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הקדמות
הקדמת והגדת לבנך
(457 äéàãä 356 'îò ããçìà à"øéä øåãéñ .â"ò ä"ì óã ù"äð)
íéé÷ì ïéåëé [â"ò ä"ì óã ç"îðá] à"ò ä"ñã íåìù øäð øôñá
äéäå ,êðáì úãâäå 'àðù íéøöî úàéöéá øôñì äùò úåöî
,ï"åæã ÷"åã ç"ôøã úåøåàå íéìëäî øøáì ïéåëéå ,â"æäù ò"î
íéìãâ øúåéä ïéçåîã íìöä íäù ï"åæä úîùð íò íúåìòäìå
íúåìòäìå ,àéää úòá íäá íéàöîðä íéøçáåîäå
ïåøâ äðéáã ï"áå ä"î óåöøôì íùîå ,à"åàì íùîå ,ú"åñùéì
äîëçã ï"áå ä"î óåöøôì íùîå ,à"àã ú"åñùé íäù à"àã
ïéåëé æàå ,à"àã ïéàìéò à"åà íäù à"àã äàîéúñ àçåî
ã"áçä íäù ,'÷åðå à"àå '÷åðå ÷éúòã ï"áå ä"îä âååæì
÷éúòã á"òã å"äéî äôéèä êéùîäì ïéåëéå ,øëæðä äîëçã
â"ñ íù êøã äøéáòäìå ,øëæðä äîëçã äîëçä àåäù
íäù àá÷åðå à"àì ,'æðä äîëçã äðéáä àéäù ÷éúòã '÷åðã
íâååæì ïéåëéå ,[á"ôå à"ô æ"èù] ,øëæðä äîëçã úòãã â"åçä
ú"åñùéå à"åàì ,øëæðä á"òã å"äéä àåäù äôéèä êéùîäìå
ïéåëéå ,ä"î íù 'éçá íäù ,øëæðä äîëçã ú"âçä íäù
ä"îã å"äé êåú øëæðä á"òã å"éää úôéè ùéáìäìå íâååæì
á÷òéå ï"åæì øëæðä ä"îå á"òã å"äé éðùä êéùîäìå ,íäìù
ïéåëéå ,ï"á íù íäáù ,øëæðä äîëçã é"äðä íäù ,ìçøå
ï"áã å"äé êåú øëæðä ä"îå á"òã å"äé éðùä ùéáìäìå íâååæì
ãåñéä íäù ìçøå á÷òé âååæì ïéåëéå ,á"î äìåòä íäáù
äîëçã úåëìîä íò à"àã êéçä 'éçá íäå 'æðä äîëçã
êéùîäìå ,à"àã ïåøâ àéäù äðéáä êåú úùáåìîä øëæðä
äðéáä àéäù ïåøâì øëæðä ìçøå á÷òé íäù êéçä ïî ïé÷éùðã âååæá øëæðä å"äé äùìùä úôè
èåùô íäå ,àøåëãã úçà äôéè ìá÷ì ïéôéè éøú íäå øëæðä äðéáä ï"î úåìòäì ïéåëéå ,à"àã
èåùôá íúåà ìåìëìå íúåìòäìå ,'æðä äðéáã ä"åðî ï"éääã ä"éäà éðùã àìîã àìîå àìîå
ìë ìåìëìå úåìòäìå ,øëæðä äðéáã äøåáâå ãñçã ïéôìàã ä"éäà éðùã àìîã àìîå àìîå
ä"éäà éðùã àìîã àìîå àìîå èåùôã úåéúåà á"îá øëæðä ï"éôìàãå ï"éääã ä"éäà äòáøàä
ïéåëé íùîå ,ì"æðä å"äé äùìùä íäù àøåëãã äôéèä ììëð íëåúáå ,'æðä äðéáã á"åçã ï"éãåéã
ä"åðì äøãùä èåç êøã ï"åæã íéøåøéáä íòå ç"ä íò ï"áå ä"îî äìåìë àéää äôéèä êéùîäì
ìçøå á÷òé íäù äéìéã ãåñéì íää úåøåàä êéùîäìå ,íâååæì ïéåëéå ,äéìéã ï"åæä íäù ,à"àã
'éçá íäå ,çåø íéî ùà ïéôéè 'âî äìåìë äôéè à"àã é"äðäî êéùîäìå íâååæì ïéåëéå ,äéìéã
