א' דיש"ס חח"ן חח"ן חח"ן חח"ן יכוין להמשיך 

  לז"א.  דיש"סדיש"סדיש"סדיש"סחח"ן דקט' א' 

  

  דז"א  מ'חח"ן דמקיף  
  ַאַהַיהַ 

  הַ  וַ  הַ  יַ 
  ֶאֶהֶיהֶ 

  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 
  ִאִהִיהִ 

   הִ  וִ  הִ  יִ 

  דז"א ל'חח"ן דמקיף  
  ַאַהַיהַ 

  הַ  וַ  הַ  יַ 
  ֶאֶהֶיהֶ 

  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 
  ִאִהִיהִ 

  הִ  וִ  הִ  יִ 

  

  

  

  

והנפשות והמספר והמלכויות 
   דנוק'.דנוק'.דנוק'.דנוק'.והדמות לחח"ן 

  דנוק'  מ'חח"ן דמקיף  
  (ַאַהַיהַ 

  הַ  וַ  הַ  יַ 
  ֶיהֶ ֶאהֶ 

  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 
  ִאִהִיהִ 

  )הִ  וִ  הִ  יִ 

  דנוק' ל'חח"ן דמקיף    
  (ַאַהַיהַ 

  הַ  וַ  הַ  יַ 
  ֶאֶהֶיהֶ 

  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 
  ִאִהִיהִ 

  ִה) וִ  הִ  יִ 
  דחו"ב חו"ג דחכמה   צ'פנימי  

  ַאַהַיהַ 
  הַ  וַ  הַ  יַ 

  ַאַהַיהַ 
  הַ  וַ  הַ  יַ 

  ַאַהַיהַ 
  הַ  וַ  הַ  יַ 

  ַאַהַיהַ 
  הַ  וַ  הַ  יַ 

  
  
  
  
  
  
  
  

ñìñôãðä øåãé  

  חכמהדחו"ב חו"ג ד צ'פנימי    
  ַאַהַיהַ 

  הַ  וַ  הַ  יַ 
  ַאַהַיהַ 

  הַ  וַ  הַ  יַ 
  ַאַהַיהַ 

  הַ  וַ  הַ  יַ 
  ַאַהַיהַ 

  הַ  וַ  הַ  יַ 
  וצלם מוח

    אלף למד הי יוד מם
  אלף למד הי יוד מם

  וצלם מוח

    י יוד מםãאלף למד 
  י יוד מםãאלף למד 

  וצלם מוח

    אלף למד הי יוד מם
  יוד מם אלף למד הי

  א"דז חכמה כלי

 יוד הי ואו הא
  י יה יהו יהוה

  יוד הא ואו הא

  'דנוק חכמה כלי  

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

  י יה יהו יהוה

   חסדדחו"ב חו"ג ד צ'פנימי    

  ֶאֶהֶיהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  ֶאֶהֶיהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  ֶאֶהֶיהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  ֶאֶהֶיהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  
  
  
  
  
  
  
  

í"ãøì  

  חסד דחו"ב חו"ג ד צ'פנימי  

  ֶאֶהֶיהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  ֶאֶהֶיהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  ֶאֶהֶיהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  ֶאֶהֶיהֶ 
  הֶ  וֶ  הֶ  יֶ 

  וצלם מוח

    אלף למד הי יוד מם
  אלף למד הי יוד מם

  וצלם מוח

    י יוד מםãאלף למד 
  י יוד מםãאלף למד 

  וצלם מוח

    אלף למד הי יוד מם
  למד הי יוד מםאלף 

  א"דז חסד כלי

  א אל אלו אלוה
  אלוה

  אלף למד

  'דנוק חסד כלי  

 אלף למד
  אלף, אלף למד

  אל

  דחו"ב חו"ג דנצח   צ'פנימי
  ִאִהִיהִ 

  הִ  וִ  הִ  יִ 
  ִאִהִיהִ 

  הִ  וִ  הִ  יִ 
  ִאִהִיהִ 

  הִ  וִ  הִ  יִ 
  ִאִהִיהִ 

  הִ  וִ  הִ  יִ 

  

  

  

  

  

  

  

  

ñôãðä øåãéñì  

  דחו"ב חו"ג דנצח צ'פנימי   

  ִאִהִיהִ 
  הִ  וִ  הִ  יִ 

  ִאִהִיהִ 
  הִ  וִ  הִ  יִ 

  ִאִהִיהִ 
  הִ  וִ  הִ  יִ 

  ִאִהִיהִ 
  הִ  וִ  הִ  יִ 

  וצלם מוח

    אלף למד הי יוד מם
  אלף למד הי יוד מם

  וצלם מוח

    י יוד מםãאלף למד 
  י יוד מםãאלף למד 

  וצלם מוח

    אלף למד הי יוד מם
  אלף למד הי יוד מם

  א"דז נצח כלי

  יהוה
  õצ צב צב

  õצב

  'דנוק נצח כלי  

 אל
  א אל
  בם
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  קטנות ב' דאבא לזו"ן א)(בג"ה  ר)"א ביעו"כורך (ליר
  fl"`.דקטנות ב' דאבא עילאה  d"baיכוין להמשיך 

        wepc d"ba'.והנפשות והמספר והמלכויות והדמות לג' כלי 

    לז"א. אבא עילאהאבא עילאהאבא עילאהאבא עילאהדדדד' ב' קטד ה"בג
  דז"א מ'בג"ה דמקיף  

   ֵאֵהֵיהֵ 
   הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 

   ְיהְ ְאהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ֻאֻהֻיהֻ 
   הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

  דז"א 'לבג"ה דמקיף   
   ֵאֵהֵיהֵ 

   הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 
   ְאְהְיהְ 

   הְ  וְ  הְ  יְ 
   ֻאֻהֻיהֻ 

  הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

  

  

לנוק'.  הנפשות והמספר והמלכויות והדמות
  נוקד מ'בג"ה דמקיף'   

   ֵאֵהֵיהֵ (
   הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ֻאֻהֻיהֻ 
  )הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

  נוקד 'לבג"ה דמקיף'   
   ֵאֵהֵיהֵ (
   הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ֻאֻהֻיהֻ 
  )הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

  דחו"ב חו"ג דבינה צ'פנימי   

   ֵאֵהֵיהֵ 
  הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 

   ֵאֵהֵיהֵ 
  הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 

   ֵאֵהֵיהֵ 
  הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 

   ֵאֵהֵיהֵ 
  הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 

    דבינה דחו"ב חו"ג צ'פנימי    
   ֵאֵהֵיהֵ 

  הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 
   ֵאֵהֵיהֵ 

  הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 
   ֵאֵהֵיהֵ 

  הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 
   ֵאֵהֵיהֵ 

  הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 
 וצלם מוח

  גל אם(
  )גל אם

 וצלם מוח  

  גל אם(
  גל) אם

  דז"א בינה כלי

  אלף, אלף הא, אלף הא יוד, אלף הא יוד הא
  אלף הא יוד הא

  אהיה

  'דנוק בינה כלי  

  אלף הה יוד הה
  אהיה

  אהיהא, אה, אהי, 

  דחו"ב חו"ג דגבורה צ'פנימי   

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

    דחו"ב חו"ג דגבורה צ'פנימי   

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

 וצלם חמו

  גל אם(
  )גל אם

 וצלם מוח  

  גל אם(
  גל) אם

  א"דז גבורה כלי

  יה
  אלף, אלף למד, אלף למד הי, 

  אלף למד הי יוד, אלף למד הי יוד מם
  ֱיהִֹוה

  'דנוק גבורה כלי  

  ֱיהִֹוה
  אלהים
  אכדטם

  דחו"ב חו"ג דהוד צ'פנימי   

   ֻאֻהֻיהֻ 
   הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

   ֻאֻהֻיהֻ 
   הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

   ֻאֻהֻיהֻ 
   הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

   ֻאֻהֻיהֻ 
   הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

    דחו"ב חו"ג דגבורה צ'פנימי   

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ְאְהְיהְ 
  הְ  וְ  הְ  יְ 

 וצלם מוח

  גל אם(
  )גל אם

 וצלם מוח  

  גל אם(
  גל) אם

  א"דז הוד כלי

  אדני
ö צבאו צבאות  

öות  

  'דנוק הוד כלי  

  אלהים
  א אל אלה אלהי אלהים

  במוכן
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  לזו"ן לאיןעי א"ת ב' דאוגדלו ב)(בג"ה  ר)"א ביעו"כורך (ליר
  בג"ה דנוק'.בג"ה דנוק'.בג"ה דנוק'.בג"ה דנוק'.והנפשות והמספר והמלכויות והדמות לג' כלי לז"א. לז"א. לז"א. לז"א. דגדלות ב' דאבא עי'  בג"הבג"הבג"הבג"היכוין להמשיך 

        לז"א.  לז"א.  לז"א.  לז"א.   אבא עי'דדגד' ב' ' א' גדד ה"בג
  דז"א מ'בג"ה דמקיף   

   ֵאֵהֵיהֵ 
   הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ֻאֻהֻיהֻ 
   הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

  דז"א 'לבג"ה דמקיף   
   ֵאֵהֵיהֵ 

   הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 
   ְאְהְיהְ 

   הְ  וְ  הְ  יְ 
   ֻאֻהֻיהֻ 

  הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

(ולשד"ה יכוין להמשיך גם 

מוחין דפנים דגדלות א' 

  ).יש"סד

  וכשישתה

 דלאה החסדים חלקי ימשיך

 לרחל פ"לאו א"ז גרון דרך

  .מ"לאו הגבורות וחלק

לנוק'. לנוק'. לנוק'. לנוק'.  שות והמספר והמלכויות והדמותהנפ
  נוקד מ'בג"ה דמקיף'   

   ֵאֵהֵיהֵ (
   הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ֻאֻהֻיהֻ 
  )הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

  נוקד 'לבג"ה דמקיף'   
   ֵאֵהֵיהֵ (
   הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ֻאֻהֻיהֻ 
  )הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

  דבינה דחו"ב חו"ג צ'פנימי    
   ֵהֵיהֵ ֵא 
  הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 

   ֵאֵהֵיהֵ 
  הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 

   ֵאֵהֵיהֵ 
  הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 

   ֵאֵהֵיהֵ 
  הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 

    דחו"ב חו"ג דגבורה צ'פנימי   

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ְאְהְיהְ 
  הְ  וְ  הְ  יְ 

 וצלם מוח

  ויו היהי  יוד
  הי יוד היאלף 

  םוצל מוח  

  ויו היהי  יוד
  הי יוד היאלף 

  דז"א בינה כלי

  אלף, אלף הא, אלף הא יוד, אלף הא יוד הא
  אלף הא יוד הא

  אהיה

  'דנוק בינה כלי  

  אלף הה יוד הה
  אהיה

  א, אה, אהי, אהיה

  דחו"ב חו"ג דגבורה צ'פנימי   

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

    דחו"ב חו"ג דגבורה צ'פנימי   

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

   ְאְהְיהְ 
   הְ  וְ  הְ  יְ 

 וצלם מוח

  ויו היהי  יוד
  הי יוד היאלף 

 וצלם מוח  

  ויו היהי  יוד
  הי יוד היאלף 

  א"דז גבורה כלי

  יה
  אלף למד הי, אלף, אלף למד, 

  אלף למד הי יוד, אלף למד הי יוד מם
  ֱיהִֹוה

  'דנוק גבורה כלי  

  ֱיהִֹוה
  אלהים
  אכדטם

  דחו"ב חו"ג דהוד צ'פנימי   

   ֻאֻהֻיהֻ 
   הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

   ֻאֻהֻיהֻ 
   הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

   ֻאֻהֻיהֻ 
   הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

   ֻאֻהֻיהֻ 
   הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

    דחו"ב חו"ג דהוד צ'פנימי   

   ֻאֻהֻיהֻ 
   הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

   ֻאֻהֻיהֻ 
   הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

   ֻאֻהֻיהֻ 
   הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

   ֻאֻהֻיהֻ 
   הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

 וצלם מוח

  ויו היהי  יוד
  הי יוד היאלף 

 וצלם מוח  

  ויו היהי  יוד
  הי יוד היאלף 

  א"דז הוד כלי

  אדני
ö צבאו צבאות  

öות  

  'דנוק הוד כלי  

  אלהים
  א אל אלה אלהי אלהים

  במוכן
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     קטנות א' דיש"ס לזו"ן ג)בג"ה ( ו"ר)כורך (ליר"א ביע
        נוק'.נוק'.נוק'.נוק'.והמספר והמלכויות והדמות לוהנפשות והנפשות והנפשות והנפשות     בג"ה דקטנות א' דיש"ס לז"א.    יכוין להמשיך

  בז"א.  בז"א.  בז"א.  בז"א.  דיש"ס בג"ה דקט' א' 
  דז"א  מ'בג"ה דמקיף  

  ֵאֵהֵיֵה 
  ֵה  וֵ  הֵ  יֵ 

  ְאְהְיְה 
  ְה  וְ  הְ  יְ 

  ֻאֻהֻיֻה 
  ֻה  וֻ  הֻ  יֻ 

  דז"א  ל'בג"ה דמקיף  
  ֵאֵהֵיֵה 

   הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 
  ְאְהְיְה 

  ְה  וְ  הְ  יְ 
  ֻאֻהֻיֻה 

  הֻ  וֻ  הֻ  יֻ 

 

נוק'. נוק'. נוק'. נוק'. בבבב והנפשות והמספר והמלכויות והדמות
  דנוק'  מ'בג"ה דמקיף  

  (ֵאֵהֵיֵה 
  ֵה  וֵ  הֵ  יֵ 

  ְאְהְיְה 
  ְה  וְ  הְ  יְ 

  ֻאֻהֻיֻה 
  ֻה) וֻ  הֻ  יֻ 

  דנוק'  ל'בג"ה דמקיף  
  (ֵאֵהֵיֵה 

  ֵה  וֵ  הֵ  יֵ 
  ְאְהְיְה 

  ְה  וְ  הְ  יְ 
  ֻיֻה ֻאהֻ 

  ֻה) וֻ  הֻ  יֻ 
  דחו"ב חו"ג דבינה צ'פנימי    

  ֵאֵהֵיֵה 
  הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 

  ֵאֵהֵיֵה 
  הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 

  ֵאֵהֵיֵה 
  הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 

  ֵאֵהֵיֵה 
  הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 

  
  
  
  
  
  

ñôãðä øåãéñì  

  דחו"ב חו"ג דבינה צ'פנימי    
  ֵאֵהֵיֵה 

  הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 
  ֵאֵהֵיֵה 

  הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 
  ֵאֵהֵיֵה 

  הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 
  ֵהֵיֵה ֵא 
  הֵ  וֵ  הֵ  יֵ 

  וצלם מוח

    אלף למד הה יוד מם
  אלף למד הה יוד מם

  וצלם מוח

  יוד מם èèאלף למד 
  יוד מם èèאלף למד 

  וצלם מוח

    אלף למד הה יוד מם
  אלף למד הה יוד מם

  דז"א בינה כלי

  אלף, אלף הא, אלף הא יוד, אלף הא יוד הא
  אלף הא יוד הא

  אהיה

  'דנוק בינה כלי  

  וד ההאלף הה י
  אהיה

  א, אה, אהי, אהיה

  דחו"ב חו"ג דגבורה  צ'פנימי  

  ְאְהְיְה 
  ְה  וְ  הְ  יְ 

  ְאְהְיְה 
  ְה  וְ  הְ  יְ 

  ְאְהְיְה 
  ְה  וְ  הְ  יְ 

  ְאְהְיְה 
  ְה  וְ  הְ  יְ 

  
  
  
  
  
  

ñôãðä øåãéñì  

  דחו"ב חו"ג דגבורה  צ'פנימי  

  ְאְהְיְה 
  ְה  וְ  הְ  יְ 

  ְאְהְיְה 
  ְה  וְ  הְ  יְ 

   ְאְהְיהְ 
  ְה  וְ  הְ  יְ 

  ְאְהְיְה 
  ְה  וְ  הְ  יְ 

  וצלם מוח

    אלף למד הה יוד מם
  אלף למד הה יוד מם

  וצלם מוח

  יוד מם èèאלף למד 
  יוד מם èèאלף למד 

  וצלם מוח

    אלף למד הה יוד מם
  אלף למד הה יוד מם

  א"דז גבורה כלי

  יה
  אלף, אלף למד, אלף למד הי, 

  אלף למד הי יוד, אלף למד הי יוד מם
  ֱיהִֹוה

  'דנוק גבורה כלי  

  ֱיהִֹוה
  אלהים
  אכדטם

  דחו"ב חו"ג דהוד  צ'פנימי  

  ֻאֻהֻיֻה 
  ֻה  וֻ  הֻ  יֻ 

  ֻאֻהֻיֻה 
  ֻה  וֻ  הֻ  יֻ 

  ֻאֻהֻיֻה 
  ֻה  וֻ  הֻ  יֻ 

  ֻאֻהֻיֻה 
  ֻה  וֻ  הֻ  יֻ 

  

  

  

  

  

  

  

  

ñôãðä øåãéñì  

  דחו"ב חו"ג דהוד  צ'פנימי  

  ֻאֻהֻיֻה 
  ֻה  וֻ  הֻ  יֻ 

  ֻאֻהֻיֻה 
  ֻה  וֻ  הֻ  יֻ 

  ֻאֻהֻיֻה 
  ֻה  וֻ  הֻ  יֻ 

  ֻאֻהֻיֻה 
  ֻה  וֻ  הֻ  יֻ 

  וצלם מוח

    אלף למד הה יוד מם
  אלף למד הה יוד מם

  וצלם מוח

  יוד מם èèאלף למד 
  יוד מם èèאלף למד 

  וצלם מוח

    אלף למד הה יוד מם
  אלף למד הה יוד מם

  א"דז הוד כלי

  אדני
ö צבאו צבאות  

öות  

  'דנוק הוד כלי  

  אלהים
  אלהי אלהים א אל אלה

  במוכן
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  קט' דאבא עי' לזו"ן )אדת"י ( )יר"א ולרבי וידאלכורך (ל
  .לנוק'לנוק'לנוק'לנוק'והמספר והמלכויות והדמות והנפשות , "א"א"א"אדאבא עי' לזדאבא עי' לזדאבא עי' לזדאבא עי' לז' ' ' ' בבבב    דקט'דקט'דקט'דקט' דחו"ג י"להמשיך דת יכוין
  

  דת"י דחו"ג דקט' ב' 
  דאבא עילאה 

        לז"א. לז"א. לז"א. לז"א. 
  

  

  

  דז"א  מ'דת"י דמקיף 
  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
  ֹאהֹיֹהֹ  ֹאהֹיֹהֹ 

 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  דז"א  ל'דת"י דמקיף  
  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 

 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  
הנפשות והמספר 

  והמלכויות והדמות 
  .לנוק'לנוק'לנוק'לנוק'

  דנוק'  מ'דת"י דמקיף  
  (ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 

 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו) וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  דנוק'  ל'דת"י דמקיף  
  (ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 

 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו) וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו
   'דחו"ב חו"ג דדעת  צ  

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

   'דחו"ב חו"ג דדעת צ   
  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
  יוד מם הא הא ואו למד הא לףא יוד
    יוד מם  הא הא ואו למד הא אלף יוד
  יוד מם  הא הא ואו למד הא אלף יוד

   ][יהוה אלהים  יהוה אלהים  יהוה אלהים
  בהם ס"ט אותיות ועם כללות הו' שמות סה"כ כמנין ע"ה

 וצלם מוח

  (אכדטם 
    והכולל גי' ע"ה

  ע"ה אכדטם

  וצלם מוח

    גי' ע"דאכדטם 

  )"דע אכדטם

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

   ][יהוה אלהים  יהוה אלהים  יהוה אלהים
  בהם ס"ט אותיות ועם כללות הו' שמות סה"כ כמנין ע"ה

 וצלם מוח

  ע"ה (אכדטם
  ע"ה אכדטם

  וצלם מוח

    ע"ד אכדטם

  )ע"ד אכדטם

  א"דז דעת ליכ  

  יוד הי ויו הי
  יוד הי ואו הי
  יוד הה וו הה

  'דנוק דעת כלי  

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

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

   'ת"ת דחו"ב חו"ג ד צ  

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

   'ת"ת דחו"ב חו"ג ד צ  

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  יֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

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

   ][יהוה אלהים  יהוה אלהים  יהוה אלהים

 וצלם מוח

    (אכדטם 
    והכולל גי' ע"ה

  ע"ה אכדטם

  וצלם מוח

    גי' ע"דאכדטם 

  )ע"ד אכדטם

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

  ][יהוה אלהים  יהוה אלהים  יהוה אלהים

 וצלם מוח

  ע"ה (אכדטם
  ע"ה אכדטם

  וצלם מוח

    ע"ד אכדטם

  )ע"ד אכדטם

  א"דז תפארת כלי  

  יוד הא ואו הא
  י יה יהו יהוה

  יהוה

  'דנוק תפארת כלי  

  אלף למד הי יוד מם
  צבאות
  השתפא

   'יסוד דחו"ב חו"ג ד צ  

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו  וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו  וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  ּואּוהּויּוהּו אּוהּויּוה
  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

   'יסוד דחו"ב חו"ג ד צ  

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו  וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו  וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  ּוהּואּוהּויּוהּו אּוהּוי
  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

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

   ][יהוה אלהים  יהוה אלהים  יהוה אלהים

 וצלם מוח

    (אכדטם 
    והכולל גי' ע"ה

  ע"ה אכדטם

  וצלם מוח

    גי' ע"דאכדטם 

  )ע"ד אכדטם

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

  ][יהוה אלהים  יהוה אלהים  יהוה אלהים

 וצלם מוח

  ע"ה (אכדטם
  ע"ה אכדטם

  וצלם מוח

    ע"ד אכדטם

  )ע"ד אכדטם

  א"דז יסוד כלי  

  יאהדונהי
  יוד דלת שין דלת, שין שין,

  ודי דלת שין

  'דנוק יסוד כלי  

  שין דלת יוד
  שדי

  ש שד שדי



  73  חכם             תורת   הגדה של פסחכוונות    סידור          
    

קטנות ב' דאבא עילאה למלכות דנוק'

  מ'מקיף  

  ָיההֹ (ְא 
  ה)  וָ  הֹ  יְ 

  ל'מקיף   

  ָיה הֹ (ְא 
  ה) וָ  הֹ  יְ 

צ' פנימי   

  ָיה הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

  ָיה הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

  ָיה הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

  ָיה הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

  
  'כלי מלכות דנוק

  אלף דלת נון יוד
  אדני

  א אד אדנ אדני
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    ן"גדלות ב' דאבא לזו )בדת"י ) (יר"א ולרבי וידאלכורך (ל
  הנפשות והמספר והמלכויות והדמות לנוק'.ו    לז"א.לז"א.לז"א.לז"א. אבא עי'ד דגדלות ב'דגדלות ב'דגדלות ב'דגדלות ב'כוין להמשיך דת"י דחו"ג י

  לז"א.לז"א.לז"א.לז"א.עי'  באדת"י דחו"ג דגדלות ב' דא

  דז"א  מ'דת"י דמקיף 
  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 

 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  דז"א  ל'דת"י דמקיף  
  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 

 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

)dcyle  יכוין גם להמשיך מוחין

  דפנים דגדלות א' דיש"ס).