áçøå äìòîìî øö øôåù àø÷ð à"àã ãåñéä äðäå) ,ï"åæã íää úåøåàì ,à"àã é"äðäî ïéçåî
ãåñéä úìçúä àåäù øöîä ïî éë ä"é áçøîá éððò ä"é éúàø÷ øöîä ïî øîàð åéìòå äèîìî
óåñ àåäù áçøîá íðîàå ,àéää äôéèä úà íäéìà åëùîéù à"åà íäù ä"éì àåø÷ì ìéçúä
,äð÷úì à"åà (à"ò â"òã ç"åú) äåìá÷å øëæðä äôéèä äàöé íùî éë ,à"åà ä"é éððò ,ãåñéä
àéäù øåáãá ò"î àéäå
,úåéîéðôã úéîéðôä úðéçáá
éë ù"î 'ñî äàøðù àìà
'åöéçã úåéðåöéçá àåä
åììëðù é"ò äéä åðå÷éúù
äæå ,'âá 'â à"àã ú"âçå é"äð
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]
ø÷éò éë øùôàå .[1 æ"è 'ùá
'éçá ìò äøåî àéä åæ ò"îä
àåäù ïé÷éùðã äæ ïåéìòä âååæ
.à"àã] (à"àì) ïåøâå êéçá
àéä êëéôìå [ù"äðá ä"ë
'éçá ìò äøåî äðéàå øåáéãá
úåëìîå ãåñéã ïåúçúä âååæ
úåöî é"ò äùòð äæ éë à"àã
.úåéùòî
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ï"áå ä"îã é"úãå ä"âáå ï"ççì øëæðä ïéçåîã íìö êéùîäìå à"åà âååæì ïéåëéå (à"ò ã ç"åú)
:à"æã (à"àã)
ïéàìéò ïé÷øôì åùéáìäå ,à"àã é"äð êåúáù ÷éúòã íééòöîà ïé÷øô åìòù é"ò äéä ì"æðä æ"ëå
ùéìùå ,à"àã é"äð åùéáìäå åìò íäéìòå ,à"àã ú"âç åùéáìä íäéìòå ,ú"âç êåúáù äéìéã
ìòå ,à"àã úåëìîä åéìòå ,ãåñéä åéìòå ,äéìéã íéðåéìòä íéùéìù éðùì à"àã ú"úã ïåúçúä
íäéìòå ,úåëìîä ãåñéä ìòå ,à"æã é"äðã úåøåà íäéìòå ,à"æã ú"âçã úåøåà à"àã øëæðä é"äð
å"çøäîã ã"òìðäå ä"ãá äæ ïéðòá úåøçà úåòåîù 'áä å"ô à"ç ä"ù ù"î ïééò .ú"åñùéå à"åà
:åãé úáéúëî î"ëò .ì"æ
1

דרושי הסדר מתורתו של הרב החסיד כמוהר"ר דוד מג'אר זלה"ה
(458 'îò á"ç äéàãä ,357 ãçìà à"øéä øåãéñ)

àîéàã 'á úåìãâå 'á úåðè÷ã ï"çç êéùîäìå ,äéä øáë ú"åñùéã 'à úåìãâã ï"çç ,äîëç .ùã÷
ú"åñùé ô"äã á"çë ô"âã ï"çç úåììë 2ïéîé éå÷ 'â íåéä úùåã÷á åéä øáëù ïéåëé ,äàìéò
é"çðøðã é"çð éîìö 'âã ï"çç úåììëã ,í"ìã íéôé÷îå íìöã 'öã íééîéðô ïéçåî íò ,úåéðåöéçã
çåîã á"ò úåîù éúù íéùáåìî íëåúáå ,4à"ñ÷ úåîù 'á íäù ,3ä"îã ï"áå ä"îã äîùðã
ãå÷éðá ú"åéåä 'â íäå é"çðøð íäù úåøåàä íéùáåìî íìåë êåúáå ,ú"åñùéã 'à úåìãâã äîëç
ô"âã ï"çç úåììëã íééîéðô íéìëá ,äîùðã é"çðøðã é"çðã é"çðøðã úåéçã é"çðøð íäå ,ç"ñô
úåîãäå úåéëìîä é÷ìç åéä øáë ïë åîëå ,ï"åæã úåéðåöéçã ä"îã ï"áå ä"îã äðéá ô"äã á"çë