  '.'.'.'.לנוקלנוקלנוקלנוק והדמות והמלכויות והמספר הנפשות

  נוקד מ'דת"י דמקיף'  
  ֹאֵהָיהֵ  ֹאֵהָיהֵ (
 ֹ ֹ  הֵ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  הֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  י

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  )הּו וּו הּו ּוי הּו וּו הּו יּו
 נוקד 'לי דמקיף "דת'   

  ֹאֵהָיהֵ  ֹאֵהָיהֵ (
 ֹ ֹ  הֵ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  הֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  י

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  )הּו וּו הּו יּו הּו וּו הּו יּו

  דחו"ב חו"ג דדעת  צ'פנימי  

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

        

  
  דדעתדחו"ב חו"ג  צ'פנימי    

  ֹאֵהָיהֵ  ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  הֵ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  י

  ֹאֵהָיהֵ  ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  הֵ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  י

  הֵ ֹאֵהיָ  ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  הֵ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  י

  ֹאֵהָיהֵ  ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  הֵ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  י

  וצלם מוח

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

 וצלם מוח  

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

  א"דז דעת כלי

  יוד הי ויו הי
  יוד הי ואו הי

  ההיוד הה וו 

  'דנוק דעת כלי  

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

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

  תפארת דחו"ב חו"ג ד צ'פנימי  

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

    תפארתדחו"ב חו"ג ד צ'פנימי   

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  וצלם מוח

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

 וצלם מוח  

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

  א"דז תפארת כלי

  יוד הא ואו הא
  י יה יהו יהוה

  יהוה

מלכות דנוק'

  מ'מקיף  
 ָיההֹ (ְא 

  ה)  וָ  הֹ  יְ 

  ל'מקיף   
  ָיה הֹ (ְא 

  )ה וָ  הֹ  יְ 
צ' פנימי   

  ָיה הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

  ָיה הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

  ָיה הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

  ָיה הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

  

  'כלי מלכות דנוק

  אלף דלת נון יוד
  אדני

  א אד אדנ אדני

  'דנוק תפארת כלי

  אלף למד הי יוד מם
  צבאות
  השתפא

  יסוד דחו"ב חו"ג ד צ'פנימי  

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו  וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו  וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  יסודדחו"ב חו"ג ד צ'פנימי   

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו  וּו הּו יּו הּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו  וּו הּו יּו הּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו וּו הּו יּו הּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו וּו הּו יּו הּו וּו הּו יּו

  וצלם מוח

  יוד הה וו ההיוד הא ואו הא  
  וד הא  אלף הה יוד ההאלף הא י

 וצלם מוח

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

  א"דז יסוד כלי

  יאהדונהי
  שין, שין דלת, שין דלת יוד

  שין דלת יוד

  'דנוק יסוד כלי

  שין דלת יוד
  שדי

  ש שד שדי
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    קט' א' דיש"ס לזו"ן כורך (ליר"א ולרבי וידאל) (דת"י ג)
    לנוק'.לנוק'.לנוק'.לנוק'.והמספר והמלכויות והדמות והנפשות והנפשות והנפשות והנפשות א' דיש"ס לז"א,  יכוין להמשיך דת"י דחו"ג דקטנות

  בז"א.  בז"א.  בז"א.  בז"א.  דת"י דחו"ג דקט' א' דיש"ס 

  דז"א  מ'דת"י דמקיף  
 ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 

 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

 דז"א  ל'ת"י דמקיף ד  
  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 

 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  
  בנוק'. בנוק'. בנוק'. בנוק'.  והנפשות והמספר והמלכויות והדמות

  דנוק'  מ'דת"י דמקיף 
  (ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ הֵ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ   י
  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 

 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו) וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  דנוק'  ל'דת"י דמקיף 
  (ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 

 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו) וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו
  דחו"ב חו"ג דדעת  צ'פנימי  

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

        

  
  

  
  

  
 çî ïéåëé ñôãðä øåãéñì

ãçà :äæë éòöîà å÷ì  

  דחו"ב חו"ג דדעת  צ'פנימי 

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  וצלם מוח

  יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה
 יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה

  וצלם מוח

  א יוד מםíאלף למד 
  א יוד מםíאלף למד 

  וצלם מוח

  יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה
 יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה

  א"דז דעת כלי

  יוד הי ויו הי
  יוד הי ואו הי
  יוד הה וו הה

  'דנוק דעת כלי  

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

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

 תפארת דחו"ב חו"ג ד צ'פנימי  

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  יֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  

  
  
  
  

:ñôãðä øåãéñì  

  תפארת דחו"ב חו"ג ד צ'פנימי 

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  םוצל מוח

  יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה
 יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה

  וצלם מוח

  א יוד מםíאלף למד 
  א יוד מםíאלף למד 

  וצלם מוח

  יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה
 יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה

  א"דז תפארת כלי

  יוד הא ואו הא
  יהוהי יה יהו 
  יהוה

  'דנוק תפארת כלי  

  אלף למד הי יוד מם
  צבאות
  השתפא

  יסוד דחו"ב חו"ג ד צ'פנימי  

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו  וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו  וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  
  
  
  
  
  
  
  

ñôãðä øåãéñì:  

  יסוד דחו"ב חו"ג ד צ'פנימי  

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו  וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו  וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  ּוהּואּוהּויּוהּו אּוהּוי
  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  וצלם מוח

  יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה
 יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה

  וצלם מוח

  א יוד מםíאלף למד 
  א יוד מםíאלף למד 

  וצלם מוח

  יוד מם áááá    אלף למד ה ד מם  יו ââââ אלף למד ה
 יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה

  א"דז יסוד כלי

  יאהדונהי
  שין, שין דלת, שין דלת יוד

  שין דלת יוד

  'דנוק יסוד כלי  

  שין דלת יוד
  שדי

  ש שד שדי
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קטנות א' דיש"ס למלכות דנוק'

  מ'מקיף  

 ָיההֹ (ְא 
  ה)  וָ  הֹ  יְ 

  ל'מקיף   

  ָיה הֹ (ְא 
  ה) וָ  הֹ  יְ 

צ' פנימי   

  ָיה הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

  ָיה הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

  ָיה הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

  

  'כלי מלכות דנוק

  אלף דלת נון יוד
  אדני

  א אד אדנ אדני

  
  
        אכלאכלאכלאכלוכשיוכשיוכשיוכשי

  ....18181818ממממ""""לאולאולאולאו    הגבורותהגבורותהגבורותהגבורות    וחלקוחלקוחלקוחלק    לרחללרחללרחללרחל    פפפפ""""לאולאולאולאו    אאאא""""זזזז    גרוןגרוןגרוןגרון    דרךדרךדרךדרך    דלאהדלאהדלאהדלאה    החסדיםהחסדיםהחסדיםהחסדים    חלקיחלקיחלקיחלקי    ימשיךימשיךימשיךימשיך

                                                           
18  ÷øå ,àîéàã ïéçåî íä äàìã ïéçåîù éðôî íòèäù áúëù ò"úôá ïééòå ,äöîá åæ äðåë äáúëð àì ì"æ ìàãéå éáøå à"øéä éøåãéñá

úáúë ù"ùøä é"úëá ìáà .äæá ïéåëì ùé àîéàã ïéçåî íäù úåñåëá .ñôãðä øåãéñá ïëå äöîá íâ åæ äðåë  
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  קט' א' דיש"ס לזו"ן ג)דת"י ) (יר"א ולרבי וידאלכורך (ל
    לנוק'.לנוק'.לנוק'.לנוק'.והמספר והמלכויות והדמות והנפשות והנפשות והנפשות והנפשות משיך דת"י דחו"ג דקטנות א' דיש"ס לז"א, יכוין לה

  בז"א.  בז"א.  בז"א.  בז"א.  דת"י דחו"ג דקט' א' דיש"ס 

  דז"א  מ'דת"י דמקיף  
 ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 

 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו וּו הּו ּו יּוה וּו הּו יּו

  דז"א  ל'דת"י דמקיף  
  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 

 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  
  בנוק'. בנוק'. בנוק'. בנוק'.  והנפשות והמספר והמלכויות והדמות

  דנוק'  מ'דת"י דמקיף 
  ֵה ֹאֵהָיהֵ (ֹאֵהיָ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 

 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו) וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  דנוק'  ל'דת"י דמקיף 
  (ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 

 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י
  ּו אּוהּויּוהּואּוהּויּוה

  הּו) וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו
  דחו"ב חו"ג דדעת  צ'פנימי  

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

        

  
  

  
  

  
éñì çî ïéåëé ñôãðä øåã

:äæë éòöîà å÷ì ãçà  

  דחו"ב חו"ג דדעת  צ'פנימי 

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  וצלם מוח

  יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה
 יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה

  וצלם מוח

  א יוד מםíאלף למד 
  א יוד מםíאלף למד 

  וצלם מוח

  יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה
 יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה

  א"דז דעת כלי

  יוד הי ויו הי
  יוד הי ואו הי

  הה יוד הה וו

  'דנוק דעת כלי  

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

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

 תפארת דחו"ב חו"ג ד צ'פנימי  

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  

  
  
  
  

:ñôãðä øåãéñì  

  תפארת דחו"ב חו"ג ד צ'פנימי 

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  הֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  י

  וצלם מוח

  יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה
 יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה

  וצלם מוח

  א יוד מםíאלף למד 
  א יוד מםíאלף למד 

  וצלם מוח

  יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה
 יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה

  א"דז תפארת כלי

  וד הא ואו האי
  י יה יהו יהוה

  יהוה

  'דנוק תפארת כלי  

  אלף למד הי יוד מם
  צבאות
  השתפא

  יסוד דחו"ב חו"ג ד צ'פנימי  

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו  וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו  וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  
  
  
  
  
  
  
  

ñôãðä øåãéñì:  

  יסוד דחו"ב חו"ג ד צ'פנימי  

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו  וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
   הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  וצלם מוח

  יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה
 יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה

  וצלם מוח

  א יוד מםíאלף למד 
  א יוד מםíאלף למד 

  וצלם וחמ

  יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה
 יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה

  א"דז יסוד כלי

  יאהדונהי
  שין, שין דלת, שין דלת יוד

  שין דלת יוד

  'דנוק יסוד כלי  

  שין דלת יוד
  שדי

  ש שד שדי
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קטנות א' דיש"ס למלכות דנוק'

  מ'מקיף  

 ָיההֹ (ְא 
  ה)  וָ  הֹ  יְ 

  ל'מקיף   

  ָיה הֹ (ְא 
  ה) וָ  הֹ  יְ 

צ' פנימי   

  ָיה הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

  ָיה הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

  ָיה הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

  

  'כלי מלכות דנוק

  אלף דלת נון יוד
  אדני

  א אד אדנ אדני

  
  
        אכלאכלאכלאכלוכשיוכשיוכשיוכשי

  ....19191919ממממ""""לאולאולאולאו    הגבורותהגבורותהגבורותהגבורות    וחלקוחלקוחלקוחלק    לרחללרחללרחללרחל    פפפפ""""לאולאולאולאו    אאאא""""זזזז    גרוןגרוןגרוןגרון    דרךדרךדרךדרך    דלאהדלאהדלאהדלאה    החסדיםהחסדיםהחסדיםהחסדים    חלקיחלקיחלקיחלקי    ימשיךימשיךימשיךימשיך

  
!"  

  

ְלָחן    עֹוֵרךְ  ׁש"

ìëåà äúåùå ìë åëøö ãåáëì åé"è ,ïéâäåðå ìåëàì äöéá:   

  

פּון   ּצָ

ç÷é éðù íéúéæë äöîî øîùù ïîå÷éôàì ,øëæ çñôì úìëàðä ìò òáåùä ,åìëåàå äáéñäá ,
íãå÷îå øîàé:   

ן מּוָכן ִהְנִני ם ּוְמזּוּמָ ם ֲאִפיקֹוָמן ֲאִכיַלת ִמְצַות ְלַקּיֵ א ִיחּוד ְלׁשֵ ִריךְ  קּוְדׁשָ  הּוא ּבְ

יּה  ִכיְנּתֵ ְדִחילוּ  ּוׁשְ ם ְוֶנֱ�ָלם ָטִמיר ַההּוא ְיֵדי ַ�ל ּוְרִחימוּ  ּבִ ׁשֵ ל ּבְ ָרֵאל ּכָ   :ִיֹשְ

ה ָ�ֵלינוּ  ֱאלֵֹהינוּ  ֲאדָֹני נֹוַ�ם ִויִהי ה ָ�ֵלינוּ  ּכֹוְנָנה ָיֵדינוּ  ּוַמֲ�ֹשֵ  ָיֵדינוּ  ּוַמֲ�ֹשֵ

  :ּכֹוְנֵנהוּ 

  

                                                           
19  ÷øå ,àîéàã ïéçåî íä äàìã ïéçåîù éðôî íòèäù áúëù ò"úôá ïééòå ,äöîá åæ äðåë äáúëð àì ì"æ ìàãéå éáøå à"øéä éøåãéñá

.ñôãðä øåãéñá ïëå äöîá íâ åæ äðåë úáúë ù"ùøä é"úëá ìáà .äæá ïéåëì ùé àîéàã ïéçåî íäù úåñåëá  
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 ובאפיקומן, דאבא דחסדים י"תד נכנס שבכורך כתב ל"ז ל"לרמח הכונות בקיצור

zexeabc. 

 שם (שהוא, דאבא דקטנות ה"בג להכנס מתחיל' הב שבמצה כתב שבתי' ר ובסידור

 כי, "דאבא' א קטנות של xnb bad"d נכנס ובאפיקומן במצה) נרמז שלו' וה אלקים

 שמאלו  קו ובכל בבינתו ומתפשט, ה של ו לכנס נגמר ועכשיו, ה של ד נכנס' ב במצה

, ג"ע ז"פ כ"בשעה הכונות בקיצור ו"הרש ש"ממ נראה (וכן". ה של להכנס נגמר ה"בג

 ל)."ז טבול בן י"הר מדרוש ומקורו

  

ֵרְך     ּבָ

ïéâæåî ñåë úéùéìù ïéëøáîå äéìò úëøá ïåæîä ïéãë øîàéå:  

ם ּוְמזּוָמן מּוָכן ִהְנִני ה ִמְצַות ְלַקּיֵ ל ֲ�ֹשֵ ת ׁשֶ ְרּכַ זֹון ּבִ ֱאַמר, ַהּמָ ּנֶ  ָאַכְלּתָ ְו  ׁשֶ

ָבְעּתָ  ר ַהּטֹוָבה ָהָאֶרץ ַ�ל ֱאלֶֹהיךָ  יהוה ֶאת ּוֵבַרְכּתָ  ְוֹשָ ם, ָלךְ  ָנַתן ֲאׁשֶ  ִיחּוד ְלׁשֵ

א ִריךְ  קּוְדׁשָ יּה  הּוא ּבְ ִכיְנּתֵ ְדִחילוּ  ּוׁשְ ם ְוֶנֱ�ָלם ָטִמיר ַההּוא ְיֵדי ַ�ל ּוְרִחימוּ  ּבִ ׁשֵ  ּבְ

ל ָרֵאל ּכָ   :ִיֹשְ

ה ָ�ֵלינוּ  לֵֹהינוּ ֱא  ֲאדָֹני נֹוַ�ם ִויִהי ה ָ�ֵלינוּ  ּכֹוְנָנה ָיֵדינוּ  ּוַמֲ�ֹשֵ  ָיֵדינוּ  ּוַמֲ�ֹשֵ

  :ּכֹוְנֵנהוּ 

יר �לֹות ׁשֲִ ׁשּוב, ַהּמַ יַבת ֶאת יהוה ּבְ ֹחְלִמים ָהִיינוּ  ִצּיֹון ׁשִ ֵלא ָאז. ּכְ חֹוק ִיּמָ  ֹשְ

ינוּ  ה ּוְלׁשֹוֵננוּ  ּפִ יל ַבּגֹוִים ֹיאְמרוּ  ָאז, ִרּנָ ה ִעם ֲ�ֹשֹותַל  יהוה ִהְגּדִ יל. ֵאּלֶ  יהוה ִהְגּדִ

נוּ  ַלֲ�ֹשֹות ֵמִחים ָהִיינוּ , ִעּמָ ִביֵתנוּ  ֶאת יהוה ׁשּוָבה. ֹשְ ֲאִפיִקים ׁשְ ֶגב ּכַ ּנֶ . ּבַ

ִדְמָ�ה ַהּזְֹרִעים ה ּבְ ִרּנָ א ּוָבֹכה ֵיֵלךְ  ָהלֹוךְ . ִיְקצֹרוּ  ּבְ ךְ  ֹנֹשֵ ַרע ֶמׁשֶ  ָיֹבא ּבֹא, ַהּזָ

ה א, ְבִרּנָ ּמָֹת  ֹנֹשֵ   :יוֲאל.

ן ֶוועְלן ִמיר ַרּבֹוַתי עְנְטׁשְ   .):ְנָבֵרךְ  ַרּבֹוַתי או. (ּבֶ

  :עונין והמסובין

ם ְיִהי ה ְמבֹוָרךְ  יהוה ׁשֵ   :עֹוָלם ְוַ�ד ֵמַ�ּתָ

ְרׁשּות ָאַכְלנוּ ) ֶאלֵֹהינוּ  :בעשרה( ְנָבֵרךְ  ְוַרּבֹוַתי ָמָרָנן ּבִ ּלוֹ  ׁשֶ ֶ   :ִמׁשּ

רּוךְ  :המסובין ועונין ָאַכְלנוּ ) ינוּ ֱאלֵֹה  :בעשרה( ּבָ ּלוֹ  ׁשֶ ֶ   :ָחִיינוּ  ּוְבטּובוֹ  ִמׁשּ

רּוךְ  :חוזר והמזמן ָאַכְלנוּ ) ֱאלֵֹהינוּ  :בעשרה( ּבָ ּלוֹ  ׁשֶ ֶ רּוךְ  :ָחִיינוּ  ּוְבטּובוֹ  ִמׁשּ  ּבָ

מוֹ  ּוָברּוךְ  הּוא   :ׁשְ
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רּוךְ  ה ּבָ ן. ָהעֹוָלם ֶמֶלךְ  ֱאלֵֹהינוּ  יהוה ַאּתָ ּלוֹ  ָהעֹוָלם ֶאת ַהּזָ טּוב, ּכ. ֵחן וֹ ּבְ ֶחֶסד ּבְ  ּבְ

ר ְלָכל ֶלֶחם נֹוֵתן הּוא. ּוְבַרֲחִמים ֹשָ י ּבָ דֹול ּוְבטּובוֹ . ַחְסּדוֹ  ְלעֹוָלם ּכִ ִמיד ַהּגָ  לֹא ּתָ

�בּור. ָוֶ�ד ְלעֹוָלם ָמזֹון ָלנוּ  ֶיְחַסר ְוַאל, ָלנוּ  ָחַסרֲ מוֹ  ּבַ דֹול ׁשְ י. ַהּגָ  ָזן ֵאל הּוא ּכִ

ִרּיֹוָתיו ְלָכל ָמזֹון ּוֵמִכין לַלכֹּ  ּוֵמִטיב ַלּכֹל ּוְמַפְרֵנס ר ּבְ ָרא ֲאׁשֶ ָאמּור. ּבָ  ּפֹוֵתַח  ּכָ

יַ�  ָיֶדךָ  ֶאת ּבִ רּוךְ . ָרצֹון ַחי ְלָכל ּוַמֹשְ ה ּבָ ן יהוה ַאּתָ   : ַהּכֹל ֶאת ַהּזָ

  

ִהְנַחְלּתָ  ַ�ל ֱאלֵֹהינוּ  יהוה ְלךָ  נֹוֶדה ה ֶאֶרץ, ַלֲאבֹוֵתינוּ  ׁשֶ  לְוַ� , ּוְרָחָבה טֹוָבה ֶחְמּדָ

הֹוֵצאָתנוּ  ית ּוְפִדיָתנוּ , ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ ֱאלֵֹהינוּ  יהוה ׁשֶ ִריְתךָ  ְוַ�ל, ֲ�ָבִדים ִמּבֵ  ּבְ

ָחַתְמּתָ  ֵרנוּ  ׁשֶ ְבֹשָ נוּ  ּתֹוָרְתךָ  ְוַ�ל, ּבִ ְדּתָ ּמַ ּלִ יךָ  ְוַ�ל, ׁשֶ ּקֶ נוּ  ח. הֹוַדְעּתָ ים ְוַ�ל, ׁשֶ  ַחּיִ

נוּ  ָוֶחֶסד ֵחן חֹוַנְנּתָ ה ָמזֹון ֲאִכיַלת ְוַ�ל, ׁשֶ ַאּתָ ִמיד אֹוָתנוּ  ּוְמַפְרֵנס ָזן ׁשָ ָכל, ּתָ  ּבְ

�ה ּוְבָכל ֵ�ת ּוְבָכל יֹוםָ   :ׁשָ

ַרךְ , אֹוָתךְ  ּוְמָבְרִכים, ָלךְ  מֹוִדים ֲאַנְחנוּ  ֱאלֵֹהינוּ  יהוה ַהּכֹל ְוַ�ל ְמךָ  ִיְתּבָ ִפי ׁשִ  ּבְ

ל ִמיד ַחי ּכָ תּוב. ָוֶ�ד ְלעֹוָלם ּתָ ּכָ  ֱאלֶֹהיךָ  יהוה ֶאת ּוֵבַרְכּתָ , ָבְעּתָ ְוֹשָ  ְוָאַכְלּתָ , ּכַ

ר ַהּטָֹבה ָהָאֶרץ ַ�ל רּוךְ . ָלךְ  ָנַתן ֲאׁשֶ ה ּבָ זֹון ְוַ�ל ָהָאֶרץ ַ�ל יהוה ַאּתָ   :ַהּמָ

ָרֵאל ַ�ל, ֱאלֵֹהינוּ  יהוה ָנא ַרֵחם ךָ  ִיֹשְ ַלִים ְוַ�ל, ַ�ּמֶ ן ִצּיֹון ְוַ�ל, ִעיֶרךָ  ְירּוׁשָ ּכַ  ִמׁשְ

בֹוֶדךָ  ית כּותַמְל  ְוַ�ל, ּכְ ִוד ּבֵ יֶחךָ  ּדָ ִית ְוַ�ל, ְמׁשִ דֹול ַהּבַ דֹוׁש  ַהּגָ ְקָרא ְוַהּקָ ּנִ ְמךָ  ׁשֶ  ׁשִ

ְרְנֵסנוּ , זּוֵננוּ , ְרֵ�נוּ , ָאִבינוּ , ֱאלֵֹהינוּ . ָ�ָליו ֵלנוּ , ּפַ  ָלנוּ  ְוַהְרַוח, ְוַהְרִויֵחנוּ , ְוַכְלּכְ

ל ְמֵהָרה ֱאלֵֹהינוּ  יהוה  ִליֵדי לֹא ֱאלֵֹהינוּ  יהוה ְצִריֵכנוּ ּתַ  ַאל, ְוָנא. ָצרֹוֵתינוּ  ִמּכָ

ַנת ר ַמּתְ ֹשָ י, ַהְלָוָאָתם ִליֵדי ְולֹא, ָוָדם ּבָ ֵלָאה ְלָיְדךָ  ִאם ּכִ תּוָחה, ַהּמְ , ַהּפְ

ה דֹוׁשָ ּלֹא, ְוָהְרָחָבה ַהּקְ ֵלם ְולֹא ֵנבֹוׁש  ׁשֶ   :ָוֶ�ד ְלעֹוָלם ִנּכָ

ìçùë úáùá:  

ִביִעי יֹום ּוְבִמְצַות ִמְצֹוֶתיךָ ּבְ  ֱאלֵֹהינוּ  יהוה ְוַהֲחִליֵצנוּ  ְרֵצה ְ ת, ַהׁשּ ּבָ ַ דֹול ַהׁשּ  ַהּגָ

דֹוׁש  ה ְוַהּקָ י, ַהּזֶ דֹול ֶזה יֹום ּכִ ת, ְלָפֶניךָ  הּוא ְוָקדֹוׁש  ּגָ ּבָ ַאֲהָבה ּבוֹ  ּבֹו ְוָלנּוַח  ִלׁשְ  ּבְ

ִמְצַות ּלֹא, ֱאלֵֹהינוּ  יהוה ָלנוּ  ָהִניַח  ּוִבְרצֹוְנךָ , ְרצֹוֶנךָ  ּכְ  ַוֲאָנָחה ְוָיגֹון ָרהָצ  ְתֵהא ׁשֶ

יֹום ֶנָחַמת ֱאלֵֹהינוּ  יהוה ְוַהְרֵאנוּ , ְמנּוָחֵתנוּ  ּבְ ַלִים ּוְבִבְנַין, ִעיֶרךָ  ִצּיֹון ּבְ  ִעיר ְירּוׁשָ

ךָ  י, ָקְדׁשֶ ה ּכִ �ל הּוא ַאּתַָ ָחמֹות ּוַבַ�ל ַהְיׁשּועֹות ּבַ   :ַהּנֶ

ַמע ְוֵיָרֶצה ְוֵיָרֶאה, יַ� ְוַיגִּ  ְוָיֹבא ַיֲ�ֶלה, ֲאבֹוֵתינוּ  ֵואלֵֹהי ֱאלֵֹהינוּ  ָ ֵקד, ְוִיׁשּ ֵכר ְוִיּפָ  ְוִיּזָ

יַח  ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינוּ  ְוִזְכרֹון, ּוִפְקדֹוֵננוּ  ִזְכרֹוֵננוּ  ן ָמׁשִ ִוד ּבֶ ךָ  ּדָ  ְוִזְכרֹון, ַ�ְבּדֶ
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ַלִים ךָ  ִעיר ְירּוׁשָ ל ְוִזְכרֹון, ָקְדׁשֶ ךָ  ּכָ ית ַ�ּמְ ָרֵאל ּבֵ , ְלטֹוָבה, יָטהִלְפֵל , ְלָפֶניךָ  ִיֹשְ

ים, ּוְלַרֲחִמים ּוְלֶחֶסד ְלֵחן לֹום טֹוִבים ְלַחּיִ יֹום, ּוְלׁשָ ּצֹות ַחג ּבְ ה ַהּמַ   :ַהּזֶ

יֵ�נוּ , ִלְבָרָכה בוֹ  ּוָפְקֵדנוּ , ְלטֹוָבה ּבוֹ  ֱאלֵֹהינוּ  יהוה ָזְכֵרנוּ  ים בוֹ  ְוהֹוׁשִ . טֹוִבים ְלַחּיִ

יֵ�נוּ  ָ�ֵלינוּ  ְוַרֵחם נוּ ְוָחנֵּ  חּוס, ְוַרֲחִמים ְיׁשּוָ�ה ּוִבְדַבר י, ְוהֹוׁשִ י ֵ�יֵנינוּ  ֵאֶליךָ  ּכִ  ּכִ

ה ְוַרחּום ַחּנּון) ֶמֶלךְ ( ֵאל   :ָאּתָ

ַלִים ּוְבֵנה ְמֵהָרה ַהּקֶֹדׁש  ִעיר ְירּוׁשָ רּוךְ . ְבָיֵמינוּ  ּבִ ה ּבָ  ְבַרֲחָמיו ּבֹוֵנה יהוה ַאּתָ

ָלִים   :ָאֵמן, ְירּוׁשָ

רּוךְ  ה ּבָ נוּ , ָאִבינוּ , ָהֵאל. ָהעֹוָלם ֶמֶלךְ  וּ ֱאלֵֹהינ יהוה ַאּתָ יֵרנוּ , ַמְלּכֵ , ּבֹוְרֵאנוּ , ַאּדִ

נוּ , יֹוְצֵרנוּ , ּגֹוֲאֵלנוּ  ָרֵאל רֹוֵ�ה רֹוֵ�נוּ , ַיֲ�ֹקב ְקדֹוׁש  ְקדֹוׁשֵ ֶלךְ , ִיֹשְ  ַהּטֹוב ַהּמֶ

ִטיב ָכל. ַלּכֹל ְוַהּמֵ ּבְ  ְגָמָלנוּ  הּוא. נוּ ָל  ֵייִטיב הּוא ֵמִטיב הּוא ֵהִטיב הּוא ָויֹום יֹום ׁשֶ

ָלה ּוְלֶרַוח ּוְלַרֲחִמים ּוְלֶחֶסד ְלֵחן, ָלַ�ד ִיְגְמֵלנוּ  הּוא גֹוְמֵלנוּ  הּוא , ְוַהְצָלָחה ַהּצָ

ָרָכה ְרָנָסה, ֶנָחָמה, ִויׁשּוָ�ה ּבְ ָלה ּפַ ים ְוַרֲחִמים, ְוַכְלּכָ לֹום ְוַחּיִ ל. טֹוב ְוָכל ְוׁשָ  ּוִמּכָ

ֵרנ ַאל ְלעֹוָלם טּוב   : וּ ְיַחּסְ

  :ָוֶ�ד ְלעֹוָלם ָ�ֵלינוּ  ִיְמלֹךְ  הּוא ָהַרֲחָמן

ַרךְ  הּוא ָהַרֲחָמן ַמִים ִיְתּבָ ָ ׁשּ   :ּוָבָאֶרץ ּבַ

ח הּוא ָהַרֲחָמן ּבַ ּתַ ַאר. ּדֹוִרים ְלדֹור ִיׁשְ נוּ  ְוִיְתּפָ ר. ְנָצִחים ּוְלֵנַצח ָלַ�ד ּבָ  ְוִיְתַהּדַ

נוּ    :עֹוָלִמים ּוְלעֹוְלֵמי ָלַ�ד ּבָ

ָכבֹוד ְיַפְרְנֵסנוּ  הּוא ָהַרֲחָמן   :ּבְ

ּבֹר הּוא ָהַרֲחָמן נוּ  ִיׁשְ ּלֵ .�אֵרנוּ  ֵמַ�ל    :ְלַאְרֵצנוּ  קֹוְמִמּיּות יֹוִליֵכנוּ  ְוהּוא ַצּוָ

ַלח הּוא ָהַרֲחָמן ָרָכה ָלנוּ  ִיׁשְ ה ּבְ ּבָ ִית ְמר. ּבַ ה ּבַ ְלָחן ְוַ�ל ַהּזֶ ָאַכְלנוּ  ֶזה ׁש. �ָליו ׁשֶָ:  

ַלח הּוא ָהַרֲחָמן הוּ  ֶאת ָלנוּ  ִיׁשְ ִביא ֵאִלּיָ ר ַלּטֹוב ָזכּור ַהּנָ ֹשֹורֹות ָלנוּ  ִויַבּשֶ  ּבְ

  :ְוֶנָחמֹות ְיׁשּועֹות טֹובֹות

�ל) מֹוִרי ָאִבי( ֶאת ְיָבֵרךְ  הּוא ָהַרֲחָמןַ ִית ּבַ ה ַהּבַ י( ְוֶאת, ַהּזֶ �ַלת) מֹוָרִתי ִאּמֲִ  ּבַ

ִית ה ַהּבַ י ְוֶאת אֹוִתי, (ַהּזֶ ּתִ יָתם ְוֶאת אֹוָתם) ִעיַזְר  ְוֶאת ִאׁשְ ל ְוֶאת ַזְרָ�ם ְוֶאת ּבֵ  ּכָ

ר ל ְוֶאת אֹוָתנוּ . ָלֶהם ֲאׁשֶ ר ּכָ מוֹ . ָלנוּ  ֲאׁשֶ ְרכוּ  ּכְ ְתּבָ ּנִ  ִיְצָחק ַאְבָרָהם ֲאבֹוֵתינוּ  ׁשֶ

ּכֹל ְוַיֲ�ֹקב ן ּכֹל ִמּכֹל ּבַ נוּ  אֹוָתנוּ  ְיָבֵרךְ  ּכֵ ּלָ ְבָרָכה ַיַחד ּכ. ֵלָמה ּבִ   :ןָאֵמ  ְוֹנאַמר. ׁשְ
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רֹום ּמָ דוּ  ּבַ ֵהא ְזכּות ְוָ�ֵלינוּ  ֲ�ֵליֶהם ְיַלּמְ ּתְ ֶמֶרת ׁשֶ לֹום ְלִמׁשְ א. ׁשָ  ְבָרָכה ְוִנּשָ

�נוּ  ֵמֱאלֵֹהי ּוְצָדָקה יהוה ֵמֵאתֵ ֶכל ֵחן ְוִנְמָצא. ִיׁשְ �יֵני טֹוב ְוֹשֵֵ   :ְוָאָדם ֱאלִֹהים ּבְ

ּלוֹ  ְליֹום ַיְנִחיֵלנוּ  הּוא ָהַרֲחָמן :לשבת ּכ. ּבָ  ׁשֶ י ּוְמנּוָחה תׁשַ   :ָהעֹוָלִמים ְלַחּיֵ

ּלוֹ  ְליֹום ַיְנִחיֵלנוּ  הּוא ָהַרֲחָמן ּכ. לוֹ  ְליֹום. טֹוב ׁשֶ ּכ. יִקים יֹום, ָארּוךְ  ׁשֶ ּדִ ּצַ ִבים ׁשֶ  יֹוׁשְ

יֶהם ְוַ�ְטרֹוֵתיֶהם ָראׁשֵ יו ְוֶנֱהִנים ּבְ ִכיָנה ִמּזִ ְ ֶהם ֶחְלֵקנוּ  ִויִהי ַהׁשּ   : ִעּמָ

יַח  ִלימֹות נוּ ְיַזּכֵ  הּוא ָהַרֲחָמן ׁשִ י ַהּמָ א ָהעֹוָלם ּוְלַחּיֵ   :ַהּבָ

ה ַמְלּכוֹ  ְיׁשּועֹות ִמְגּדֹול יחוֹ  ֶחֶסד ְועֹֹשֶ   :עֹוָלם ַ�ד ּוְלַזְרעוֹ  ְלָדִוד ִלְמׁשִ

ה לֹום עֹֹשֶ ְמרֹוָמיו ׁשָ ה הּוא ּבִ לֹום ַיֲ�ֹשֶ ל ְוַ�ל ָ�ֵלינוּ  ׁשָ ָרֵאל ּכָ   :ָאֵמן ְוִאְמרוּ  ִיֹשְ

יו יהוה ֶאת ְיראוּ  י ְקדֹוׁשָ ִפיִרים :ִליֵרָאיו ַמְחסֹור ֵאין ּכִ י ְוָרֵ�בוּ  ָרׁשוּ  ּכְ  ְודֹוְרׁשֵ

י ַליהוה הֹודוּ  :טֹוב ָכל ַיְחְסרוּ  לֹא יהוה י טֹוב ּכִ  ָיֶדךָ  ֶאת ּפֹוֵתַח  :ַחְסּדוֹ  ְלעֹוָלם ּכִ

 �יַ ּבִ רּוךְ  :ָרצֹון ַחי ְלָכל ּוַמֹשְ ֶבר ּבָ ר ַהּגֶ יהוה ִיְבַטח ֲאׁשֶ  ַנַ�ר :ִמְבַטחוֹ  יהוה ָיהְוָה  ּבַ

י ַגם ָהִייִתי יק ָרִאיִתי ְולֹא ָזַקְנּתִ ׁש  ְוַזְרעוֹ  ֶנֱ�ָזב ַצּדִ  ְלַ�ּמוֹ  עֹז יהוה :ָלֶחם ְמַבּקֶ

ן לֹום ַ�ּמוֹ  ֶאת ְיָבֵרךְ  יהוה ִיּתֵ ָ   :ַבׁשּ

ם ּוְמזּוָמן מּוָכן ִהְנִני י ּכֹוס ִמְצַות ְלַקּיֵ ִליׁשִ ע ׁשְ א ִיחּוד םְלׁשֵ . ּכֹוסֹות ֵמַאְרּבַ  קּוְדׁשָ

ִריךְ  יּה  הּוא ּבְ ִכיְנּתֵ ְדִחילוּ  ּוׁשְ ם ְוֶנֱ�ָלם ָטִמיר ַההּוא ְיֵדי ַ�ל ּוְרִחימוּ  ּבִ ׁשֵ ל ּבְ  ּכָ

ָרֵאל   :ִיֹשְ

ה ָ�ֵלינוּ  ֱאלֵֹהינוּ  ֲאדָֹני נֹוַ�ם ִויִהי ה ָ�ֵלינוּ  ּכֹוְנָנה ָיֵדינוּ  ּוַמֲ�ֹשֵ  ָיֵדינוּ  ּוַמֲ�ֹשֵ

  :ּכֹוְנֵנהוּ 

רּוךְ  הַא  ּבָ ִרי ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם ֶמֶלךְ  ֱאלֵֹהינוּ  יהוה ּתָ ֶפן ּפְ   :ַהּגָ

íéúåùå äáéñäá åðéàå êøáî äëøá äðåøçà:  
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   ע"י הכרפס.ודתבונה ודתבונה ודתבונה ודתבונה     ע"י המצהדיש"ס דיש"ס דיש"ס דיש"ס דת"י דחו"ג דקטנות א' בז"א בז"א בז"א בז"א  שכבר היהשכבר היהשכבר היהשכבר היהיכוין 

        
  בז"א.   דיש"סדיש"סדיש"סדיש"סכבר היה דת"י דחו"ג דקט' א' 

  דז"א  מ'דת"י דמקיף 
  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 

 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  דז"א  ל'דת"י דמקיף  
  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 

 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

כוין ש לז"ל י ולרד"מולרד"מולרד"מולרד"מ

בקטנות א' רק אחרי 

גדלות א' וכמסודר 

  לקמן.

  בז"א.   דתבונהדתבונהדתבונהדתבונהכבר היה דת"י דחו"ג דקט' א' 

 דז"א  מ'"י דמקיף דת 
  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 

 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  דז"א  ל'דת"י דמקיף  
  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 

 ֹ ֹ הֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  י
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו
  דחו"ב חו"ג דדעת  צ'פנימי  

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ ֵה  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  י

ליר"א (ק"פ סב) יש 

לכוין בכל פרט אח' 

ופנים וזיווג, תמצא 

לקמן בנרצה (כ"ק 

        א)."ר שליט"אדמו

  

  דחו"ב חו"ג דדעת  צ'פנימי  

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ אֹ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  וצלם מוח

    יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה
  יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה

  וצלם מוח  

    יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה
  יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה

  א"דז דעת כלי

  יוד הי ויו הי
  ואו הייוד הי 

  יוד הה וו הה

יכוין כל זה  לרד"םלרד"םלרד"םלרד"ם

בתחילה באחיזת הכוס 

יכוין באור פנימי לזו"ן, 

ואח"כ באמירת 

באור מקיף הברכות 

ובשתיה נמשך א, "לז

  ליעקב ורחל.

  א"דז דעת כלי

  יוד הי ויו הי
  יוד הי ואו הי
  יוד הה וו הה

  תפארתדחו"ב חו"ג ד צ'פנימי   

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  הֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  תפארתדחו"ב חו"ג ד צ'פנימי   

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  הֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ אֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  וצלם מוח

    יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה
  יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה

  וצלם מוח  

    יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה
  יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה

  א"דז תפארת כלי

  יוד הא ואו הא
  י יה יהו יהוה

  יהוה

  א"דז תפארת כלי  

  יוד הא ואו הא
  י יה יהו יהוה

  יהוה

  יסודדחו"ב חו"ג ד צ'פנימי     
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו  וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו  וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו
  הּויּוהּו אּוהּויּוהּואּו
  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  יסודדחו"ב חו"ג ד צ'פנימי     
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו  וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו  וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  וצלם מוח

    יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה
  יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה

  וצלם מוח

    יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה
  יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה

  א"דז יסוד כלי

  יאהדונהי
  שין, שין דלת, שין דלת יוד

  שין דלת יוד

  א"דז יסוד כלי

  יאהדונהי
  שין, שין דלת, שין דלת יוד

  שין דלת יוד
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  כבר היה קטנות א' דישסו"ת בנוק' (א) חסדיםדת"י ועיקרו ברך 
        בנוק'.בנוק'.בנוק'.בנוק'. כבר היו דישסו"תדישסו"תדישסו"תדישסו"תדקטנות א'  דת"י דחו"גהדמות דוהמספר והמלכויות ווהנפשות והנפשות והנפשות והנפשות 

        
דגדלות א'  הנפשות והמספר והמלכויות והדמות

  כבר היו בנוק'.  דיש"סדיש"סדיש"סדיש"ס

  דנוק'  מ'דת"י דמקיף 
  (ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 

 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו) וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  דנוק'  ל'דת"י דמקיף 
  (ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 

 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו) וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  

דגדלות א'  ת והמספר והמלכויות והדמותהנפשו
  כבר היו בנוק'.  תבונהתבונהתבונהתבונהדדדד

  דנוק'  מ'דת"י דמקיף 
  (ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 

 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו) וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  דנוק'  ל'דת"י דמקיף  
  ָיֵה ֹאֵהָיהֵ (ֹאהֵ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 

 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו) וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו
  דחו"ב חו"ג דדעת  צ'פנימי 

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ָיֵה ֹאֵהָיהֵ ֹאהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

    דחו"ב חו"ג דדעת  צ'פנימי  

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  וצלם מוח

    יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה
  יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה

  וצלם מוח  

    יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה
  יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה

  'דנוק דעת כלי

  יוד הה וו הה
  וד הה וו ההיוד, יוד הה, יוד הה וו, י

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

  'דנוק דעת כלי  

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

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

  תפארתדחו"ב חו"ג ד צ'פנימי   

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

    תפארתדחו"ב חו"ג ד צ'פנימי   

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  וצלם מוח

    יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה
  יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה

  וצלם מוח  

    יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה
מלכות   יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה

דנוק'

  מ'מקיף  
  היָ הֹ (ְא 

  ה)  וָ  הֹ  יְ 

   ל'מקיף  
  ָיה הֹ (ְא 

  ה) וָ  הֹ  יְ 
צ' פנימי   

  ָיה הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

  ָיה הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

  ָיה הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

  ָיה הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

מלכות 
דנוק'

  מ'מקיף  
  ָיההֹ (ְא 

  ה)  וָ  הֹ  יְ 

   ל'מקיף  
  ָיה הֹ (ְא 

  ה) וָ  הֹ  יְ 
צ' פנימי   

  ָיה הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

  ָיה הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

  ָיה הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

  ָיה הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

  'דנוק תפארת כלי

  אלף למד הי יוד מם
  צבאות
  השתפא

  'דנוק תפארת כלי

  אלף למד הי יוד מם
  צבאות
  השתפא

  יסודדחו"ב חו"ג ד צ'פנימי    
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו  וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו  וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  יסודדחו"ב חו"ג ד צ'פנימי    
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו  וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו
  ּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּוא
  הּו  וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  וצלם מוח

    יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה
  יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה

  וצלם מוח

    יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה
  יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה

  'דנוק יסוד כלי

  שין דלת יוד
  שדי

  ש שד שדי

  

 כלי מלכות דנוק'

  אלף דלת נון יוד
  אדני

  א אד אדנ אדני

  'דנוק יסוד כלי

  שין דלת יוד
  שדי

  ש שד שדי
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  כבר היה גדלות א' דישסו"ת בז"א (ב) חסדיםדת"י ועיקרו  ברך
  ).היום בקדושת שנכנס( תתתת""""דישסודישסודישסודישסו' א דגדלות ג"דחו י"דת אאאא""""בזבזבזבז    היההיההיההיה    שכברשכברשכברשכבר יכוין

  בז"א.   דיש"סדיש"סדיש"סדיש"סכבר היה דת"י דחו"ג דגד' א' 

  דז"א  מ'דת"י דמקיף 
  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 

 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י
  ּויּוהּו אּוהּויּוהּואּוה

  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  דז"א  ל'דת"י דמקיף  
  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 

 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

 יכוין הההה""""ולשדולשדולשדולשד

 מוחין להמשיך

' א תדגדלו דפנים

 .תתתתישסו"ישסו"ישסו"ישסו"דדדד

  

  בז"א.   דתבונהדתבונהדתבונהדתבונהכבר היה דת"י דחו"ג דגד' א' 

  דז"א  מ'דת"י דמקיף 
  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 

 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  דז"א  ל'דת"י דמקיף  
  ֵהָיהֵ ֹאֵהָיֵה אֹ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 

 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו
  דחו"ב חו"ג דדעת צ'פנימי  

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ָיהֵ ֹאֵהָיֵה ֹאהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

        

  
  דחו"ב חו"ג דדעת  צ'פנימי  

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ הֵ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ   י

  וצלם מוח

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

  וצלם מוח  

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

  א"דז דעת כלי

  יוד הי ויו הי
  יוד הי ואו הי
  יוד הה וו הה

  א"דז דעת כלי  

  יוד הי ויו הי
  יוד הי ואו הי
  היוד הה וו ה

  תפארתדחו"ב חו"ג ד צ'פנימי   

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

    תפארתדחו"ב חו"ג ד צ'פנימי   

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  וצלם מוח

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

  וצלם מוח  

  יוד הה וו ההיוד הא ואו הא  
  א יוד הא  אלף הה יוד ההאלף ה

  א"דז תפארת כלי

  יוד הא ואו הא
  י יה יהו יהוה

  יהוה

  

  

  

  א"דז תפארת כלי

  יוד הא ואו הא
  י יה יהו יהוה

  יהוה
  יסודדחו"ב חו"ג ד צ'פנימי   

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו  וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו  וּו הּו יּוהּו  וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  יסודדחו"ב חו"ג ד צ'פנימי   

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו  וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו  וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  וצלם מוח

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

  וצלם מוח

  יוד הה וו ההיוד הא ואו הא  
  ד הא  אלף הה יוד ההאלף הא יו

  א"דז יסוד כלי

  יאהדונהי
  שין, שין דלת, שין דלת יוד

  שין דלת יוד
  

  א"דז יסוד כלי

  יאהדונהי
  שין, שין דלת, שין דלת יוד

  שין דלת יוד
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  כבר היה גדלות א' דישסו"ת בנוק' (ב)דת"י ועיקרו חסדים  ברך
        בנוק'.בנוק'.בנוק'.בנוק'. דישסו"תדישסו"תדישסו"תדישסו"ת' ות אגדלד דת"י דחו"גוהמספר והמלכויות והדמות דוהנפשות והנפשות והנפשות והנפשות 

      דיש"ס.דיש"ס.דיש"ס.דיש"ס.כבר היה בנוק' גדלות א' 
  נוקד מ'דת"י דמקיף'   

  ֹאֵהָיהֵ  ֹאֵהָיהֵ (
 ֹ ֹ  הֵ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  הֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  י

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  )הּו וּו הּו יּו הּו וּו הּו יּו
 נוקד 'לי דמקיף "דת'   

  הֵ ֹאֵהיָ  ֹאֵהָיהֵ (
 ֹ ֹ  הֵ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  הֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  י

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  )הּו וּו הּו יּו הּו וּו הּו יּו

  

  

      ....תבונהתבונהתבונהתבונהדדדדכבר היה בנוק' גדלות א' 
  נוקד מ'דת"י דמקיף'   

  ֹאֵהָיהֵ  ֹאֵהָיהֵ (
 ֹ ֹ  הֵ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  הֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  י

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  )הּו וּו הּו יּו הּו וּו הּו יּו
 נוקד 'לי דמקיף "דת'   

  ֹאֵהָיהֵ  ֹאֵהָיהֵ (
 ֹ ֹ  הֵ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  הֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  י

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  )הּו וּו הּו יּו הּו וּו הּו יּו

  דדעתו"ב חו"ג דח צ'פנימי    
  ֹאֵהָיהֵ  ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  הֵ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  י
  ֹאֵהָיהֵ  ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  הֵ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  י
  ֹאֵהָיהֵ  ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  הֵ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  י
  ֹאֵהָיהֵ  ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  הֵ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  י

    דדעתדחו"ב חו"ג  צ'פנימי    
  ֹאֵהָיהֵ  ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  הֵ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  י
  ֹאֵהָיהֵ  ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  הֵ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  י
  ֹאֵהָיהֵ  ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  הֵ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  י
  ֹאֵהָיהֵ  ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  הֵ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  י
 וצלם מוח

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

 וצלם מוח  

  יוד הה וו ההיוד הא ואו הא  
  וד ההאלף הא יוד הא  אלף הה י

  'דנוק דעת כלי

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

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

  'דנוק דעת כלי  

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

  יוד, יוד הא, יוד הא ואו, יוד הא ואו הא
  תפארתדחו"ב חו"ג ד צ'פנימי   

  הֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ אֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

    תפארתדחו"ב חו"ג ד צ'פנימי   

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

 וצלם מוח

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

 וצלם מוח  

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

  'דנוק תפארת כלי

  למד הי יוד מם אלף
  צבאות
  השתפא

מלכות דנוק'

  מ'מקיף  
  ָיההֹ (ְא 

  ה)  וָ  הֹ  יְ 

  ל'מקיף   
  ָיה הֹ (ְא 

  ה) וָ  הֹ  יְ 
צ' פנימי   

  ָיה הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

  ָיה הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

  ָיה הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

  ָיה הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

  

 כלי מלכות דנוק'

  אלף דלת נון יוד
  אדני

  א אד אדנ אדני

דנוק' מלכות

  מ'מקיף  
  ָיההֹ (ְא 

  ה)  וָ  הֹ  יְ 

  ל'מקיף   
  ָיה הֹ (ְא 

  ה) וָ  הֹ  יְ 
צ' פנימי   

  ָיה הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

  ָיה הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

  ָיה הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

  ָיה הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

  

 כלי מלכות דנוק'

  אלף דלת נון יוד
  אדני

  א אד אדנ אדני

  'דנוק תפארת כלי

  אלף למד הי יוד מם
  ותצבא

  השתפא
  יסודדחו"ב חו"ג ד צ'פנימי   

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו  וּו הּו יּו הּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו  וּו הּו יּו הּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו וּו הּו יּו הּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו וּו הּו יּו הּו וּו הּו יּו

  יסודדחו"ב חו"ג ד צ'פנימי   

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו  וּו הּו יּו הּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו  וּו הּו יּו הּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו וּו הּו יּו הּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו וּו הּו יּו הּו וּו הּו יּו

 וצלם מוח

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

 וצלם מוח

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

  'דנוק יסוד כלי

  שין דלת יוד
  שדי

  ש שד שדי

  'דנוק יסוד כלי

  שין דלת יוד
  שדי

  ש שד שדי
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  כונה זו רק לרד"ם)המשכת עצמות קטנות א' דתבונה לזו"ן  .חסדיםועיקרו  דת"י ברך(
 . העצמותהעצמותהעצמותהעצמותועתה יכוין להמשיך  ע"י הכרפס. דתבונהדתבונהדתבונהדתבונהדת"י דחו"ג דקטנות א' הארת בז"א בז"א בז"א בז"א  שכבר היהשכבר היהשכבר היהשכבר היהיכוין 

        בנוק'.בנוק'.בנוק'.בנוק'.דקטנות א' דתבונה  דת"י דחו"גוהמספר והמלכויות והדמות דוהנפשות והנפשות והנפשות והנפשות 
  בז"א.  בז"א.  בז"א.  בז"א.   הדתבונ דת"י דחו"ג דקט' א' עצמותעצמותעצמותעצמות

  דז"א  מ'דת"י דמקיף 
  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 

 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  דז"א  ל'דת"י דמקיף  
  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 

 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  

  בנוק'. בנוק'. בנוק'. בנוק'.  והנפשות והמספר והמלכויות והדמות

  דנוק'  מ'דת"י דמקיף 
  (ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 

 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י
  הּואּוהּויּוהּו אּוהּויּו

  הּו) וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  דנוק'  ל'דת"י דמקיף  
  (ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 

 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו) וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו
  דחו"ב חו"ג דדעת  צ'פנימי  

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

    דחו"ב חו"ג דדעת  צ'פנימי  

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  וצלם מוח

    יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה
  יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה

  וצלם מוח  

    יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה
  יוד מם áááá    ד האלף למ יוד מם   ââââ אלף למד ה

  א"דז דעת כלי

  יוד הי ויו הי
  יוד הי ואו הי
  יוד הה וו הה

יכוין כל זה  לרד"םלרד"םלרד"םלרד"ם

בתחילה באחיזת הכוס 

יכוין באור פנימי לזו"ן, 

ואח"כ באמירת 

באור מקיף הברכות 

ובשתיה נמשך א, "לז

  ליעקב ורחל.

  'דנוק דעת כלי

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

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

  תפארתדחו"ב חו"ג ד צ'פנימי   

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  תפארת"ג דדחו"ב חו צ'פנימי   

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  וצלם מוח

    יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה
  יוד מם áááá    מד האלף ל יוד מם   ââââ אלף למד ה

  וצלם מוח  

    יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה
  יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה

  א"דז תפארת כלי

  יוד הא ואו הא
  י יה יהו יהוה

  יהוה

מלכות דנוק'

 מ'מקיף מלכות ד   
  היָ הֹ ְא (
   )ה וָ  הֹ  יְ 

 למקיף מלכות ד'   
   היָ הֹ ְא (
  )ה וָ  הֹ  יְ 

  דמלכות חו"ב חו"ג  'צפנימי  
   היָ הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

   היָ הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

   היָ הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

   היָ הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

 

 כלי מלכות דנוק'

 אלף דלת נון יוד
  אדני

  א אד אדנ אדני

  'דנוק תפארת כלי

  אלף למד הי יוד מם
  צבאות
  השתפא

  יסודדחו"ב חו"ג ד צ'פנימי     
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו  וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו  וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  יסודדחו"ב חו"ג ד צ'פנימי    
  הּויּוהּואּוהּויּוהּו אּו

  הּו  וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו  וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  וצלם מוח

    יוד מם áááá    ה אלף למד יוד מם   ââââ אלף למד ה
  יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה

  וצלם מוח

    יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה
  יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה

  א"דז יסוד כלי

  יאהדונהי
  שין, שין דלת, שין דלת יוד

  שין דלת יוד

  'דנוק יסוד כלי

  שין דלת יוד
  שדי

  ש שד שדי
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  קטנות ב' דאימא לזו"ן (ג)עיקרו חסדים דת"י וברך 
  .לנוק'לנוק'לנוק'לנוק'והמספר והמלכויות והדמות והנפשות , לז"אלז"אלז"אלז"א 'דאימא עי' ב 'דקט דחו"ג י"עתה להמשיך דת יכוין

  
  דת"י דחו"ג דקט' ב' 

   דאימא עילאהדאימא עילאהדאימא עילאהדאימא עילאה
  לז"א.  

  

  דז"א מ'דת"י דמקיף  
  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 

 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  דז"א ל'דת"י דמקיף   
  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 

 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  
ספר והמלכויות והמהנפשות 

  והדמות 
  .לנוק'לנוק'לנוק'לנוק'

  דנוק' מ'דת"י דמקיף   
  (ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 

 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו) וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  דנוק' ל'דת"י דמקיף   
  (ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 

 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו) וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו
   'דחו"ב חו"ג דדעת  צ  

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

   'דחו"ב חו"ג דדעת צ    
  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
  יוד מם הא הא אוו למד הא אלף יוד
    יוד מם  הא הא ואו למד הא אלף יוד
  יוד מם  הא הא ואו למד הא אלף יוד

   ][יהוה אלהים  יהוה אלהים  יהוה אלהים
  בהם ס"ט אותיות ועם כללות הו' שמות סה"כ כמנין ע"ה

 וצלם מוח

  אכדטם 
    והכולל גי' ע"ה

  ע"ה אכדטם

  וצלם מוח

  גי' ע"דאכדטם 
  גי' ע"ד אכדטם

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

   ][יהוה אלהים  יהוה אלהים  יהוה אלהים
  בהם ס"ט אותיות ועם כללות הו' שמות סה"כ כמנין ע"ה

 וצלם מוח

  ע"ה אכדטם
  ע"ה אכדטם

  וצלם מוח

  ע"ד אכדטם
  ע"ד אכדטם

  א"דז דעת כלי  

  יוד הי ויו הי
  יוד הי ואו הי
  יוד הה וו הה

  'דנוק דעת כלי  

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

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

   'ת"תדחו"ב חו"ג ד צ  

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  הֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ אֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

   'ת"ת דחו"ב חו"ג ד צ  

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

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

   ][יהוה אלהים  יהוה אלהים  יהוה אלהים

 וצלם מוח

    אכדטם 
    והכולל גי' ע"ה

  ע"ה אכדטם

  וצלם מוח

  גי' ע"דאכדטם 
  גי' ע"ד אכדטם

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

  ][יהוה אלהים  יהוה אלהים  יהוה אלהים

 וצלם מוח

  ע"ה אכדטם
  ע"ה אכדטם

  וצלם מוח

  ע"ד אכדטם
  ע"ד אכדטם

  א"דז תפארת כלי  

  יוד הא ואו הא
  י יה יהו יהוה

  יהוה

  'דנוק תפארת כלי  

  יוד מם אלף למד הי
  צבאות
  השתפא

   'יסוד דחו"ב חו"ג ד צ  

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו  וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו  וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

   'יסוד דחו"ב חו"ג ד צ  

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו  וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו  וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו וּו הּו הּו יּו וּו ּוה יּו

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

   ][יהוה אלהים  יהוה אלהים  יהוה אלהים

 וצלם מוח

    אכדטם 
    והכולל גי' ע"ה

  ע"ה אכדטם

  וצלם מוח

  גי' ע"דאכדטם 
  גי' ע"ד אכדטם

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

  ][יהוה אלהים  יהוה אלהים  יהוה אלהים

 וצלם מוח

  ע"ה אכדטם
  ע"ה אכדטם

  וצלם מוח

  ע"ד אכדטם
  ע"ד אכדטם

  א"דז יסוד כלי  

  יאהדונהי
  יוד דלת שין דלת, שין שין,

  יוד דלת שין

  'דנוק דיסו כלי  

  שין דלת יוד
  שדי

  ש שד שדי
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קטנות ב' דאימא למלכות דנוק'

  מ'מקיף  

  ָיההֹ (ְא 
  ה)  וָ  הֹ  יְ 

  ל'מקיף   

  ָיה הֹ (ְא 
  ה) וָ  הֹ  יְ 

צ' פנימי   

  ָיה הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

  ָיה הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

  ָיה הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

  ָיה הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

  ָיה הֹ ְא 
  

 כלי מלכות דנוק'

 נון יוד אלף דלת
  אדני

  א אד אדנ אדני
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  גדלות ב' דאימא לזו"ן (ד)דת"י ועיקרו חסדים ברך 
  הנפשות והמספר והמלכויות והדמות לנוק'.ו    לז"א.לז"א.לז"א.לז"א. אי' עי'כוין עתה להמשיך דת"י דחו"ג דגדלות ב' די

  לז"א.לז"א.לז"א.לז"א.עי'  מאדת"י דחו"ג דגדלות ב' דאי

  דז"א  מ'דת"י דמקיף 

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  דז"א  ל'דת"י דמקיף  
  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 

 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  
  '.לנוק והדמות והמלכויות והמספר הנפשות

  נוקד מ'דת"י דמקיף'   
  ֹאֵהָיהֵ  ֹאֵהָיהֵ (
 ֹ ֹ  הֵ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  הֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  י

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  )הּו וּו הּו יּו הּו וּו הּו יּו
 נוקד 'לי דמקיף "דת'   

  ֹאֵהָיהֵ  ֹאֵהָיהֵ (
 ֹ ֹ  הֵ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  הֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  י

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  )הּו וּו הּו יּו הּו וּו הּו יּו

  דחו"ב חו"ג דדעת  צ'פנימי  

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

        

  
  דדעתדחו"ב חו"ג  צ'פנימי   

  ֹאֵהָיהֵ  ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  הֵ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  י

  ֹאֵהָיהֵ  ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  הֵ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  י

  ֹאֵהָיהֵ  ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  הֵ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  י

  ָיהֵ ֹאהֵ  ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  הֵ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  י

  וצלם מוח

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

 וצלם מוח  

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

  א"דז דעת כלי

  יוד הי ויו הי
  יוד הי ואו הי
  יוד הה וו הה

  'דנוק דעת כלי  

  יוד הה וו הה
  ה, יוד הה וו, יוד הה וו ההיוד, יוד ה

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

  תפארת דחו"ב חו"ג ד צ'פנימי  

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

    תפארתדחו"ב חו"ג ד צ'פנימי   

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  וצלם מוח

  יוד הה וו ההיוד הא ואו הא  
  וד הא  אלף הה יוד ההאלף הא י

 וצלם מוח  

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

  א"דז תפארת כלי

  יוד הא ואו הא
  י יה יהו יהוה

  יהוה

  מ'מלכות דמקיף  
  ָיההֹ (ְא 

  ה)  וָ  הֹ  יְ 

  ל'מלכות דמקיף   
  ָיה הֹ (ְא 

  ה) וָ  הֹ  יְ 
 חו"ב חו"ג דמלכות  צ' פנימי  

   ָיההֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

  ָיה הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

  ָיה הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

  ָיה הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

  ָיה הֹ ְא 
  

 כלי מלכות דנוק'

 אלף דלת נון יוד
  אדני

  א אד אדנ אדני

  'דנוק תפארת כלי

  אלף למד הי יוד מם
  צבאות
  השתפא

  יסוד דחו"ב חו"ג ד צ'פנימי  

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו  וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו  וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  יסודדחו"ב חו"ג ד צ'פנימי   

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו  וּו הּו יּו הּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו  וּו הּו יּו הּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו וּו הּו יּו הּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו וּו הּו יּו הּו וּו הּו יּו

  וצלם מוח

  יוד הה וו ההיוד הא ואו הא  
  ה יוד ההאלף הא יוד הא  אלף ה

 וצלם מוח

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

  א"דז יסוד כלי

  יאהדונהי
  שין, שין דלת, שין דלת יוד

  שין דלת יוד

  'דנוק יסוד כלי

  שין דלת יוד
  שדי

  ש שד שדי
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        וכשישתהוכשישתהוכשישתהוכשישתה

  ימשיך חלקי החסדים דלאה דרך גרון ז"א לאו"פ לרחל וחלק הגבורות לאו"מ.ימשיך חלקי החסדים דלאה דרך גרון ז"א לאו"פ לרחל וחלק הגבורות לאו"מ.ימשיך חלקי החסדים דלאה דרך גרון ז"א לאו"פ לרחל וחלק הגבורות לאו"מ.ימשיך חלקי החסדים דלאה דרך גרון ז"א לאו"פ לרחל וחלק הגבורות לאו"מ.

  

ïéâæåî åñåë ìù åäéìà ïéçúåôå úìãä ìéçúîå êåôù êúîç:   

פֹוךְ  ר ַהּגֹוִים ֶאל ֲחָמְתךָ  ׁשְ ר ַמְמָלכֹות ְוַ�ל ְיָדעּוךָ  לֹא ֲאׁשֶ ְמךָ  ֲאׁשֶ ׁשִ   :ָקָראוּ  לֹא ּבְ

י ּמוּ  ָנֵוהוּ  ְוֶאת ַיֲ�ֹקב ֶאת ָאַכל ּכִ   :ֵהׁשַ

ָפךְ  ךָ  ַוֲחרֹון ַזֲ�ֶמךָ  ֲ�ֵליֶהם ׁשְ יֵגם ַאּפְ   : ַיּשִ

ְרּדֹוף ַאף ּתִ ִמיֵדם ּבְ ַחת ְוַתׁשְ ֵמי ִמּתַ   :יהוה ׁשְ

ל    ַהּלֵ

ïéâæåî ñåë éòéáø ïéøîåâå åéìò úà ììää ,ùéå ïéâäåð âåæîì ñåë éòéáø éðôì êåôù êúîç:  

ה ֹיאְמרּו  ָך. ָלּמָ ָך, ַ�ל ֲאִמּתֶ בֹוד, ַ�ל ַחְסּדְ ן ּכָ ְמָך ּתֵ י ְלׁשִ לֹא ָלנּו, ְיֹהָוה, לֹא ָלנּו, ּכִ

ֶסף ַהּגוֹ  יֶהם ּכֶ ה. ֲ�ַצּבֵ ר ָחֵפץ ָ�ׂשָ ַמִים, ּכֹל ֲאׁשֶ ָ ׁשּ ה ָנא ֱאלֵֹהיֶהם? וֱאלֵֹהינּו ּבַ ִים: ַאּיֵ

רּו, ֵ�יַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיְראּו. ָאְזָנִים ָלֶהם  ה ָלֶהם ְולֹא ְיַדּבֵ ה ְיֵדי ָאָדם. ּפֶ ְוָזָהב ַמֲ�ׂשֵ

ָמעּו, ַאף ָלֶהם ְולֹא ְיִריחּון. ְיֵדיֶה  כּו, לֹא ְולֹא ִיׁשְ ם ְולֹא ְיִמיׁשּון, ַרְגֵליֶהם ְולֹא ְיַהּלֵ

ְיֹהָוה,  ַטח ּבַ ָרֵאל ּבְ ֶהם. ִיׂשְ ר ּבֵֹטַח ּבָ יֶהם, ּכֹל ֲאׁשֶ מֹוֶהם ִיְהיּו עֹׂשֵ ְגרֹוָנם. ּכְ ֶיְהּגּו ּבִ

ם הּוא. ִיְרֵאי יְ  ְטחּו ַבְיֹהָוה, ֶ�ְזָרם ּוַמִגּנָ ית ַאֲהֹרן ּבִ ם הּוא. ּבֵ ְטחּו ֶ�ְזָרם ּוַמִגּנָ הָוה ּבִ

ם הּוא.   ַבְיֹהָוה, ֶ�ְזָרם ּוַמִגּנָ

ית ַאֲהֹרן, ְיָבֵרְך ִיְרֵאי  ָרֵאל, ְיָבֵרְך ֶאת ּבֵ ית ִיׂשְ ְיֹהָוה ְזָכָרנּו ְיָבֵרְך. ְיָבֵרְך ֶאת ּבֵ

רּוִכים  ֵניֶכם. ּבְ דִֹלים. ֹיֵסף ְיֹהָוה ֲ�ֵליֶכם, ֲ�ֵליֶכם ְוַ�ל ּבְ ַטִנים ִעם ַהּגְ ְיֹהָוה, ַהּקְ

ַמִים ַלְיֹהָוה ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם. ַא  ַמִים ׁשָ ָ ַמִים ָוָאֶרץ. ַהׁשּ ה ׁשָ ם ַלְיֹהָוה, עֹׂשֵ ּתֶ

ה ְוַ�ד עֹוָלם.  ל ֹירֵדי דּוָמה. ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַ�ּתָ ִתים ְיַהְללּו ָיּה ְולֹא ּכָ לֹא ַהּמֵ

  ַהְללּוָיּה. 

ַמע ְיֹהָוה ֶא  י ִיׁשְ י ּכִ ה ָאְזנֹו ִלי ּוְבָיַמי ֶאְקָרא. ָאַהְבּתִ י ִהּטָ ֲחנּוָני. ּכִ ת קֹוִלי, ּתַ

ם ְיֹהָוה ֶאְקָרא:  אֹול ְמָצאּוִני, ָצָרה ְוָיגֹון ֶאְמָצא. ּובׁשֵ ֲאָפפּוִני ֶחְבֵלי ָמֶות ּוְמָצֵרי ׁשְ

י! ַחנּון ְיֹהָוה ְוַצִדיק, ֵוֱאלֵֹהינּו ְמַרֵחם. ׁשֵֹמ  ָטה ַנְפׁשִ א ְיֹהָוה ַמּלְ ָתִאים ְיֹהָוה, ָאּנָ ר ּפְ

י  ְצּתָ ַנְפׁשִ י ִחּלַ ַמל ָ�ָלְיִכי. ּכִ י ְיֹהָוה ּגָ י ִלְמנּוָחְיִכי, ּכִ יַ�. ׁשּוִבי ַנְפׁשִ לִֹתי ְוִלי ְיהֹוׁשִ ּדַ

ַאְרצֹות  ִחי. ֶאְתַהֵלְך ִלְפֵני ְיֹהָוה ּבְ ְמָ�ה, ֶאת ַרְגִלי ִמּדֶ ֶות, ֶאת ֵ�יִני ִמן ּדִ ִמּמָ

ל ָהָאָדם ּכֵֹזב. ַהַחִיים. ֶהֱאַמְנּתִ  י ְבָחְפִזי: ּכָ ר, ֲאִני ָ�ִניִתי ְמֹאד. ֲאִני ָאַמְרּתִ י ֲאַדּבֵ   י ּכִ
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ם ְיֹהָוה ֶאְקָרא.  א ּוְבׁשֵ ָ ְגמּולֹוִהי ָ�ָלי. ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאׂשּ יב ַלְיֹהָוה ּכֹל ּתַ ָמה ָאׁשִ

�יֵ א ְלָכל ַ�ּמֹו. ָיָקר ּבְ ם ֶנְגָדה ּנָ ּלֵ ְוָתה ַלֲחִסיָדיו. ָאָנא ְנָדַרי ַלְיֹהָוה ֲאׁשַ ֵני ְיֹהָוה ַהּמָ

ח ֶזַבח ּתֹוָדה  ְחּתָ ְלמֹוֵסָרי. ְלָך ֶאְזּבַ ּתַ ן ֲאָמֶתָך, ּפִ ָך ּבֶ ָך, ֲאִני ַ�ְבּדְ י ֲאִני ַ�ְבּדֶ ְיֹהָוה ּכִ

ית ְיֹהָו  ַחְצרֹות ּבֵ ֵלם ֶנְגָדה ָנא ְלָכל ַ�מֹו. ּבְ ם ְיֹהָוה ֶאְקָרא. ְנָדַרי ַלְיֹהָוה ֲאׁשַ ה, ּוְבׁשֵ

תֹוֵכִכי ְירּוָשַלִים. ַהְללּוָיּה.    ּבְ

י ָגַבר ָ�ֵלינּו ַחְסדֹו, ֶוֱאֶמת ְיֹהָוה  ים. ּכִ ּמִ ל ָהא. חּוהּו ּכָ ּבְ ל ּגֹוִים, ׁשַ ַהְללּו ֶאת ְיֹהָוה ּכָ

  ְלעֹוָלם. ַהְללּוָיּה. 

י ַלְיֹהָוה הֹודוּ  י. טֹוב ּכִ   : ַחְסּדוֹ  ְלעֹוָלם ּכִ

ָרֵאל ָנא ֹיאַמר י. ִיׂשְ   : ַחְסּדוֹ  ְלעֹוָלם ּכִ

ית ָנא ֹיאְמרוּ  י. ַאֲהֹרן ּבֵ   : ַחְסּדוֹ  ְלעֹוָלם ּכִ

י. ְיֹהָוה ִיְרֵאי ָנא ֹיאְמרוּ    :ַחְסּדוֹ  ְלעֹוָלם ּכִ

ִני ַבֶמְרַחב ָיּה. ְיֹהָוה ִלי, לֹא ִאיָרא  ּה, ָ�ּנָ ַצר ָקָראִתי ּיָ ה ִלי ָאָדם -ִמן ַהּמֵ �ׂשֲֶ  .ַמה ּיַ

עְֹזָרי  ָאָדם. טֹוב ְיֹהָוה ִלי ּבְ ֹטַח ּבָ ְיֹהָוה ִמּבְ ׂשְנָאי. טֹוב ַלֲחסֹות ּבַ ַוֲאִני ֶאְרֶאה ּבְ

י ֲאִמיַלם. ַסּבּוִני  ם ְיֹהָוה ּכִ ׁשֵ ל ּגֹוִים ְסָבבּוִני, ּבְ ְנִדיִבים. ּכָ ֹטַח ּבִ ְיֹהָוה ִמּבְ ַלֲחסֹות ּבַ

ֹבִרים י ֲאִמיַלם. ַסּבּוִני ִכּדְ ם ְיֹהָוה ּכִ ׁשֵ ם ַגם ְסָבבּוִני, ּבְ ׁשֵ ֵאׁש קֹוִצים, ּבְ , ּדֲֹ�כּו ּכְ

י ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי ִלי  ִחיַתִני ִלְנּפֹל, ַוְיֹהָוה ֲ�ָזָרִני. עֹּזִ ֹחה ּדְ י ֲאִמיַלם. ּדָ ְיֹהָוה ּכִ

ה ָחִיל, ְיִמין ְיֹהָוה  יִקים: ְיִמין ְיֹהָוה עֹׂשָ ָאֳהֵלי ַצּדִ ה ִויׁשּוָ�ה ּבְ ִליׁשּוָ�ה. קֹול ִרּנָ

י ָיּה. ַיּסֹר רֹוֵמָמה, יְ  ר ַמֲ�ׂשֵ י ֶאְחֶיה, ַוֲאַסּפֵ ה ָחִיל. לֹא ָאמּות ּכִ ִמין ְיֹהָוה עֹׂשָ

�ֵרי ֶצֶדק, ָאֹבא ָבם, אֹוֶדה ָיּה. ֶזה ֲ ְתחּו ִלי ׁשַ ֶות לֹא ְנָתָנִני. ּפִ ּה, ְוַלּמָ ַרִני ּיָ ִיּסְ

יִקים ָיֹבאּו בֹו.  �ר ַלְיֹהָוה, ַצּדִַ ַ   ַהׁשּ

י ֲ�ִניָתִני ִהי ִלי ִליׁשּוָ�ה. ֶאֶבן  אֹוְדָך ּכִ י ֲ�ִניָתִני ַוּתְ ִהי ִלי ִליׁשּוָ�ה. אֹוְדָך ּכִ ַוּתְ

ה. ֵמֵאת  ּנָ ה. ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלֹראׁש ּפִ ּנָ ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלֹראׁש ּפִ

�יֵנינּו. ֵמֵאת ְיֹהָוה ָהְיָתה זֹּ ֵ את ִהיא ִנְפָלַאת ְיֹהָוה ָהְיָתה ּזֹאת ִהיא ִנְפָלַאת ּבְ

�יֵנינּו. ֵ   ּבְ

א יָ�ה ְיֹהָוה ָאּנָ א הֹוׁשִ א: ּנָ יָ�ה ְיֹהָוה ָאּנָ א הֹוׁשִ   : ּנָ

א א ַהְצִליָחה ְיֹהָוה ָאּנָ א: ּנָ א ַהְצִליָחה ְיֹהָוה ָאּנָ   : ּנָ

רּוךְ  א ּבָ ם ַהּבָ ׁשֵ ַרְכנּוֶכם, ְיֹהָוה ּבְ ית ּבֵ רּוךְ . ְיֹהָוה ִמּבֵ א ּבָ ם ַהּבָ ׁשֵ ַרְכנּוֶכם, ָוהְיהֹ  ּבְ  ּבֵ

ית ֶאר ְיֹהָוה ֵאל. ְיֹהָוה ִמּבֵ �ֹבִתים ַחג ִאְסרוּ . ָלנוּ  ַוּיֲָ ַח  ַקְרנֹות ַ�ד ּבַ ְזּבֵ  ֵאל. ַהּמִ
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ֶאר ְיֹהָוה �ֹבִתים ַחג ִאְסרוּ . ָלנוּ  ַוּיֲָ ַח  ַקְרנֹות ַ�ד ּבַ ְזּבֵ ה ֵאִלי. ַהּמִ  ֱאלַֹהי, ְואֹוֶדךָּ  ַאּתָ

ה ֵאִלי. ֲארֹוְמֶמךָּ  - י ַלְיֹהָוה הֹודוּ . ֲארֹוְמֶמךָּ  - ֱאלַֹהי, ְואֹוֶדךָּ  ַאּתָ י, טֹוב ּכִ  ְלעֹוָלם ּכִ

י ַלְיֹהָוה הֹודוּ . ַחְסּדוֹ  י, טֹוב ּכִ   . ַחְסּדוֹ  ְלעֹוָלם ּכִ

י ַלְיֹהָוה הֹודוּ  י. טֹוב-ּכִ   : ַחְסּדוֹ  ְלעֹוָלם ּכִ

י. ָהֱאלִֹהים ֵלאלֵֹהי הֹודוּ    : ַחְסּדוֹ  ְלעֹוָלם ּכִ

י. ָהֲאדִֹנים ֲאדֵֹניָל  הֹודוּ    : ַחְסּדוֹ  ְלעֹוָלם ּכִ

ה דֹלֹות ִנְפָלאֹות ְלעֹׂשֵ י. ְלַבּדוֹ  ּגְ   : ַחְסּדוֹ  ְלעֹוָלם ּכִ

ה ַמִים ְלעֹׂשֵ ָ ְתבּוָנה ַהׁשּ י. ּבִ   : ַחְסּדוֹ  ְלעֹוָלם ּכִ

ִים-ַ�ל ָהָאֶרץ ְלרֹוַקע י. ַהּמָ   : ַחְסּדוֹ  ְלעֹוָלם ּכִ

ה דִֹלים אֹוִרים ְלעֹׂשֵ   : ַחְסּדוֹ  ְלעֹוָלם יּכִ . ּגְ

ֶמׁש  ֶאת ֶ ֶלת ַהׁשּ ּיֹום ְלֶמְמׁשֶ י. ּבַ   : ַחְסּדוֹ  ְלעֹוָלם ּכִ

ֵרַח  ֶאת לֹות ְוכֹוָכִבים ַהּיָ ְיָלה ְלֶמְמׁשְ ּלָ י. ּבַ   : ַחְסּדוֹ  ְלעֹוָלם ּכִ

ה ְבכֹוֵריֶהם ִמְצַרִים ְלַמּכֵ י. ּבִ   : ַחְסּדוֹ  ְלעֹוָלם ּכִ

ָרֵאל ַוּיֹוֵצא   : ַחְסּדוֹ  ְלעֹוָלם יּכִ . ִמּתֹוָכם ִיׂשְ

ָיד י. ְנטּוָיה ּוִבְזרֹוַ�  ֲחָזָקה ּבְ   : ַחְסּדוֹ  ְלעֹוָלם ּכִ

י. ִלְגָזִרים סּוף-ַים ְלגֹוֵזר   : ַחְסּדוֹ  ְלעֹוָלם ּכִ

ָרֵאל ְוֶהֱ�ִביר תֹוכוֹ  ִיׂשְ י. ּבְ   : ַחְסּדוֹ  ְלעֹוָלם ּכִ

ְרעֹה ְוִנֵ�ר י. סּוף ְבַים ְוֵחילוֹ  ּפַ   : וֹ ַחְסּד  ְלעֹוָלם ּכִ

ר ַ�ּמוֹ  ְלמֹוִליךְ  ְדּבָ ּמִ י. ּבַ   : ַחְסּדוֹ  ְלעֹוָלם ּכִ

ה דִֹלים ְמָלִכים ְלַמּכֵ י. ּגְ   : ַחְסּדוֹ  ְלעֹוָלם ּכִ

ֲהֹרג יִרים ְמָלִכים ַוּיַ י. ַאּדִ   : ַחְסּדוֹ  ְלעֹוָלם ּכִ

י. ָהֱאֹמִרי ֶמֶלךְ  ְלִסיחֹון   : ַחְסּדוֹ  ְלעֹוָלם ּכִ

ן ֶמֶלךְ  ּוְלעֹוג ׁשָ   : ַחְסּדוֹ  ְלעֹוָלם יּכִ . ַהּבָ

י. ְלַנֲחָלה ַאְרָצם ְוָנַתן   : ַחְסּדוֹ  ְלעֹוָלם ּכִ
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ָרֵאל ַנֲחָלה י. ַ�ְבּדוֹ  ְלִיׂשְ   : ַחְסּדוֹ  ְלעֹוָלם ּכִ

ְפֵלנוּ  ׁשִ ּבְ י. ָלנוּ  ָזַכר ׁשֶ   : ַחְסּדוֹ  ְלעֹוָלם ּכִ

ְפְרֵקנוּ  ֵרינוּ  ַוּיִ י. ִמּצָ   : ַחְסּדוֹ  ְלעֹוָלם ּכִ

ר לְלָכ  ֶלֶחם נֹוֵתן ׂשָ י. ּבָ   : ַחְסּדוֹ  ְלעֹוָלם ּכִ

ָמִים ְלֵאל הֹודוּ  ָ י. ַהׁשּ   : ַחְסּדוֹ  ְלעֹוָלם ּכִ

ַמת ל ִנׁשְ ָבֵרךְ  ַחי ּכָ ְמךָ  ֶאת ּתְ ל ְורּוַח . ֱאלֵֹהינוּ  ְיֹהָוה ׁשִ ר ּכָ ׂשָ ָפֵאר ּבָ  ּוְתרֹוֵמם ּתְ

נוּ  ִזְכְרךָ  ִמיד ַמְלּכֵ ה ָהעֹוָלם ְוַ�ד ָהעֹוָלם ִמן: ּתָ ְלָ�ֶדיךָ  .ֵאל ַאּתָ  ֶמֶלךְ  ָלנוּ  ֵאין ּוִמּבַ

יַ�  ּגֹוֵאל יל ּפֹוֶדה. ּומֹוׁשִ ָכל ּוְמַרֵחם ְועֹוֶנה ּוְמַפְרֵנס ּוַמּצִ  ֵאין. ְוצּוָקה ָצָרה ֵ�ת ּבְ

א ְוסֹוֵמךְ  עֹוֵזר ֶמֶלךְ  ָלנוּ  ה ֶאּלָ ל ֱאלֹוּהַ . ְוָהַאֲחרֹוִנים ָהִראׁשֹוִנים ֱאלֵֹהי: ָאּתָ  ּכָ

ִריֹות ל. ּתֹוָלדֹות לּכָ  ֲאדֹון. ּבְ ּלָ ה. ָכל ַהּמְ רֹוב( ּבְ חֹות) ּבְ ּבָ ׁשְ ַנֵהג. ַהּתִ  עֹוָלמוֹ  ַהּמְ

ֶחֶסד ַרֲחִמים ּוְבִרּיֹוָתיו ּבְ ה. ֵ�ר ַויֹהָוה: ּבְ ן ְולֹא ָינּום לֹא ִהּנֵ ִנים ַהְמעֹוֵרר. ִייׁשָ . ְיׁשֵ

ִקיץ ִמים ְוַהּמֵ פּוִפים ְוזֹוֵקף ְוִריםִע  ּפֹוֵקַח  חֹוִלים ְורֹוֵפא ֵמִתים ְמַחֵיה. (ִנְרּדָ ) ּכְ

יַח  ׂשִ יר. ִאְלִמים ְוַהּמֵ ּתִ פּוִפים ְוַהּזֹוֵקף. נֹוְפִלים ְוַהּסֹוֵמךְ . ֲאסּוִרים ְוַהּמַ . ּכְ

ַפֲ�ֵנַח  ךָ  ּוְלךָ . ֶנֱ�ָלִמים ְוַהּמְ יָרה ָמֵלא ִפינוּ  ְוִאּלוּ : מֹוִדים ֲאַנְחנוּ  ְלַבּדְ ם ׁשִ ּיָ . ּכַ

ה ּוְלׁשֹוֵננוּ  ֲהמוֹ  ִרּנָ יו ןּכַ ּלָ ְפתֹוֵתינוּ . ּגַ ַבח ְוׂשִ ֶמְרֲחֵבי ׁשֶ  ְמִאירֹות ְוֵ�יֵנינוּ . ָרִקיַ�  ּכְ

ֶמׁש  ֶ ׁשּ ֵרַח  ּכַ ֵרי ְפרּוׂשֹות ְוָיֵדינוּ . ְוַכּיָ ִנׁשְ ָמִים ּכְ לֹות ַקּלֹות ְוַרְגֵלינוּ . ׁשָ ַאּיָ  ֵאין. ּכָ

יִקים ֲאַנְחנוּ  ְמךָ  ֶאת ּוְלָבֵרךְ . בֹוֵתינוּ ֲא  ֵואלֵֹהי ֱאלֵֹהינוּ  ְיֹהָוה ְלךָ  ְלהֹודֹות ַמְסּפִ  ׁשִ

נוּ  י ֲאָלִפים ַאְלֵפי ֶאֶלף ֵמָאֶלף ַאַחת ַ�ל. ַמְלּכֵ �ִמים ְרָבבֹות ְוִרּבֵָ ים ַהּטֹובֹות. ּפְ  ִנּסִ

יָת  ְוִנְפָלאֹות �ׂשִָ נוּ  ֲאבֹוֵתינוּ  ִעם ׁשֶ ָפִנים: ְוִעּמָ ְצַרִים ִמּלְ נוּ  ִמּמִ ַאְלּתָ  ְיֹהָוה ּגְ

י. ֱאלֵֹהינוּ  ִדיָתנוּ  ֲ�ָבִדים תּוִמּבֵ ָרָ�ב. ּפְ נוּ  ּבְ ָבע. ַזְנּתָ נוּ  ּוְבׂשָ ְלּתָ ְלּכַ  ֵמֶחֶרב. ּכִ

נוּ  ְלּתָ ֶבר. ִהּצַ נוּ  ּוִמּדֶ ְטּתָ ים ָרִעים ּוֵמֳחָלִים. ִמּלַ יָתנוּ  ְוֶנֱאָמִנים ְוַרּבִ ּלִ ה ַ�ד: ּדִ  ֵהּנָ

נוּ  ְוַאל. ֱאלֵֹהינוּ  ְיֹהָוה ֲחָסֶדיךָ  ֲ�ָזבּונוּ  ְולֹא. ַרֲחֶמיךָ  ֲ�ָזרּונוּ  ׁשֵ ּטְ  ֱאלֵֹהינוּ  ְיֹהָוה ּתִ

ן ַ�ל: ָלֶנַצח ְגּתָ  ֵאָבִרים ּכֵ ּלַ ּפִ נוּ  ׁשֶ ָמה ְורּוַח . ּבָ ַפְחּתָ  ּוְנׁשָ ּנָ ינוּ  ׁשֶ ַאּפֵ ר ְוָלׁשֹון. ּבְ  ֲאׁשֶ

ְמּתָ  ִפינוּ  ׂשַ חוּ  ִויָבְרכוּ  יֹודוּ . ֵהם ֵהן. ּבְ ּבְ  ִריצוּ ְוַיֲ�  ִוירֹוְממוּ  ִויׁשֹוְררוּ  ִויָפֲארוּ  ִויׁשַ

יׁשוּ  ְמךָ  ֶאת ְוַיְמִליכוּ  ְוַיְקּדִ נוּ  ׁשִ ִמיד ַמְלּכֵ י: ּתָ ה ָכל ּכִ  ְלךָ  ָלׁשֹון ְוָכל. יֹוֶדה ְלךָ  ּפֶ

ַבע ָ ה ְלךָ  ַ�ִין ְוָכל. ִתׁשּ ַצּפֶ ֶרךְ  ְוָכל. ּתְ ֲחֶוה ְלָפֶניךָ  קֹוָמה ְוָכל. ִתְכַרע ְלךָ  ּבֶ ּתַ . ִתׁשְ

ָבבֹות ְוָכל רוּ  ּוְכָליֹות ֶרבֶק  ְוָכל. ִייָראּוךָ  ַהּלְ ֶמךָ  ְיַזּמְ ָבר. ִלׁשְ ּדָ תּוב ּכַ ּכָ ל. ׁשֶ  ּכָ

יל. ָכמֹוךָ  ִמי ְיֹהָוה ּתֹאַמְרָנה ַ�ְצמֹוַתי ּנוּ  ֵמָחָזק ָ�ִני ַמּצִ . ִמּגֹוְזלוֹ  ְוֶאְביֹון ְוָ�ִני. ִמּמֶ

ְוַ�ת ים ׁשַ ה ֲ�ִנּיִ ַמע ַאּתָ ל ַצֲ�ַקת. ִתׁשְ יב ַהּדַ ְקׁשִ יַ�  ּתַ ךְ  ֶמהִיְד  ִמי: ְותֹוׁשִ  ּוִמי. ּלָ

ֶוה ךְ  ִיׁשְ דֹול ָהֵאל. ָלךְ  ַיֲ�ָרךְ  ּוִמי. ּלָ ּבֹור ַהּגָ ַמִים קֹוֵנה. ֶ�ְליֹון ֵאל ְוַהּנֹוָרא ַהּגִ  ׁשָ
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ְלךָ : ָוָאֶרץ ֲחךָ  ְנַהּלֶ ּבֵ ם ֶאת ּוְנָבֵרךְ  ּוְנָפֶאְרךָ  ּוְנׁשַ ךָ  ׁשֵ ָאמּור. ָקְדׁשֶ ְרִכי. ְלָדִוד. ּכָ  ּבָ

י ם ֶאת ְקָרַבי ָכלְו . ְיֹהָוה ֶאת ַנְפׁשִ   : ָקְדׁשוֹ  ׁשֵ

מֹות ָהֵאל ַתֲ�צ. ךָ  ּבְ ּזֶ .�דֹול.  ְכבֹוד ַהּגָ ֶמךָ  ּבִ ּבֹור. ׁשְ נֹוְראֹוֶתיךָ  ְוַהּנֹוָרא ָלֶנַצח ַהּגִ : ּבְ

ֶלךְ  ב ַהּמֶ א ַ�ל ַהּיֹוׁשֵ ּסֵ א ָרם ּכִ ָ   : ְוִנׂשּ

מוֹ  ְוָקדֹוׁש  ָמרֹום ַ�ד ׁשֹוֵכן נוּ  ְוָכתּוב. ׁשְ יִקים ַרּנְ ִרים. יֹהָוהּבַ  ַצּדִ ה ָנאָוה ַלְיׁשָ . ְתִהּלָ

ִפי ִרים ּבְ ְתרֹוָמם ְיׁשָ ְפֵתי. ּתִ יִקים ּוְבׂשִ ֵרךְ  ַצּדִ ְתּבָ ׁש  ֲחִסיִדים ּוִבְלׁשֹון. ּתִ ְתַקּדָ . ּתִ

ים ּוְבֶקֶרב ל ְקדֹוׁשִ ְתַהּלָ   : ּתִ

ךָ  ִרְבבֹות ּוְבַמְקֲהלֹות ית ַ�ּמְ ָרֵאל ּבֵ ה. ִיׂשְ ִרּנָ ֵאר ּבְ ְמךָ  ִיְתּפָ נוּ  ׁשִ ָכל ַמְלּכֵ  ּדֹור ּבְ

ן. ָודֹור ּכֵ ל חֹוַבת ׁשֶ  ְלהֹודֹות. ֲאבֹוֵתינוּ  ֵואלֵֹהי ֱאלֵֹהינוּ  ְיֹהָוה ְלָפֶניךָ . ַהְיצּוִרים ּכָ

ל ַח  ְלַהּלֵ ּבֵ ר ְלרֹוֵמם ְלָפֵאר ְלׁשַ ַח  ְלַהּדֵ ה ְלָבֵרךְ  ּוְלַנּצֵ ס ְלַ�ּלֵ ל ַ�ל. ּוְלַקּלֵ ְבֵרי ּכָ  ּדִ

ירֹות חֹות ׁשִ ּבְ ִוד ְוִתׁשְ ן ּדָ י ּבֶ ךָ  ִיׁשַ יֶחךָ  ַ�ְבּדְ   : ְמׁשִ

ח, ּוְבֵכן ּבַ ּתַ ְמךָ  ִיׁשְ נוּ  ָלַ�ד ׁשִ ֶלךְ  ָהֵאל ַמְלּכֵ דֹול ַהּמֶ דֹוׁש  ַהּגָ ַמִים ְוַהּקָ ָ ׁשּ . ּוָבָאֶרץ ּבַ

י יר. ֲאבֹוֵתינוּ  ֵואלֵֹהי ֱאלֵֹהינוּ  יהוה ָנֶאה ְלךָ  ּכִ ָבָחה ׁשִ ל ּוׁשְ  עֹוז ְוִזְמָרה ַהּלֵ

ָל  ה ֶנַצח הּוֶמְמׁשָ ּלָ ד. ה ּוְגבּוָרה ּגְ ִהּלָ ה ְוִתְפֶאֶרת ּתְ ָ ׁשּ ָרכֹות. ּוַמְלכּות ְקד.  ּבְ

ְמךָ  ְוהֹוָדאֹות דֹול ְלׁשִ דֹוׁש  ַהּגָ ה עֹוָלם ְוַ�ד ּוֵמעֹוָלם, ְוַהּקָ   :ֵאל ַאּתָ

ל ַ�ל ֱאלֵֹהינוּ  יהוה ְיַהְללּוךָ  יךָ  ּכָ יִקים ַוֲחִסיֶדיךָ , ַמֲ�ֹשֶ י ַצּדִ ךָ  ְוָכל, ְרצֹוֶנךָ  עֹוֹשֵ �ּמְַ 

ית ָרֵאל ּבֵ ה, ִיֹשְ ִרּנָ חוּ  ִויָבְרכוּ  יֹודוּ  ּבְ ּבְ  ְוַיֲ�ִריצוּ  ִוירֹוְממוּ  ִויׁשֹוְררוּ  ִויָפֲארוּ  ִויׁשַ

יׁשוּ  ְמךָ  ֶאת ְוַיְמִליכוּ  ְוַיְקּדִ נוּ  ׁשִ ִמיד ַמְלּכֵ י. ּתָ ְמךָ  ְלהֹודֹות טֹוב ְלךָ  ּכִ  ָנֶאה ּוְלׁשִ

ר י, ְלַזּמֵ ה עֹוָלם ְוַ�ד ֵמעֹוָלם ּכִ רּוךְ  :ֵאל ַאּתָ ה ּבָ ל ֶמֶלךְ  יהוה ַאּתָ ּלָ  ְמה.

חֹות ּבָ ׁשְ ּתִ   :ּבַ

ם ּוְמזּוָמן מּוָכן ִהְנִני ל ְרִביִעי ּכֹוס ִמְצַות ְלַקּיֵ ע ׁשֶ ם. ּכֹוסֹות ַאְרּבַ  ִיחּוד ְלׁשֵ

א ִריךְ  קּוְדׁשָ יּה  הּוא ּבְ ִכיְנּתֵ ְדִחילוּ  ּוׁשְ ם ְוֶנֱ�ָלם ירָטִמ  ַההּוא ְיֵדי ַ�ל ּוְרִחימוּ  ּבִ ׁשֵ  ּבְ

ל ָרֵאל ּכָ   :ִיֹשְ

ה ָ�ֵלינוּ  ֱאלֵֹהינוּ  ֲאדָֹני נֹוַ�ם ִויִהי ה ָ�ֵלינוּ  ּכֹוְנָנה ָיֵדינוּ  ּוַמֲ�ֹשֵ  ָיֵדינוּ  ּוַמֲ�ֹשֵ

  :ּכֹוְנֵנהוּ 

רּוךְ  ה ּבָ ִרי ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם ֶמֶלךְ  ֱאלֵֹהינוּ  יהוה ַאּתָ ֶפן ּפְ   :ַהּגָ

äúåùå äáéñäá   
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  כבר היה קטנות א' דישסו"ת בז"א (א) גבורותדת"י ועיקרו הלל 
  ע"י הכרפס. ודתבונה ודתבונה ודתבונה ודתבונה     ע"י המצהדיש"ס דיש"ס דיש"ס דיש"ס דת"י דחו"ג דקטנות א' בז"א בז"א בז"א בז"א  שכבר היהשכבר היהשכבר היהשכבר היהיכוין 

        
  בז"א.   דיש"סדיש"סדיש"סדיש"סכבר היה דת"י דחו"ג דקט' א' 

  דז"א  מ'דת"י דמקיף 
  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 

 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  דז"א  ל'דת"י דמקיף  
  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 

 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

כוין ש לז"ל י ולרד"מולרד"מולרד"מולרד"מ

בקטנות א' רק אחרי 

גדלות א' וכמסודר 

  לקמן.

  בז"א.   דתבונהדתבונהדתבונהדתבונהכבר היה דת"י דחו"ג דקט' א' 

  דז"א  מ'דת"י דמקיף 
  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 

 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י
  אּוהּויּוהּואּוהּויּוהּו 

  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  דז"א  ל'דת"י דמקיף  
  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 

 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו
  דחו"ב חו"ג דדעת  צ'פנימי  

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

ליר"א (ק"פ סב) יש 

לכוין בכל פרט אח' 

ופנים וזיווג, תמצא 

לקמן בנרצה (כ"ק 

        א)."ר שליט"אדמו

  

  חו"ג דדעת  דחו"ב צ'פנימי  

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  וצלם מוח

    יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה
  יוד מם áááá    למד האלף  יוד מם   ââââ אלף למד ה

  וצלם מוח  

    יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה
  יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה

  א"דז דעת כלי

  יוד הי ויו הי
  יוד הי ואו הי
  יוד הה וו הה

יכוין כל זה  לרד"םלרד"םלרד"םלרד"ם

בתחילה באחיזת הכוס 

יכוין באור פנימי לזו"ן, 

ואח"כ באמירת 

באור מקיף הברכות 

ובשתיה נמשך  א,"לז

  ליעקב ורחל.

  א"דז דעת כלי

  יוד הי ויו הי
  יוד הי ואו הי
  יוד הה וו הה

  תפארתדחו"ב חו"ג ד צ'פנימי   

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  תפארתדחו"ב חו"ג ד צ'פנימי   

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  וצלם מוח

    יוד מם áááá    ף למד האל יוד מם   ââââ אלף למד ה
  יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה

  וצלם מוח  

    יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה
  יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה

  א"דז תפארת כלי

  יוד הא ואו הא
  י יה יהו יהוה

  יהוה

  א"דז תפארת כלי  

  יוד הא ואו הא
  י יה יהו יהוה

  יהוה

  יסודדחו"ב חו"ג ד צ'פנימי     
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו  וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו  וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  יסודדחו"ב חו"ג ד צ'פנימי     
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו  וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו  וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

הּו ּוו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  וצלם מוח

    יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה
  יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה

  וצלם מוח

    יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה
  יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה

  א"דז יסוד כלי

  יאהדונהי
  שין, שין דלת, שין דלת יוד

  שין דלת יוד

  א"דז ודיס כלי

  יאהדונהי
  שין, שין דלת, שין דלת יוד

  שין דלת יוד
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  כבר היה קטנות א' דישסו"ת בנוק' (א) גבורותדת"י ועיקרו  הלל
   בנוק'.בנוק'.בנוק'.בנוק'. כבר היו דישסו"תדישסו"תדישסו"תדישסו"תדקטנות א'  דת"י דחו"גוהמספר והמלכויות והדמות דוהנפשות והנפשות והנפשות והנפשות 

        
דגדלות א'  והמספר והמלכויות והדמותהנפשות 

  כבר היו בנוק'.  דיש"סדיש"סדיש"סדיש"ס

  דנוק'  מ'דת"י דמקיף 
  (ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 

 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו) וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  דנוק'  ל'דת"י דמקיף 
   ֹאֵהָיהֵ (ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 

 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו) וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  

דגדלות א'  הנפשות והמספר והמלכויות והדמות
  כבר היו בנוק'.  תבונהתבונהתבונהתבונהדדדד

  דנוק'  מ'דת"י דמקיף 
  (ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ ֵה  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  י
  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 

 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו) וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  דנוק'  ל'דת"י דמקיף  
  (ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 

 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו) וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו
  דחו"ב חו"ג דדעת  צ'פנימי 

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

    דחו"ב חו"ג דדעת  צ'פנימי  

  ָיֵה ֹאֵהָיהֵ ֹאהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  וצלם מוח

    יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה
  יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה

  וצלם מוח  

    יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה
  יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה

  'דנוק דעת כלי

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

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

  'דנוק דעת כלי  

  יוד הה וו הה
  היוד, יוד הה, יוד הה וו, יוד הה וו ה

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

  תפארתדחו"ב חו"ג ד צ'פנימי   

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

    תפארת"ב חו"ג דדחו צ'פנימי   

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  וצלם מוח

    יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה
  יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה

  וצלם מוח  

    יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה
מלכות   יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה

דנוק'

  מ'מקיף  
  ָיההֹ (ְא 

  ה)  וָ  הֹ  יְ 

   ל'מקיף  
  ָיה הֹ (ְא 

  ה) וָ  הֹ  יְ 
צ' פנימי   

  ָיה הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

  ָיה הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

  ָיה הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

  ָיה הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

מלכות 
דנוק'

  מ'מקיף  
  ָיההֹ (ְא 

  ה)  וָ  הֹ  יְ 

   ל'מקיף  
  ָיה הֹ (ְא 

  ה) וָ  הֹ  יְ 
צ' פנימי   

  ָיה הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

  ָיה הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

  ָיה הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

  ָיה הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

  'דנוק תפארת כלי

  אלף למד הי יוד מם
  צבאות
  השתפא

  'דנוק רתתפא כלי

  אלף למד הי יוד מם
  צבאות
  השתפא

  יסודדחו"ב חו"ג ד צ'פנימי    
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו  וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו  וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו
  הּו אּוהּויּוהּואּוהּויּו

הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  יסודדחו"ב חו"ג ד צ'פנימי    
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו  וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו  וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  וצלם מוח

    יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה
  יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה

  וצלם מוח

    יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה
  יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה

  'דנוק יסוד כלי

  שין דלת יוד
  שדי

  ש שד שדי

  

 כלי מלכות דנוק'

  אלף דלת נון יוד
  אדני

  א אד אדנ אדני

  'דנוק יסוד כלי

  שין דלת יוד
  שדי

  ש שד שדי
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  כבר היה גדלות א' דישסו"ת בז"א (ב) גבורותדת"י ועיקרו הלל 
  ).היום בקדושת שנכנס( תתתת""""דישסודישסודישסודישסו' א דגדלות ג"דחו י"דת אאאא""""בזבזבזבז    היההיההיההיה    שכברשכברשכברשכבר יכוין

  בז"א.   דיש"סדיש"סדיש"סדיש"ס"י דחו"ג דגד' א' כבר היה דת

  דז"א  מ'דת"י דמקיף 
  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 

 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  דז"א  ל'דת"י דמקיף  
  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 

 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

 יכוין הההה""""ולשדולשדולשדולשד

 מוחין להמשיך

' א דגדלות דפנים

 .תתתתישסו"ישסו"ישסו"ישסו"דדדד

  

  בז"א.   דתבונהדתבונהדתבונהדתבונהכבר היה דת"י דחו"ג דגד' א' 

  דז"א  מ'דת"י דמקיף 
  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 

 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  דז"א  ל'דת"י דמקיף  
  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 

 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו וּו הּו יּו הּו וּו הּו יּו
  דחו"ב חו"ג דדעת צ'פנימי  

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

        

  
  דחו"ב חו"ג דדעת צ'פנימי   

  ָיהֵ ֹאֵהָיֵה ֹאהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  וצלם מוח

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

  וצלם מוח  

  ו ההיוד הה ויוד הא ואו הא  
  אלף הא יוד הא  אלף הה יוד הה

  א"דז דעת כלי

  יוד הי ויו הי
  יוד הי ואו הי
  יוד הה וו הה

  א"דז דעת כלי  

  יוד הי ויו הי
  יוד הי ואו הי
  יוד הה וו הה

  תפארתדחו"ב חו"ג ד צ'פנימי   

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

    תפארתדחו"ב חו"ג ד צ'פנימי   

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  הֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ אֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  וצלם מוח

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

  וצלם מוח  

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

  א"דז תפארת כלי

  יוד הא ואו הא
  י יה יהו יהוה

  יהוה

  

  

  

  א"דז תפארת כלי

  יוד הא ואו הא
  יהוהי יה יהו 
  יהוה

  יסודדחו"ב חו"ג ד צ'פנימי   

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו  וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו  וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו וּו הּו ּו יּוה וּו הּו יּו

  יסודדחו"ב חו"ג ד צ'פנימי   

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו  וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו  וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  וצלם מוח

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

  וצלם מוח

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

  א"דז יסוד כלי

  יאהדונהי
  שין, שין דלת, שין דלת יוד

  שין דלת יוד
  

  א"דז יסוד כלי

  יאהדונהי
  ן דלת, שין דלת יודשין, שי

  שין דלת יוד
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  כבר היה גדלות א' דישסו"ת בנוק' (ב)דת"י ועיקרו חסדים הלל 
        בנוק'.בנוק'.בנוק'.בנוק'. דישסו"תדישסו"תדישסו"תדישסו"תות א' גדלד דת"י דחו"גוהמספר והמלכויות והדמות דוהנפשות והנפשות והנפשות והנפשות 

      דיש"ס.דיש"ס.דיש"ס.דיש"ס.כבר היה בנוק' גדלות א' 
  נוקד מ'דת"י דמקיף'   

  ֹאֵהָיהֵ  ֹאֵהָיהֵ (
 ֹ ֹ  הֵ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  הֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  י

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  )הּו וּו הּו יּו הּו וּו הּו יּו
 נוקד 'לי דמקיף "דת'   

  ֹאֵהָיהֵ  ֹאֵהָיהֵ (
 ֹ ֹ  הֵ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  הֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  י

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  )הּו וּו הּו יּו הּו וּו הּו יּו

  

  

      ....תבונהתבונהתבונהתבונהדדדדכבר היה בנוק' גדלות א' 
  נוקד מ'דת"י דמקיף'   

  ֹאֵהָיהֵ  ֹאֵהָיהֵ (
 ֹ ֹ  הֵ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  הֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  י

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  )הּו וּו הּו יּו הּו וּו הּו יּו
 נוקד 'לי דמקיף "דת'   

  הֵ ֹאֵהיָ  ֹאֵהָיהֵ (
 ֹ ֹ  הֵ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  הֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  י

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  )הּו וּו הּו יּו הּו וּו הּו יּו

  דדעתדחו"ב חו"ג  צ'פנימי    
  ֹאֵהָיהֵ  ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  הֵ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  י
  ֹאֵהָיהֵ  ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  הֵ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  י
  ָיהֵ ֹאהֵ  ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  הֵ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  י
  ֹאֵהָיהֵ  ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  הֵ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  י

    דדעתדחו"ב חו"ג  צ'פנימי    
  ֹאֵהָיהֵ  ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  הֵ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  י
  ֹאֵהָיהֵ  ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  הֵ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  י
  ֹאֵהָיהֵ  ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  הֵ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  י
  ֹאֵהָיהֵ  ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  הֵ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  י
 וצלם מוח

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

 וצלם מוח  

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

  'דנוק דעת כלי

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

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

  'דנוק דעת כלי  

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

  יוד, יוד הא, יוד הא ואו, יוד הא ואו הא
  תפארתדחו"ב חו"ג ד צ'פנימי   

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

    תפארתדחו"ב חו"ג ד צ'פנימי   

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

 וצלם מוח

  יוד הה וו ההד הא ואו הא  יו
  אלף הא יוד הא  אלף הה יוד הה

 וצלם מוח  

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

  'דנוק תפארת כלי

  אלף למד הי יוד מם
  צבאות
  השתפא

מלכות דנוק'

  מ'מקיף  
  ָיההֹ (ְא 

  ה)  וָ  הֹ  יְ 

  ל'מקיף   
  ָיה הֹ (ְא 

  ה) וָ  הֹ  יְ 
צ' פנימי   

  ָיה הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

  ָיה הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

  ָיה הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

  ָיה הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

  

 כלי מלכות דנוק'

  אלף דלת נון יוד
  אדני

  א אד אדנ אדני

מלכות דנוק'

  מ'מקיף  
  ָיההֹ (ְא 

  ה)  וָ  הֹ  יְ 

  ל'מקיף   
  ָיה הֹ (ְא 

  ה) וָ  הֹ  יְ 
צ' פנימי   

  ָיה הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

   ָיההֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

  ָיה הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

  ָיה הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

  

 כלי מלכות דנוק'

  אלף דלת נון יוד
  אדני

  א אד אדנ אדני

  'דנוק תפארת כלי

  אלף למד הי יוד מם
  צבאות
  השתפא

  יסודדחו"ב חו"ג ד צ'פנימי   

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו  וּו הּו יּו הּו וּו הּו יּו

  הּויּוהּואּו אּוהּויּוהּו
  הּו  וּו הּו יּו הּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו וּו הּו יּו הּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו וּו הּו יּו הּו וּו הּו יּו

  יסודדחו"ב חו"ג ד צ'פנימי   

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו  וּו הּו יּו הּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו יּוהּואּוהּו
  הּו  וּו הּו יּו הּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו וּו הּו יּו הּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו וּו הּו יּו הּו וּו הּו יּו

 וצלם מוח

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

 וצלם מוח

  יוד הה וו ההאו הא  יוד הא ו
  אלף הא יוד הא  אלף הה יוד הה

  'דנוק יסוד כלי

  שין דלת יוד
  שדי

  ש שד שדי

  'דנוק יסוד כלי

  שין דלת יוד
  שדי

  ש שד שדי
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  כונה זו רק לרד"ם) .. המשכת עצמות קטנות א' דתבונה לזו"ןגבורותדת"י ועיקרו (הלל 
 . העצמותהעצמותהעצמותהעצמותועתה יכוין להמשיך  ע"י הכרפס. דתבונהדתבונהדתבונהדתבונה דת"י דחו"ג דקטנות א'הארת בז"א בז"א בז"א בז"א  שכבר היהשכבר היהשכבר היהשכבר היהיכוין 

        בנוק'.בנוק'.בנוק'.בנוק'.דקטנות א' דתבונה  דת"י דחו"גוהמספר והמלכויות והדמות דוהנפשות והנפשות והנפשות והנפשות 
  בז"א.  בז"א.  בז"א.  בז"א.   דתבונה דת"י דחו"ג דקט' א' עצמותעצמותעצמותעצמות

  דז"א  מ'דת"י דמקיף 
  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 

 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  דז"א  ל'דת"י דמקיף  
  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 

 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  

  בנוק'. בנוק'. בנוק'. בנוק'.  דמותוהנפשות והמספר והמלכויות וה

  דנוק'  מ'דת"י דמקיף 
  (ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 

 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו) וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  דנוק'  ל'דת"י דמקיף  
  (ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
  ֹאהֹיֹהֹ  ֹאהֹיֹהֹ 

 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו) וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו
  דחו"ב חו"ג דדעת  צ'פנימי  

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

   ֹאֵהָיהֵ ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

    דחו"ב חו"ג דדעת  צ'פנימי  

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  וצלם מוח

    יוד מם áááá    אלף למד ה וד מם  י ââââ אלף למד ה
  יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה

  וצלם מוח  

    יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה
  יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה

  א"דז דעת כלי

  יוד הי ויו הי
  יוד הי ואו הי
  יוד הה וו הה

יכוין כל זה  לרד"םלרד"םלרד"םלרד"ם

בתחילה באחיזת הכוס 

אור פנימי לזו"ן, יכוין ב

ואח"כ באמירת 

באור מקיף הברכות 

ובשתיה נמשך א, "לז

  ליעקב ורחל.

  'דנוק דעת כלי

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

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

  תפארתדחו"ב חו"ג ד צ'פנימי   

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  הֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ אֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  תפארתדחו"ב חו"ג ד צ'פנימי   

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  וצלם מוח

    יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה
  יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה

  וצלם מוח  

    יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה
  יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה

  א"דז רתתפא כלי

  יוד הא ואו הא
  י יה יהו יהוה

  יהוה

מלכות דנוק'

 מ'מקיף מלכות ד   
  היָ הֹ ְא (
   )ה וָ  הֹ  יְ 

 למקיף מלכות ד'   
   היָ הֹ ְא (
  )ה וָ  הֹ  יְ 

  דמלכות חו"ב חו"ג  'צפנימי  
   היָ הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

   היָ הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

   היָ הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

   היָ הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

 

 דנוק'כלי מלכות 

 אלף דלת נון יוד
  אדני

  א אד אדנ אדני

  'דנוק תפארת כלי

  אלף למד הי יוד מם
  צבאות
  השתפא

  יסודדחו"ב חו"ג ד צ'פנימי     
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו  וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו  וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו
  ּוהּואּוהּויּוהּו אּוהּוי

  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  יסודדחו"ב חו"ג ד צ'פנימי    
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו  וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו  וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו
  ּו אּוהּויּוהּואּוהּויּוה

  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  וצלם מוח

    יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה
  יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה

  וצלם מוח

    יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה
  יוד מם áááá    אלף למד ה יוד מם   ââââ אלף למד ה

  א"דז יסוד כלי

  יאהדונהי
  שין, שין דלת, שין דלת יוד

  שין דלת יוד

  'דנוק יסוד כלי

  שין דלת יוד
  שדי

  ש שד שדי
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  קטנות ב' דאימא לזו"ן (ג) גבורותדת"י ועיקרו הלל 
  .לנוק'לנוק'לנוק'לנוק'ות והדמות והמספר והמלכויוהנפשות , לז"אלז"אלז"אלז"א 'דאימא עי' ב 'דקט דחו"ג י"עתה להמשיך דת יכוין

  
  דת"י דחו"ג דקט' ב' 

   דאימא עילאהדאימא עילאהדאימא עילאהדאימא עילאה
  לז"א.  

  

  דז"א מ'דת"י דמקיף  
  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 

 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  דז"א  ל'דת"י דמקיף  
  ֹאֵהָיהֵ  ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 

 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  
והמספר והמלכויות הנפשות 

  והדמות 
  .לנוק'לנוק'לנוק'לנוק'

  דנוק'  מ'דת"י דמקיף  
  (ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
 ֹ   הֹ ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹי

 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו) וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  דנוק'  ל'דת"י דמקיף  
  (ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 

 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו) וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו
   'דחו"ב חו"ג דדעת  צ  

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

   'דחו"ב חו"ג דדעת צ    
  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
  יוד מם הא הא ואו למד הא אלף יוד
    יוד מם  הא הא ואו למד הא אלף יוד
  יוד מם  הא הא ואו למד הא אלף יוד

   ]אלהים [יהוה אלהים  יהוה אלהים  יהוה
  בהם ס"ט אותיות ועם כללות הו' שמות סה"כ כמנין ע"ה

 וצלם מוח

  אכדטם 
    והכולל גי' ע"ה

  ע"ה אכדטם

  וצלם מוח

  גי' ע"דאכדטם 
  גי' ע"ד אכדטם

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

   ]אלהים  יהוה אלהים[יהוה אלהים  יהוה 
  בהם ס"ט אותיות ועם כללות הו' שמות סה"כ כמנין ע"ה

 וצלם מוח

  ע"ה אכדטם
  ע"ה אכדטם

  וצלם מוח

  ע"ד אכדטם
  ע"ד אכדטם

  א"דז דעת כלי  

  יוד הי ויו הי
  יוד הי ואו הי
  יוד הה וו הה

  'דנוק דעת כלי  

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

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

   'ת"תדחו"ב חו"ג ד צ  

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

   'ת"ת דחו"ב חו"ג ד צ  

  יֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  יוד מם הא הא ואו למד הא אלף יוד
    יוד מם  הא הא ואו למד הא אלף יוד
  וד מם י הא הא ואו למד הא אלף יוד

   ][יהוה אלהים  יהוה אלהים  יהוה אלהים

 וצלם מוח

    אכדטם 
    והכולל גי' ע"ה

  ע"ה אכדטם

  וצלם מוח

  גי' ע"דאכדטם 
  גי' ע"ד אכדטם

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

  ]להים[יהוה אלהים  יהוה אלהים  יהוה א

 וצלם מוח

  ע"ה אכדטם
  ע"ה אכדטם

  וצלם מוח

  ע"ד אכדטם
  ע"ד אכדטם

  א"דז תפארת כלי  

  יוד הא ואו הא
  י יה יהו יהוה

  יהוה

  'דנוק תפארת כלי  

  אלף למד הי יוד מם
  צבאות
  השתפא

   'יסוד דחו"ב חו"ג ד צ  

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו  וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  יּוהּו אּוהּויּוהּואּוהּו
  הּו  וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

   'יסוד דחו"ב חו"ג ד צ  

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו  וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  הּויּוהּו אּוהּויּוהּואּו
  הּו  וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

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

   ][יהוה אלהים  יהוה אלהים  יהוה אלהים

 וצלם מוח

    אכדטם 
    והכולל גי' ע"ה

  ע"ה אכדטם

  וצלם מוח

  גי' ע"דאכדטם 
  גי' ע"ד אכדטם

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

  ]יהוה אלהים[יהוה אלהים  יהוה אלהים  

 וצלם מוח

  ע"ה אכדטם
  ע"ה אכדטם

  וצלם מוח

  ע"ד אכדטם
  ע"ד אכדטם

  א"דז יסוד כלי  

  יאהדונהי
  יוד דלת שין דלת, שין שין,

  יוד דלת שין

  'דנוק יסוד כלי  

  שין דלת יוד
  שדי

  ש שד שדי
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קטנות ב' דאימא למלכות דנוק'

  מ'מקיף  

  ָיההֹ (ְא 
  ה)  וָ  הֹ  יְ 

  ל'מקיף   

  ָיה הֹ (ְא 
  ה) וָ  הֹ  יְ 

צ' פנימי   

  ָיה הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

  ָיה הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

  ָיה הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

  ָיה הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

  ָיה הֹ ְא 
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  גדלות ב' דאימא לזו"ן (ד) גבורותדת"י ועיקרו הלל 
  ת לנוק'.הנפשות והמספר והמלכויות והדמוו    לז"א.לז"א.לז"א.לז"א. אי' עי'כוין עתה להמשיך דת"י דחו"ג דגדלות ב' די

  לז"א.לז"א.לז"א.לז"א.עי'  מאדת"י דחו"ג דגדלות ב' דאי

  דז"א  מ'דת"י דמקיף 

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  דז"א  ל'דת"י דמקיף  
  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 

 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י
  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 

 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י
  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו

  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  
  '.לנוק והדמות והמלכויות והמספר הנפשות

  נוקד מ'דת"י דמקיף'   
  ֹאֵהָיהֵ  ֹאֵהָיהֵ (
 ֹ ֹ  הֵ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  הֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  י

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  )הּו וּו הּו יּו הּו וּו הּו יּו
 נוקד 'לי דמקיף "דת'   

  ֹאֵהָיהֵ  ֹאֵהָיהֵ (
 ֹ ֹ  הֵ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  הֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  י

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  )הּו וּו הּו יּו הּו וּו הּו יּו

  חו"ג דדעת  דחו"ב צ'פנימי  

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

  ֹאֵהָיֵה ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  ֵה י

        

  
  דדעתדחו"ב חו"ג  צ'פנימי   

  ֹאֵהָיהֵ  ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  הֵ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  י

  ֹאֵהָיהֵ  ֵהָיהֵ אֹ 
 ֹ ֹ  הֵ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  י

  ֹאֵהָיהֵ  ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  הֵ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  י

  ֹאֵהָיהֵ  ֹאֵהָיהֵ 
 ֹ ֹ  הֵ  וָ  הֵ  י   הֵ  וָ  הֵ  י

  וצלם מוח

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

 וצלם מוח  

  יוד הה וו ההיוד הא ואו הא  
  האלף הא יוד הא  אלף הה יוד ה

  א"דז דעת כלי

  יוד הי ויו הי
  יוד הי ואו הי
  יוד הה וו הה

  'דנוק דעת כלי  

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

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

  תפארת דחו"ב חו"ג ד צ'פנימי  

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

    תפארתדחו"ב חו"ג ד צ'פנימי   

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  ֹאהֹיֹהֹ ֹאהֹיֹהֹ 
 ֹ ֹ  וֹ  הֹ  י   הֹ  וֹ  הֹ  הֹ י

  וצלם מוח

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

 וצלם מוח  

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

  א"דז תפארת כלי

  יוד הא ואו הא
  י יה יהו יהוה

  יהוה

  מ'מלכות דמקיף  
  ָיההֹ (ְא 

  ה)  וָ  הֹ  יְ 

  ל'מלכות דמקיף   
  ָיה הֹ (ְא 

  ה) וָ  הֹ  יְ 
 חו"ב חו"ג דמלכות  צ' פנימי  

  ָיה הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

  ָיה הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

  ָיה הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

  ָיה הֹ ְא 
  ה וָ  הֹ  יְ 

  ָיה הֹ ְא 
  

 כלי מלכות דנוק'

 אלף דלת נון יוד
  אדני

  א אד אדנ אדני

  'דנוק תפארת כלי

  יוד מםאלף למד הי 
  צבאות
  השתפא

  יסוד דחו"ב חו"ג ד צ'פנימי  

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו  וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו  וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו וּו הּו הּו יּו וּו הּו יּו

  יסודדחו"ב חו"ג ד צ'פנימי   

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו  וּו הּו יּו הּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו  וּו הּו יּו הּו וּו הּו יּו

  אּוהּויּוהּו אּוהּויּוהּו
  הּו וּו הּו יּו הּו וּו הּו יּו

  הּואּוהּויּו אּוהּויּוהּו
  הּו וּו הּו יּו הּו וּו הּו יּו

  וצלם מוח

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

 וצלם מוח

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

  א"דז יסוד כלי

  יאהדונהי
  שין, שין דלת, שין דלת יוד

  שין דלת יוד

  'דנוק יסוד כלי

  יוד שין דלת
  שדי

  ש שד שדי
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        וכשישתהוכשישתהוכשישתהוכשישתה

  ימשיך חלקי החסדים דלאה דרך גרון ז"א לאו"פ לרחל וחלק הגבורות לאו"מ.ימשיך חלקי החסדים דלאה דרך גרון ז"א לאו"פ לרחל וחלק הגבורות לאו"מ.ימשיך חלקי החסדים דלאה דרך גרון ז"א לאו"פ לרחל וחלק הגבורות לאו"מ.ימשיך חלקי החסדים דלאה דרך גרון ז"א לאו"פ לרחל וחלק הגבורות לאו"מ.

çàå"ë êøáî äëøá äðåøçà :  

רּוךְ  ה ּבָ ֶפן ַ�ל ָהעֹוָלם ֶמֶלךְ  ֱאלֵֹהינוּ  יהוה ַאּתָ ִרי ְוַ�ל ַהּגֶ ֶפן ּפְ נּוַבת ְוַ�ל ַהּגֶ  ּתְ

ֶדה ה ֶאֶרץ ְוַ�ל ַהּשָ ָרִציָת  ְרָחָבהוּ  טֹוָבה ֶחְמּדָ  ֶלֱאכֹול ַלֲאבֹוֵתינוּ  ְוִהְנַחְלּתָ  ׁשֶ

ְרָיּה  ּבֹוַ�  ִמּפִ ָרֵאל ַ�ל ֱאלֵֹהינוּ  יהוה ָנא ַרֶחם. ִמּטּוָבּה  ְוִלֹשְ ךָ  ִיֹשְ ַלִים ְוַ�ל ַ�ּמֶ  ְירּוׁשָ

ן ִצּיֹון ְוַ�ל ִעיֶרךָ  ּכַ בֹוֶדךָ  ִמׁשְ ֶחךָ  ְוַ�ל ּכְ  ִעיר ַלִיםְירּוׁשָ  ּוְבֵנה. ֵהיָכֶלךָ  ְוַ�ל ִמְזּבְ

ְמֵהָרה ַהּקֶֹדׁש  ֵחנוּ  ְלתֹוָכּה  ְוַהֲ�ֵלנוּ  ְבָיֵמינוּ  ּבִ ּמְ ִבְנָיָנּה  ְוֹשַ ְרָיּה  ְוֹנאַכל ּבְ ע ִמּפִ ּבַ  ְוִנֹשְ

ה ָ�ֶליָה  ּוְנָבֶרְכךָ  ִמּטּוָבּה  ָ ׁשּ ְקד. יֹום ְוַהֲחִליֵצנוּ  ּוְרֵצה :בשבת. (ּוְבָטֳהָרה ּבִ  ּבְ

ת ּבָ ה ַהׁשַ ֵחנוּ ) ַהּזֶ ּמְ יֹום ְוֹשַ ּצֹות ַחג ּבְ ה ַהּמַ י. ַהּזֶ ה ּכִ  ַלּכֹל ּוֵמִטיב טֹוב יהוה ַאּתָ

ִרי ְוַ�ל ָהָאֶרץ ַ�ל ְלךָ  ְונֹוֶדה ֶפן ּפְ   :ַהּגָ

רּוךְ  ה ּבָ ִרי ְוַ�ל ָהָאֶרץ ַ�ל יהוה ַאּתָ ֶפן ּפְ   ):ַגְפָנּה  י"בא( :ַהּגָ

  

   ִנְרָצה

  ':לה נרצה היא כהסדר הכל עשה אם

ַסח ִסּדּור ֲחַסל ָכל. ִהְלָכתוֹ ּכְ  ּפֶ טוֹ  ּכְ ּפָ תוֹ  ִמׁשְ ּקָ ר. ְוח. ֲאׁשֶ ר ָזִכינוּ  ּכַ ן. אֹותוֹ  ְלַסּדֵ  ּכֵ

ה ָקרֹוב. ָמָנה ִמי ֲ�ַדת ְקַהל קֹוֵמם. ְמעֹוָנה ׁשֹוֵכן ָזךְ . ַלֲ�ֹשֹותוֹ  ִנְזּכֶ  ִנְטֵ�י ַנֵהל ּבְ

ה דּוִים. ַכּנָ ה ְלִצּיֹון ּפְ ִרּנָ   :ּבְ

ָנה ָאה ְלׁשָ ָלִים ַהּבָ ירּוׁשָ   :פ"ג ּבִ

  

úèéù øéä"à )÷"ô îò 'ò"à ò"à( àéä âååéæäù ìéìã çñô àåä åòéá"ø .úòãå ãùä"ä )úàô äãùä ìò øåãéñä 
ç"ä æ.( éìòäå øäð )îò 'áò( âååéæäù åæá"ï íéìåãâä .ïééòå úîã÷äá øä"à ïòùî úéáøòì ìéìã çñô ,ùéù 

íå÷î ïéåëì íäéðùá ,åîë úáùá íéðååëîù åòéá"ø ,çàå"ë øúëá åæá"ï .åïééò úôá"ò )àô ,ã( úéáøòáù ùé 
ïéåëì åòéá"ø ,ãáìîå äæ ùé âååéæ åæ"ï íéìåãâä. éôìå"æ øùôà øãñáù ùé ïéåëì íäéðùá ,ïëå åðøãéñ á 'íéâååéæä..  
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    זיווג יעו"ר

[צריך לכוין מסירה על קדוש השם והעלאת מ"ן עד ע"ב וס"ג דא"ק על מנת להמשיך הזיווג 
  (עיין תו"ח דף קס"ז)

  ב  א
  ו"ח צ"ד ע"ב): יכוין למסור את עצמו(ת

  על קידוש ה' ולקבל על עצמו ד' מיתות בית דין

  לברר בירורי רפ"ח לצורך זיווג דזו"ן

ויכוין לברר הרפ"ח דכלים ואורות דמלכים דב"פ 

חג"ת ונה"י דזו"ן, ולהעלותם לזו"ן דאצילות. ומהם 

  לאו"א ומפר' לפר' שעליו עד רום המעלות

  יוד הי ויו הי  הי ויו הי יוד  א  א  י  [סקילה
   הי ואו הי יוד     הי ואו הי יוד

  הא ואו הא יוד    יהוה
 י, יה, יהו, יהוה].

  יוד הי ואו הי  ה  ד  ה  שריפה
  יוד הא ואו הא  י  נ  ו  הרג
  יוד הה וו הה  ה  י  ה  חנק

  

ä"îã ï"áå ,ï"áã ä"îä íò ä"îã ä"î ,íðå÷éú íìùðå åøøáúðù øúëã â"åçå á"åç âååæì  íò
.'÷åðå à"àå '÷åðå ÷éúò íäù ,ï"áã ï"á  

:ïéåëé ë"çàå  ïéçåîä úéøàùå ,íéøúëã ïéçåîä úà à"àå ÷éúòá øéàùäì 'çàã î"éòã é"äð ú"âç ã"áçã)

(íéðôå  ú"åñùéå à"åà íäù ã"áçì íéëùîð(íð÷úìå íúåðáìå) ìëë íëéùîäìå íéäìà äéåä 'éçáá íâååæìå ,
.ì"æðä  

 :ïéåëé ë"çàå"åàá øéàùäì ïéçåîä úéøàùå ,ã"áçã ïéçåîä úà ú"åñùéå ïéàìéò à é"äð ú"âç ã"áçã)

(íéðôå 'çàã î"éòã  ø"åòéå ï"åæ íäù é"äð ú"âçì íéëùîð ÷"åã(íð÷úìå íúåðáìå) 'éçáá à"æã ÷"åä âååæìå ,
.ì"æðä ìëë íëéùîäìå éðãàå äéåä  

xzk  c"ag  w"e  
  זיווג זו"ן  זיווג או"א עי'  זיווג עתיק ונוק'

  יאהדונהי  אילההויהם  יוההאיהה
  זיוג יעו"ר  זיוג ישסו"ת  זיוג א"א ונוק'

  יאהדונהי  אילההויהם  יאההויהה
  

'÷åðã úåøéôñ 'éá àøåëãã úåøéôñ 'é øåù÷å úåîìåòä ãåçé  

 יּוהּווּוהּו
 åçëúùé àìå éáéìá äîëç éøáã åøù÷úé äæ çëáå ,úåîìåòä ìë úà øáçîå øù÷î ãåñéä éë ,øù÷ úåéúåà ÷åøåù] éäé ïë ïîà éðîî

.(í"éøä øåãéñ) [ïåöø  

 äøäèä úéìëúá íäéùåáìîå íä íëëæìå äøåúä øåà úåîöò íäá øéàäìå ,íùøùá éìù é"çðøð éùøåù øù÷ìå ãçéì]
(í"éøä úäâä) [äéæøå äøåúä øåà íäá åøéàé æ"éòå ,äùåã÷äå  
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ולהמשיך טיפת ההזרעה שם ע"ב וחמשה 

חסדים, ממוח עיטרא דחסדים דדעת 

  תיק.דע

  יוד הי ויו הי
  ה"ח

  ֶיֶהֶוֶה     ְיְהְוהְ 
  יֹהֹוֹהֹ 

  ִיִהִוִה     ֻיֻהֻוהֻ 
  

wizrc cqgl  ,שבגולגלתא דאריךmyne 

למזל התחתון  myneלמזל העליון נוצר, 

  ונקה,

oilfn oixzd beefle ,שהם ע"ב קס"א  

  יוד אלף, הי הי, ויו יוד, הי הי.
ומשם הטפה לכחב"ד דאבא, ומשם ליסוד 

ומשם ימשיכו עד יסוד דאימא דאבא, 

   שבדעת דז"א.

drxfdd ztih jiyndl  דכללות ודפרטות

,`"fc dnkgc siwnn  

  יוד הי ויו הי
  ליסוד דאימא שבדעת דז"א

   אלף הה יוד הה

    

  ומשם להמשיך [ע"ב] ה"ח לדעת דז"א

  יוד הי ויו הי
  ה"ח

  ֶיֶהֶוֶה     ְיְהְוהְ 
  יֹהֹוֹהֹ 

  ִיִהִוִה     ֻיֻהֻוהֻ 
  

úòã éìë à"æã  

  יוד הי ויו הי
  יוד הי ואו הי
   יוד הה וו הה

  
   ומשם ליסוד דז"א

  כלי יסוד דז"א

  יאהדונהי
  שין, שין דלת, שין דלת יוד

  שין דלת יוד
  

á÷òéã úòãì íùîå  

  כלי דעת דיעקב

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

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

  a` ceqi ea yalzny`וד דיעקב ומשם ליס
  

 é ìëãåñé á÷òéã  

 שין דלת יוד
  שדי

  שדי שד ש
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  ב

להמשיך מיסוד דדכורא [ע"ב] 

והה"ח ליסוד דנוק' ולחברם 

  בה"ג שביסודה

  א  

לעורר ולהעלות מיסוד דנוק' 

  מ"ן ה"ג שמות אלהים

  
  כלי יסוד דיעקב

 שין דלת יוד
  שדי

  ש שד שדי

  

  
  כלי יסוד דרחל

 דשין דלת יו
  שדי

  ש שד שדי

    הי ויו הי יוד  
  ה"ג מיסוד דנוקבא  חיבור חו"ג ביסודה  ה"ח מיסוד דדכורא

  א  אלהים  אילההויהם  יהוה  י

  ל  אלהים  אילההויהם  יהוה  ה

  ה  אלהים  אילההויהם  יהוה  ו

  י  אלהים  אילההויהם  יהוה  ה

  ם  אלהים  אילההויהם  יהוה  יסוד

    

  

'÷åðã ãåñé éìë  

  שין דלת יוד
  שדי

  ד שדיש ש

    

  

  חיבור זו"ן  חיבור כללות חו"ג גי' יב"ק

  יאהדונהי  אילההויהם
    

חיבור היכלין תתאין דנוק' בהיכלין עילאין   חיבור חו"ג

  דדכורא

  אילההויהם  יאהדונהי
  

  יוד הי ואו הי יוד הי ויו הי
  יוד הה וו הה  יוד הא ואו הא

  לחו"ב וחו"ג דנוק'
  

  



 חכם תורת   הגדה של פסחכוונות    סידור            108
    

äðî äøàäå òôù êéùîäì ïéåëé ,úåìãâã ïéçåîã é"(øúëã äîëçã íéðôã)  éôåøéö íéùùì ,à"æã äðéáã
.íøøáìå í÷éúîäì 'çàã ãåñéáù íéäìà  

 :íäå à"æã ãåñéáù úåðè÷ä éøåøéáî øøáìå,ãåñéá íøéàùäì ,'ì  íëéùîäì íéøàùðä 'ìå
.'÷åðã àùéøì  íù øéàùäìå ïåøâì íéøàùðä å"èå ,íéøçáåîä å"è íùîå ,'÷åðã ú"âçì ,'÷åðã

å íùîé"äðì  íúåà ìåìëìå ,'÷åðããåñéá  íù øéàùäìå ,äìéã äøùò ,íäáù íéøçáåîä äùîçå
ùàøì .äàéøáä  

  אלף למד הי יוד מם
  יוד מם àאלף למד ה

  אלף למד הה יוד מם
  יוד מם áאלף למד ה

!"  
    זיווג זו"ן

 [צריך לכוין מסירה על קדוש השם והעלאת מ"ן עד ע"ב וס"ג דא"ק על מנת להמשיך הזיווג
  (עיין תו"ח דף קס"ז)

  ב  א
  (תו"ח צ"ד ע"ב): יכוין למסור את עצמו

  על קידוש ה' ולקבל על עצמו ד' מיתות בית דין

  לברר בירורי רפ"ח לצורך זיווג דזו"ן

ויכוין לברר הרפ"ח דכלים ואורות דמלכים דב"פ 

חג"ת ונה"י דזו"ן, ולהעלותם לזו"ן דאצילות. ומהם 

  רום המעלות לאו"א ומפר' לפר' שעליו עד

  יוד הי ויו הי  יוד הי ויו הי  א  א  י  [סקילה
   הי ואו הי יוד     הי ואו הי יוד

  הא ואו הא יוד    יהוה
 י, יה, יהו, יהוה].

  יוד הי ואו הי  ה  ד  ה  שריפה
  יוד הא ואו הא  י  נ  ו  הרג
  יוד הה וו הה  ה  י  ה  חנק

  

ä"î ,íðå÷éú íìùðå åøøáúðù øúëã â"åçå á"åç âååæì  íò ä"îã ï"áå ,ï"áã ä"îä íò ä"îã
.'÷åðå à"àå '÷åðå ÷éúò íäù ,ï"áã ï"á  

:ïéåëé ë"çàå  ïéçåîä úéøàùå ,íéøúëã ïéçåîä úà à"àå ÷éúòá øéàùäì 'çàã î"éòã é"äð ú"âç ã"áçã)

(íéðôå  ú"åñùéå à"åà íäù ã"áçì íéëùîð(íð÷úìå íúåðáìå) ìëë íëéùîäìå íéäìà äéåä 'éçáá íâååæìå ,
ðä.ì"æ  

 :ïéåëé ë"çàå ïéçåîä úéøàùå ,ã"áçã ïéçåîä úà ú"åñùéå ïéàìéò à"åàá øéàùäì é"äð ú"âç ã"áçã)

(íéðôå 'çàã î"éòã  ø"åòéå ï"åæ íäù é"äð ú"âçì íéëùîð ÷"åã(íð÷úìå íúåðáìå) 'éçáá à"æã ÷"åä âååæìå ,
.ì"æðä ìëë íëéùîäìå éðãàå äéåä  
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xzk  c"ag  w"e  
  זיווג זו"ן  זיווג או"א עי'  'זיווג עתיק ונוק

  יאהדונהי  אילההויהם  איההיוהה
  זיוג יעו"ר  זיוג ישסו"ת  זיוג א"א ונוק'

  יאהדונהי  אילההויהם  יאההויהה
  

'÷åðã úåøéôñ 'éá àøåëãã úåøéôñ 'é øåù÷å úåîìåòä ãåçé  

 יּוהּווּוהּו
é äæ çëáå ,úåîìåòä ìë úà øáçîå øù÷î ãåñéä éë ,øù÷ úåéúåà ÷åøåù] éäé ïë ïîà éðîî åçëúùé àìå éáéìá äîëç éøáã åøù÷ú

.(í"éøä øåãéñ) [ïåöø  

 äøäèä úéìëúá íäéùåáìîå íä íëëæìå äøåúä øåà úåîöò íäá øéàäìå ,íùøùá éìù é"çðøð éùøåù øù÷ìå ãçéì]
(í"éøä úäâä) [äéæøå äøåúä øåà íäá åøéàé æ"éòå ,äùåã÷äå  

  

ולהמשיך טיפת ההזרעה שם ע"ב וחמשה 

חסדים, ממוח עיטרא דחסדים דדעת 

  דעתיק.

  יוד הי ויו הי
  ה"ח

 ֶיֶהֶוֶה     ְיְהְוהְ 
  יֹהֹוֹהֹ 

  ִיִהִוִה     ֻיֻהֻוהֻ 
wizrc cqgl  ,שבגולגלתא דאריךmyne 

למזל התחתון  myneלמזל העליון נוצר, 

  ונקה,

oilfn oixzd beefle ,שהם ע"ב קס"א  

  יוד אלף, הי הי, ויו יוד, הי הי.
לכחב"ד דאבא, ומשם ליסוד  ומשם הטפה

דאבא, ומשם ימשיכו עד יסוד דאימא 

  שבדעת דז"א.

drxfdd ztih jiyndl  דכללות ודפרטות

,`"fc dnkgc siwnn  

  יוד הי ויו הי
  ליסוד דאימא שבדעת דז"א

  אלף הה יוד הה

  ומשם להמשיך [ע"ב] ה"ח לדעת דז"א

  יוד הי ויו הי
  ה"ח

  ֶיֶהֶוֶה     ְיְהְוהְ 
  יֹהֹוֹהֹ 

  ִוִה     ֻיֻהֻוהֻ ִיהִ 
  

  כלי דעת דז"א

  יוד הי ויו הי
  יוד הי ואו הי
   יוד הה וו הה

  
   ומשם ליסוד דז"א

  כלי יסוד דז"א

  יאהדונהי
  שין, שין דלת, שין דלת יוד

  שין דלת יוד
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  ב

להמשיך מיסוד דדכורא [ע"ב] 

והה"ח ליסוד דנוק' ולחברם 

  בה"ג שביסודה

  א    

לעורר ולהעלות מיסוד דנוק' 

  ן ה"ג שמות אלהיםמ"

  
  כלי יסוד דז"א

  יאהדונהי
שין, שין דלת, שין 

  דלת יוד
  שין דלת יוד

  

  

  
יסוד דרחל   כלי 

 שין דלת יוד
  שדי

  ש שד שדי

    הי ויו הי יוד    
àøåëãã ãåñéî ç"ä    äãåñéá â"åç øåáéç  àá÷åðã ãåñéî â"ä  

  א  אלהים  אילההויהם    יהוה  י

  ל  אלהים  אילההויהם    יהוה  ה

  ה  אלהים  אילההויהם    יהוה  ו

  י  אלהים  אילההויהם    יהוה  ה

  ם  אלהים  אילההויהם    יהוה  יסוד

    

    

'÷åðã ãåñé éìë  

  שין דלת יוד
  שדי

  ש שד שדי

    

  

  חיבור זו"ן  חיבור כללות חו"ג גי' יב"ק

  יאהדונהי  אילההויהם
    

חיבור היכלין תתאין דנוק' בהיכלין עילאין   חיבור חו"ג

  דדכורא

  לההויהםאי  יאהדונהי
  

  יוד הי ואו הי יוד הי ויו הי
  יוד הה וו הה  יוד הא ואו הא

  לחו"ב וחו"ג דנוק'
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 ,úåìãâã ïéçåîã é"äðî äøàäå òôù êéùîäì ïéåëé(øúëã äîëçã íéðôã)  éôåøéö íéùùì ,à"æã äðéáã
.íøøáìå í÷éúîäì 'çàã ãåñéáù íéäìà  

 :íäå à"æã ãåñéáù úåðè÷ä éøåøéáî øøáìåäì ,'ì,ãåñéá íøéàù  íëéùîäì íéøàùðä 'ìå
.'÷åðã àùéøì  íù øéàùäìå ïåøâì íéøàùðä å"èå ,íéøçáåîä å"è íùîå ,'÷åðã ú"âçì ,'÷åðã

 íùîåé"äðì  íúåà ìåìëìå ,'÷åðããåñéá  íù øéàùäìå ,äìéã äøùò ,íäáù íéøçáåîä äùîçå
ùàøì .äàéøáä  

  אלף למד הי יוד מם
  יוד מם àאלף למד ה

  ד מםאלף למד הה יו
  יוד מם áאלף למד ה

!"  

ֲחִצי ַוְיִהי ּוְבֵכן ְיָלה ּבַ   : ַהּלַ

ים רֹוב ָאז ְיָלה ִהְפֵלאָת  ִנּסִ ּלַ ֹראׁש . ּבַ מֹוֶרת ּבְ ְיָלה ֶזה ַאׁשְ ר. ַהּלַ ְחּתוֹ  ֶצֶדק ּגֵ  ִנּצַ

ֶנֱחַלק ֲחִצי ַוְיִהי. ַלְיָלה לוֹ  ּכְ ְיָלה ּבַ   :ַהּלַ

ְנּתָ  ָרר ֶמֶלךְ  ּדַ ֲחלֹום ּגְ י ִהְפַחְדּתָ . ְיָלהַהּלַ  ּבַ ֶאֶמׁש  ֲאַרּמִ ר ַו . ַלְיָלה ּבְ ֹשַ ָרֵאל ּיָ  ָלֵאל ִיֹשְ

ֲחִצי ַוְיִהי. ַלְיָלה לוֹ  ַוּיּוַכל ְיָלה ּבַ   :ַהּלַ

כֹוֵרי ֶזַרע ְתרֹוס ּבְ ֲחִצי ָמַחְצּתָ  ּפַ ְיָלה ּבַ קּוָמם ָמְצאוּ  לֹא ֵחיָלם. ַהּלַ ְיָלה ּבְ ּלַ . ּבַ

ת ְנִגיד ִטיַסת י ֲחרֹוׁשֶ כֹוְכֵבי ָת ִסּלִ ֲחִצי ַוְיִהי. ַלְיָלה ּבְ ְיָלה ּבַ   :ַהּלַ

ּתָ  ִאּוּוי ְלנֹוֵפף ְמָחֵרף ָיַ�ץ ָגָריו הֹוַבׁשְ ְיָלה ּפְ ּלַ ַרע. ּבַ ל ּכָ בוֹ  ּבֵ ִאיׁשֹון ּוַמּצָ . ַלְיָלה ּבְ

ֲחִצי ַוְיִהי. ַלְיָלה ֲחזֹות ָרז ִנְגָלה ֲחמּודֹות ְלִאיׁש  ְיָלה ּבַ   :ַהּלַ

ר ּכֵ ּתַ ְכ  ִמׁשְ ְיָלה ּבוֹ  ֶנֱהַרג ֹקֶדׁש  ֵליּבִ ּלַ ע. ּבַ �תּוֵתי ּפֹוֵתר ֲאָריֹות ִמּבֹור נֹוׁשֲַ . ַלְיָלה ּבִ

ְנָאה ְיָלה ְסָפִרים ְוָכַתב ֲאָגִגי ָנַטר ֹשִ ּלַ ֲחִצי ַוְיִהי. ּבַ ְיָלה ּבַ   :ַהּלַ

ֶנֶדד ָ�ָליו ִנְצֲחךָ  עֹוַרְרּתָ  ַנת ּבְ ְיָלה ַמה ְלׁשֹוֵמר ִתְדרֹוךְ  ּפּוָרה. ַלְיָלה ׁשְ  ָצַרח. ִמּלַ

ֹוֵמר ׁשּ ח ּכַ ֲחִצי ַוְיִהי. ַלְיָלה ְוַגם ֹבֶקר ָאָתא ְוֹשָ ְיָלה ּבַ   :ַהּלַ

ר יֹום ָקֵרב י הֹוַדע ָרם. ַלְיָלה ְולֹא יֹום לֹא הּוא ֲאׁשֶ ְיָלה ְלךָ  ַאף ַהּיֹום ְלךָ  ּכִ . ַהּלַ

ל ְלִעיְרךָ  ַהְפֵקד ׁשֹוְמִרים ְיָלה ְוָכל ַהּיֹום ּכָ ִא . ַהּלַ אֹור ירּתָ ַכת יֹום ּכְ . ַלְיָלה ֶחׁשְ

ֲחִצי ַוְיִהי ְיָלה ּבַ   :ַהּלַ

åçá"ì ìéìá éðù:  

ם ּוְבֵכן ַסח ֶזַבח ַוֲאַמְרּתֶ   :ּפֶ
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בּורֹוֶתיךָ  אֹוֶמץ ַסח ִהְפֵלאָת  ּגְ ּפֶ ֹראׁש . ּבַ ל ּבְ אָת  מֹוֲ�דֹות ּכָ ַסח ִנּשֵ יָת . ּפֶ ּלִ  ּגִ

ַסח ֵליל ֲחצֹות ְלֶאְזָרִחי ם. ּפֶ ַסח חֶזַב  ַוֲאַמְרּתֶ   :ּפֶ

ָלָתיו ַפְקּתָ  ּדְ חֹום ּדָ ַסח ַהּיֹום ּכְ ּפֶ גֹות נֹוְצִצים ִהְסִעיד. ּבַ .�ַסח ַמּצֹות  ּפֶ  ְוֶאל. ּבַ

ָקר ַסח ֵ�ֶרךְ  ְלׁשֹור ֵזֶכר ָרץ ַהּבָ ם. ּפֶ ַסח ֶזַבח ַוֲאַמְרּתֶ   : ּפֶ

ֵאׁש  ְולֲֹהטוּ  ְסדֹוִמים זֹוֲ�מוּ  ַסח ּבָ ּפֶ ץ. ּבַ ּלַ ֵקץ ָאָפה ּוַמּצֹות ֵמֶהם לֹוט ח. ַסח ּבְ . ּפֶ

�ְבְרךָ  ְונֹוף מֹוף ַאְדַמת ִטאֵטאָת ָ ַסח ּבְ ּפֶ ם. ּבַ ַסח ֶזַבח ַוֲאַמְרּתֶ   :ּפֶ

ל ֹראׁש  ָיּה  ֵליל ָמַחְצּתָ  אֹון ּכָ ּמּור ּבְ ַסח ׁשִ יר. ּפֶ ּבִ ן ַ�ל ּכַ כֹור ּבֵ ַסְחּתָ  ּבְ ַדם ּפָ ַסח ּבְ . ּפֶ

י ת ְלִבְלּתִ ִחית ּתֵ ְפָתַחי ָלֹבא ַמׁשְ ּפֶ  ּבִ ם. ַסחּבַ ַסח ֶזַבח ַוֲאַמְרּתֶ   :ּפֶ

ֶרת ּגֶ ָרה ְמס. ּגָ ִעּתֹוֵתי ס. ַסח ּבְ ְמָדה. ּפֶ ְצִליל ִמְדָין ִנׁשְ עֹוֵרי ּבִ ַסח עֹוֶמר ֹשְ  ֹשֹוְרפוּ . ּפֶ

י ַמּנֵ יַקד ְולּוד ּפּול ִמׁשְ ַסח ְיקֹוד ּבִ ם. ּפֶ ַסח ֶזַבח ַוֲאַמְרּתֶ   :ּפֶ

נֹוב ַהּיֹום עֹוד �ה ַ�ד ַלֲ�מֹוד ּבְָ ַסח ַנתעוֹ  ּגָ ס. ּפֶ ְתָבה ָיד ּפַ ַסח צּול ְלַקֲ�ֵקַ�  ּכָ ּפֶ . ּבַ

ִפית ָצֹפה ְלָחן ָ�רֹוךְ  ַהּצָ . ַסח ַהׁשּ ּפֶ ם. ּבַ ַסח ֶזַבח ַוֲאַמְרּתֶ   :ּפֶ

ָסה ָקָהל ּנְ ה ּכִ ׁש  צֹום ֲהַדּסָ ּלֵ ַסח ְלׁשַ ּפֶ ית ֹראׁש . ּבַ ע ִמּבֵ �ץ ָמַחְצּתָ  ָרׁשֵָ ים ּבְ ִ  ֲחִמׁשּ

ַסח ּפֶ י. ּבַ ּתֵ ִביא ֶרַגע הֵאּלֶ  ׁשְ ַסח ְלעּוִצית ּתָ ּפֶ עֹוז. ּבַ ֵליל ְיִמיֶנךָ  ְוָתרּום ָיְדךָ  ּתָ  ּכְ

ׁש  ַסח ַחג ִהְתַקּדֵ ם. ּפֶ ַסח ֶזַבח ַוֲאַמְרּתֶ   :ּפֶ

!"  

י י. ָנֶאה לוֹ  ּכִ   :ָיֶאה לוֹ  ּכִ

יר ְמלּוָכה ַאּדִ חּור. ּבִ ֲהָלָכה ּבָ דּוָדיו. ּכַ   :לוֹ  ֹיאְמרוּ  ּגְ

י ְלךָ . ּוְלךָ  ְלךָ  ְמָלָכה יהוה ְלךָ . ְלךָ  ַאף ְלךָ . ךָ ְל  ּכִ י. ַהּמַ י. ָנֶאה לוֹ  ּכִ   : ָיֶאה לוֹ  ּכִ

גּול ְמלּוָכה ּדָ ֲהָלָכה ָהדּור. ּבִ   :לוֹ  ֹיאְמרוּ  ָוִתיָקיו. ּכַ

י ְלךָ . ּוְלךָ  ְלךָ  ְמָלָכה יהוה ְלךָ . ְלךָ  ַאף ְלךָ . ְלךָ  ּכִ י. ַהּמַ י. ָנֶאה לוֹ  ּכִ   :ָיֶאה לוֹ  ּכִ

אי ְמלוּ  ַזּכַ ֲהָלָכה ָחִסין. ָכהּבִ   :לוֹ  ֹיאְמרוּ  ַטְפְסָריו. ּכַ

י ְלךָ . ּוְלךָ  ְלךָ  ְמָלָכה יהוה ְלךָ . ְלךָ  ַאף ְלךָ . ְלךָ  ּכִ י. ַהּמַ י. ָנֶאה לוֹ  ּכִ   :ָיֶאה לוֹ  ּכִ

ְמלּוָכה ָיִחיד יר. ּבִ ּבִ ֲהָלָכה ּכַ   :לוֹ  ֹיאְמרוּ  ִלּמּוָדיו. ּכַ

י ְלךָ . ּוְלךָ  ְלךָ  ְמָלָכה יהוה ְלךָ . ךָ ְל  ַאף ְלךָ . ְלךָ  ּכִ י. ַהּמַ י. ָנֶאה לוֹ  ּכִ   :ָיֶאה לוֹ  ּכִ
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ְמלּוָכה ֶמֶלךְ  ֲהָלָכה נֹוָרא. ּבִ   :לוֹ  ֹיאְמרוּ  ְסִביָביו. ּכַ

י ְלךָ . ּוְלךָ  ְלךָ  ְמָלָכה יהוה ְלךָ . ְלךָ  ַאף ְלךָ . ְלךָ  ּכִ י. ַהּמַ י. ָנֶאה לוֹ  ּכִ   :ָיֶאה לוֹ  ּכִ

ְמלּוָכה ָ�ָניו ֲה  ּפֹוֶדה. ּבִ יָקיו. ָלָכהּכַ   :לוֹ  ֹיאְמרוּ  ַצּדִ

י ְלךָ . ּוְלךָ  ְלךָ  ְמָלָכה יהוה ְלךָ . ְלךָ  ַאף ְלךָ . ְלךָ  ּכִ י. ַהּמַ י. ָנֶאה לוֹ  ּכִ   :ָיֶאה לוֹ  ּכִ

ְמלּוָכה ָקדֹוׁש  ֲהָלָכה ַרחּום. ּבִ יו. ּכַ ְנַאּנָ   :לוֹ  ֹיאְמרוּ  ׁשִ

י ְלךָ . ּוְלךָ  ְלךָ  י. ְמָלָכהַהּמַ  יהוה ְלךָ . ְלךָ  ַאף ְלךָ . ְלךָ  ּכִ י. ָנֶאה לוֹ  ּכִ   :ָיֶאה לוֹ  ּכִ

יף ּקִ ְמלּוָכה ּתַ ֲהָלָכה ּתֹוֵמךְ . ּבִ ִמיָמיו. ּכַ   :לוֹ  ֹיאְמרוּ  ּתְ

י ְלךָ . ּוְלךָ  ְלךָ  ְמָלָכה יהוה ְלךָ . ְלךָ  ַאף ְלךָ . ְלךָ  ּכִ י. ַהּמַ י. ָנֶאה לוֹ  ּכִ   :ָיֶאה לוֹ  ּכִ

!"  

יר ָקרֹוב ֵביתוֹ  ִיְבֶנה הּוא ַאּדִ ְמֵהָרה ְמֵהָרהּבִ . ּבְ ָיֵמינוּ  ּבִ ָקרֹוב ּבְ ֵנה ֵאל. ּבְ ֵנה ֵאל ּבְ . ּבְ

ֵנה ָקרֹוב ֵביְתךָ  ּבְ   :ּבְ

חּור דֹול. הּוא ּבָ גּול. הּוא ּגָ ָקרֹוב ֵביתוֹ  ִיְבֶנה. הּוא ּדָ ְמֵהָרה. ּבְ ְמֵהָרה ּבִ ָיֵמינוּ  ּבִ  ּבְ

ָקרֹוב ֵנה ֵאל. ּבְ ֵנה ֵאל ּבְ ֵנה. ּבְ ָקרֹוב ֵביְתךָ  ּבְ   :ּבְ

אי. הּוא ָוִתיק. הּוא ּורָהד ָקרֹוב ֵביתוֹ  ִיְבֶנה. הּוא ָחִסיד. הּוא ַזּכַ ְמֵהָרה. ּבְ  ּבִ

ְמֵהָרה ָיֵמינוּ  ּבִ ָקרֹוב ּבְ ֵנה ֵאל. ּבְ ֵנה ֵאל ּבְ ֵנה. ּבְ ָקרֹוב ֵביְתךָ  ּבְ   : ּבְ

יר. הּוא ָיִחיד. הּוא ָטהֹור ּבִ . הּוא יבַסגִּ . הּוא נֹוָרא. הּוא ֶמֶלךְ . הּוא ָלמּוד. הּוא ּכַ

יק. הּוא ּפֹוֶדה. הּוא ִעּזּוז ָקרֹוב ֵביתוֹ  ִיְבֶנה. הּוא ַצּדִ ְמֵהָרה. ּבְ ְמֵהָרה ּבִ ָיֵמינוּ  ּבִ  ּבְ

ָקרֹוב ֵנה ֵאל. ּבְ ֵנה ֵאל ּבְ ֵנה. ּבְ ָקרֹוב ֵביְתךָ  ּבְ   :ּבְ

י. הּוא ַרחּום. הּוא ָקדֹוׁש  ּדַ יף. הּוא ׁשַ ּקִ ָקרֹוב ֵביתוֹ  ִיְבֶנה. הּוא ּתַ  ְמֵהָרהּבִ . ּבְ

ְמֵהָרה ָיֵמינוּ  ּבִ ָקרֹוב ּבְ ֵנה ֵאל. ּבְ ֵנה ֵאל ּבְ ֵנה. ּבְ ָקרֹוב ֵביְתךָ  ּבְ   :ּבְ

!"  

ַמִים ֱאלֵֹהינוּ  ֶאָחד. יֹוֵדַ�  ֲאִני ֶאָחד. יֹוֵדַ�  ִמי ֶאָחד ָ ׁשּ ּבַ   :ּוָבָאֶרץ ׁשֶ

ַנִים ַנִים. יֹוֵדַ�  ִמי ׁשְ ֵני. יֹוֵדַ�  ֲאִני ׁשְ ִרית לּוחֹות ׁשְ ַמִים ֱאלֵֹהינוּ  ֶאָחד. ַהּבְ ָ ׁשּ ּבַ  ׁשֶ

  :ּוָבָאֶרץ
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ה לֹש5ָ ה. יֹוֵדַ�  ִמי ׁשְ לֹש5ָ ה. יֹוֵדַ�  ֲאִני ׁשְ לֹש5ָ ֵני. ָאבֹות ׁשְ ִרית לּוחֹות ׁשְ  ֶאָחד. ַהּבְ

ַמִים ֱאלֵֹהינוּ  ָ ׁשּ ּבַ   :ּוָבָאֶרץ ׁשֶ

ע ע. יֹוֵדַ�  ִמי ַאְרּבַ ע. יֹוֵדַ�  ֲאִני ַאְרּבַ הֹות ַאְרּבַ ה. ִאּמָ לֹש5ָ ֵני. ָאבֹות ׁשְ  לּוחֹות ׁשְ

ִרית ַמִים ֱאלֵֹהינוּ  ֶאָחד. ַהּבְ ָ ׁשּ ּבַ   :ּוָבָאֶרץ ׁשֶ

ה ָ ה. יֹוֵדַ�  ִמי ֲחִמׁשּ ָ ה. יֹוֵדַ�  ֲאִני ֲחִמׁשּ ָ י ֲחִמׁשּ ע. תֹוָרה חּוְמׁשֵ הֹות ַאְרּבַ . ִאּמָ

ה לֹש5ָ ֵני. ָאבֹות ׁשְ ִרית לּוחֹות ׁשְ ַמִים ֱאלֵֹהינוּ  ֶאָחד. ַהּבְ ָ ׁשּ ּבַ   :ּוָבָאֶרץ ׁשֶ

ה ָ ׁשּ ה. יֹוֵדַ�  ִמי ׁשִ ָ ׁשּ ה. יֹוֵדַ�  ֲאִני ׁשִ ָ ׁשּ ָנה ִסְדֵרי ׁשִ ה. ִמׁשְ ָ י ֲחִמׁשּ . תֹוָרה חּוְמׁשֵ

ע הֹות ַאְרּבַ ה. ִאּמָ לֹש5ָ ֵני. ָאבֹות ׁשְ ִרית לּוחֹות ׁשְ ַמִים ֱאלֵֹהינוּ  ֶאָחד. ַהּבְ ָ ׁשּ ּבַ  ׁשֶ

  :ּוָבָאֶרץ

ְבָ�ה ְבָ�ה. יֹוֵדַ�  ִמי ׁשִ א ְיֵמי ְבָ�הׁשִ . יֹוֵדַ�  ֲאִני ׁשִ ּתָ ּבַ ה. ׁשַ ָ ׁשּ ָנה ִסְדֵרי ׁשִ . ִמׁשְ

ה ָ י ֲחִמׁשּ ע. תֹוָרה חּוְמׁשֵ הֹות ַאְרּבַ ה. ִאּמָ לֹש5ָ ֵני. ָאבֹות ׁשְ ִרית לּוחֹות ׁשְ  ֶאָחד. ַהּבְ

ַמִים ֱאלֵֹהינוּ  ָ ׁשּ ּבַ   : ּוָבָאֶרץ ׁשֶ

מֹוָנה מֹוָנה. יֹוֵדַ�  ִמי ׁשְ מֹוָנה. יֹוֵדַ�  ֲאִני ׁשְ ְבָ�ה. יָלהִמ  ְיֵמי ׁשְ א ְיֵמי ׁשִ ּתָ ּבַ . ׁשַ

ה ָ ׁשּ ָנה ִסְדֵרי ׁשִ ה. ִמׁשְ ָ י ֲחִמׁשּ ע. תֹוָרה חּוְמׁשֵ הֹות ַאְרּבַ ה. ִאּמָ לֹש5ָ ֵני. ָאבֹות ׁשְ  ׁשְ

ִרית לּוחֹות ַמִים ֱאלֵֹהינוּ  ֶאָחד. ַהּבְ ָ ׁשּ ּבַ   :ּוָבָאֶרץ ׁשֶ

�הָ ׁשְ �ה. יֹוֵדַ�  ִמי ּתִָ ׁשְ �ה. יֹוֵדַ�  ֲאִני ּתִָ ׁשְ מֹוָנה. ֵליָדה ְרֵחייַ  ּתִ . ִמיָלה ְיֵמי ׁשְ

ְבָ�ה א ְיֵמי ׁשִ ּתָ ּבַ ה. ׁשַ ָ ׁשּ ָנה ִסְדֵרי ׁשִ ה. ִמׁשְ ָ י ֲחִמׁשּ ע. תֹוָרה חּוְמׁשֵ הֹות ַאְרּבַ . ִאּמָ

ה לֹש5ָ ֵני. ָאבֹות ׁשְ ִרית לּוחֹות ׁשְ ַמִים ֱאלֵֹהינוּ  ֶאָחד. ַהּבְ ָ ׁשּ ּבַ   :ּוָבָאֶרץ ׁשֶ

ָרה ָר . יֹוֵדַ�  ִמי ֲ�ֹשָ ָרה. יֹוֵדַ�  ֲאִני הֲ�ֹשָ א ֲ�ֹשָ ַרּיָ �ה. ִדּבְָ ׁשְ מֹוָנה. ֵליָדה ַיְרֵחי ּתִ  ׁשְ

ְבָ�ה. ִמיָלה ְיֵמי א ְיֵמי ׁשִ ּתָ ּבַ ה. ׁשַ ָ ׁשּ ָנה ִסְדֵרי ׁשִ ה. ִמׁשְ ָ י ֲחִמׁשּ . תֹוָרה חּוְמׁשֵ

ע הֹות ַאְרּבַ ה. ִאּמָ לֹש5ָ ֵני. ָאבֹות ׁשְ ִרית לּוחֹות ׁשְ ַמִיםׁשֶ  ֱאלֵֹהינוּ  ֶאָחד. ַהּבְ ָ ׁשּ  ּבַ

  :ּוָבָאֶרץ

ר ַאַחד ר ַאַחד. יֹוֵדַ�  ִמי ָ�ֹשָ ר ַאַחד. יֹוֵדַ�  ֲאִני ָ�ֹשָ א ָ�ֹשָ ָרה. ּכֹוְכַבּיָ א ֲ�ֹשָ ַרּיָ . ִדּבְ

�הָ ׁשְ מֹוָנה. ֵליָדה ַיְרֵחי ּתִ ְבָ�ה. ִמיָלה ְיֵמי ׁשְ א ְיֵמי ׁשִ ּתָ ּבַ ה. ׁשַ ָ ׁשּ ָנה ִסְדֵרי ׁשִ . ִמׁשְ

ה ָ י ֲחִמׁשּ ע. התֹוָר  חּוְמׁשֵ הֹות ַאְרּבַ ה. ִאּמָ לֹש5ָ ֵני. ָאבֹות ׁשְ ִרית לּוחֹות ׁשְ  ֶאָחד. ַהּבְ

ַמִים ֱאלֵֹהינוּ  ָ ׁשּ ּבַ   :ּוָבָאֶרץ ׁשֶ

ֵנים ר ׁשְ ֵנים. יֹוֵדַ�  ִמי ָ�ֹשָ ר ׁשְ ֵנים. יֹוֵדַ�  ֲאִני ָ�ֹשָ ר ׁשְ א ָ�ֹשָ ְבַטּיָ ר ַאַחד. ׁשִ �ֹשָָ 

א ָרה. ּכֹוְכַבּיָ א ֲ�ֹשָ ַרּיָ �ה. ִדּבְָ ׁשְ מֹוָנה. ֵליָדה ַיְרֵחי ּתִ ְבָ�ה. ִמיָלה ְיֵמי ׁשְ  ְיֵמי ׁשִ
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א ּתָ ּבַ ה. ׁשַ ָ ׁשּ ָנה ִסְדֵרי ׁשִ ה. ִמׁשְ ָ י ֲחִמׁשּ ע. תֹוָרה חּוְמׁשֵ הֹות ַאְרּבַ ה. ִאּמָ לֹש5ָ  ׁשְ

ֵני. ָאבֹות ִרית לּוחֹות ׁשְ ַמִים ֱאלֵֹהינוּ  ֶאָחד. ַהּבְ ָ ׁשּ ּבַ   : ּוָבָאֶרץ ׁשֶ

ה לֹש5ָ ר ׁשְ ה. ַ� יֹוֵד  ִמי ָ�ֹשָ לֹש5ָ ר ׁשְ ה. יֹוֵדַ�  ֲאִני ָ�ֹשָ לֹש5ָ ר ׁשְ א ָ�ֹשָ ּיָ ֵנים. ִמּדַ ר ׁשְ �ֹשָָ 

א ְבַטּיָ ר ַאַחד. ׁשִ א ָ�ֹשָ ָרה. ּכֹוְכַבּיָ א ֲ�ֹשָ ַרּיָ �ה. ִדּבְָ ׁשְ מֹוָנה. ֵליָדה ַיְרֵחי ּתִ  ְיֵמי ׁשְ

ְבָ�ה. ִמיָלה א ְיֵמי ׁשִ ּתָ ּבַ ה. ׁשַ ָ ׁשּ ָנה ִסְדֵרי ׁשִ ה. ִמׁשְ ָ י ֲחִמׁשּ ע. תֹוָרה חּוְמׁשֵ  ַאְרּבַ

הֹות ה. ִאּמָ לֹש5ָ ֵני. ָאבֹות ׁשְ ִרית לּוחֹות ׁשְ ַמִים ֱאלֵֹהינוּ  ֶאָחד. ַהּבְ ָ ׁשּ ּבַ   :ּוָבָאֶרץ ׁשֶ

!"  

ְדָיא ַחד ְדָיא ַחד, ּגַ   :ּגַ

ין ַזּבִ א ּדְ ְתֵרי ַאּבָ ְדָיא ַחד. זּוֵזי ּבִ ְדָיא ַחד, ּגַ   :ּגַ

ְד  ְוָאְכָלה, ׁשּוְנָרא ְוָאָתא ין, ָיאְלּגַ ַזּבִ א ּדְ ְתֵרי ַאּבָ ְדָיא ַחד. זּוֵזי ּבִ ְדָיא ַחד, ּגַ   :ּגַ

א ְוָאָתא ךְ , ַכְלּבָ ָאְכָלה, ְלׁשּוְנָרא ְוָנׁשַ ְדָיא ּדְ ין, ְלּגַ ַזּבִ א ּדְ ְתֵרי ַאּבָ ְדָיא ַחד. זּוֵזי ּבִ , ּגַ

ְדָיא ַחד   :ּגַ

ה, חּוְטָרא ְוָאָתא א ְוִהּכָ ךְ , ְלַכְלּבָ ָנׁשַ ָאְכָלה, ְלׁשּוְנָרא ּדְ ְדָיא ּדְ ין, ְלּגַ ַזּבִ א ּדְ  ַאּבָ

ְתֵרי ְדָיא ַחד. זּוֵזי ּבִ ְדָיא ַחד, ּגַ   :ּגַ

ַרף, נּוָרא ְוָאָתא ה, ְלחּוְטָרא ְוֹשָ ִהּכָ א ּדְ ךְ , ְלַכְלּבָ ָנׁשַ ָאְכָלה, ְלׁשּוְנָרא ּדְ ְדָיא ּדְ , ְלּגַ

ין ַזּבִ א ּדְ ְתֵרי ַאּבָ ְדָיא ַחד. זּוֵזי ּבִ ְדָיא ַחד, ּגַ   :ּגַ

א ְוָאָתא ַרף, ְלנּוָרא ְוָכָבה, ַמּיָ ֹשָ ה, ְלחּוְטָרא ּדְ ִהּכָ א ּדְ ךְ , ְלַכְלּבָ ָנׁשַ , ְלׁשּוְנָרא ּדְ

ָאְכָלה ְדָיא ּדְ ין, ְלּגַ ַזּבִ א ּדְ ְתֵרי ַאּבָ ְדָיא ַחד. זּוֵזי ּבִ ְדָיא ַחד, ּגַ   :ּגַ

ָתה, תֹוָרא ְוָאָתא א ְוׁשָ ָכָבה, ְלַמּיָ ַרף, ְלנּוָרא ּדְ ֹשָ ה, ּוְטָראְלח ּדְ ִהּכָ א ּדְ , ְלַכְלּבָ

ךְ  ָנׁשַ ָאְכָלה, ְלׁשּוְנָרא ּדְ ְדָיא ּדְ ין, ְלּגַ ַזּבִ א ּדְ ְתֵרי ַאּבָ ְדָיא ַחד. זּוֵזי ּבִ ְדָיא ַחד, ּגַ   :ּגַ

ֹוֵחט ְוָאָתא ַחט, ַהׁשּ ָתה, ְלתֹוָרא ְוׁשָ ׁשָ א ּדְ ָכָבה, ְלַמּיָ ַרף, ְלנּוָרא ּדְ ֹשָ , ְלחּוְטָרא ּדְ

ה ִהּכָ אְלַכְל  ּדְ ךְ , ּבָ ָנׁשַ ָאְכָלה, ְלׁשּוְנָרא ּדְ ְדָיא ּדְ ין, ְלּגַ ַזּבִ א ּדְ ְתֵרי ַאּבָ  ַחד . זּוֵזי ּבִ

ְדָיא ְדָיא ַחד, ּגַ   :ּגַ

ֶות ַמְלַאךְ  ְוָאָתא ַחט, ַהּמָ ַחט, ְלׁשֹוֵחט ְוׁשָ ׁשָ ָתה, ְלתֹוָרא ּדְ ׁשָ א ּדְ ָכָבה, ְלַמּיָ  ּדְ

ַרף, ְלנּוָרא ֹשָ ה, ְלחּוְטָרא ּדְ ִהּכָ א ּדְ ךְ , ְלַכְלּבָ ָנׁשַ ָאְכָלה, ְלׁשּוְנָרא ּדְ ְדָיא ּדְ ין, ְלּגַ ַזּבִ  ּדְ

א ְתֵרי ַאּבָ ְדָיא ַחד. זּוֵזי ּבִ ְדָיא ַחד, ּגַ   :ּגַ
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דֹוׁש  ְוָאָתא רּוךְ  ַהּקָ ַחט, הּוא ּבָ ֶות ְלַמְלַאךְ  ְוׁשָ ַחט, ַהּמָ ׁשָ ַחט, ְלׁשֹוֵחט ּדְ ׁשָ  ּדְ

ָתה, ְלתֹוָרא ׁשָ א ּדְ ָכָבה, ְלַמּיָ ַרף, ְלנּוָרא ּדְ ֹשָ ה, ְלחּוְטָרא ּדְ ִהּכָ א ּדְ ךְ , ְלַכְלּבָ ָנׁשַ  ּדְ

ָאְכָלה, ְלׁשּוְנָרא ְדָיא ּדְ ין, ְלּגַ ַזּבִ א ּדְ ְתֵרי ַאּבָ ְדָיא ַחד. זּוֵזי ּבִ ְדָיא ַחד, ּגַ   :ּגַ
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