á"çë ô"âã ï"çç úåììëã íééîéðôä íéìëá 'æðä é"çðøðäå ïéçåîã úåùôðä é÷ìçå úåîùä øôñîå
.ìçøå á÷òéã ä"îã ï"áå ä"îã úåéðåöéçã äðéá ô"äã
øäð éìòá] 'ä êéùîäì ïéåëé ùåãé÷ä úëøá ìù øåáéãä úìåâñáå ñåëä úçé÷ì é"ò äúòå
,äàìéò àîéà ô"äã á"çëå ú"âçå é"äðã ï"çç úåììëã ïéîé éå÷ [ãçì á"çëä áéùçîå ,'â àñøéâä
ð"òáå ,5ïåëðå à"øéá ä"ë .é"çðøðã] é"çðøð éîìö 'äã î"ìã íéôé÷îå 'öã íééîéðô ïéçåîä íò
úåîëçã ïéçåî íò ,é"çð éîìö 'â à"ñ÷ íùå ,ø"ð éîìö 'á í"èãëà íù ,ä"îã ï"áã äéçã [àúéì
'äã ï"çç úåììë êåúáå ,íäá íéùáåìî á"ò íù íäù 'á úåìãâå ,'æðä íù íäù 'á úåðè÷ã
,ç"ñô ãå÷éðá ú"åéåä 'â íäù ,é"çðøðä íéùáåìî íéøëæðä ïéçåîä éîìö [ñ"è àåäå .'ãã ð"òá]
íéìëì ,6ä"îã ï"áã äéçã [ì"ðë àúéì ð"òá .é"çðøðã] é"çðøðã é"çðøðã úåéçã é"çðøð íäù
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 11
éìëì 'è÷áå úåìãâã ï"ççã éîéðôä íéìëì çñô øãñá ì"æ áøä éøåî ë"ëå :áúëù .ãñ óãá éúàöî ìáà ,åðééöù úåîå÷îá åðéöî àì
.çð÷ óãá íù æ"éòëå .î"ãøä úîã÷äá ÷ø ù"ùøä úîã÷äá àöîð àì äæå .ï"ççã 'åöéçå éòöîàä
.ï"çç íéå÷ 'â íä ïëì ,é"çð ,íéôåöøô 'â ììåë úåìãâä óåöøôù ïåéë åðééä 2
,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 ïéçåîá àåä 'à ñåë äðä 3
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
.[ë"â àáàã ïéçåîá ïéåëé äîì úàæä ñåëì êéùù äî ÷ø íéðååëî íàå ,ïéå÷ 'âä
.ú"åñéã äîëçã ïéçåî 'á ìù úåîù 'á åðééä 4
.é"çðøðã é"çð íäù úåìãâäå ,é"çðøðã ø"ð íäù úåðè÷ä úà íéììåëù íåùî 5
.ä"îã ï"á àåä àîéàã ïéçåî ìù ïéîé å÷ åðééä 6
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ä"îã ï"áã äîëç ô"äã á"çëå ú"âçå é"äðã ï"çç úåììëã ,íééîéðôå íééòöîà íééðåöéç
:ï"åæã úåéðåöéçã
ìëã úåùôðä é÷ìç íò úåîùä øôñîå úåîãäå úåéëìîä é÷ìç äéúùä é"ò êéùîäì ïéåëéå
úåììëã íééîéðôå íééòöîàå íééðåöéç íéìëì ,'æðä é"çðøðäå ïéçåîäå íéîìöäå íéìëä úåììë
é÷ìç úç÷ì óéñåú ãåòå .ìçøå á÷òéã ä"îã ï"áã äîëç ô"äã á"çëå ú"âçå é"äðã ï"çç
íìåòìå .í"åàì úåøåáâä é÷ìçå ,ìçø éðô øåàì [ïåëðå .éîéðô øåàì - ô"åàì ð"òá] äàìã íéãñçä
åà à"æã [ã"áçì ì"ö 'åàëìå ,ã"áçã ð"òá ã"áçë ú"åéåääå ïéçåîä ìë êéùîäì äðååëä øãñ
[ïåëðå ïé÷øô 'áä åðééäå ,ô"áä ð"òá] 'åöøô 'áä íéçãðå íéðåéìòä ïé÷øôä íù íéøàùðå ,'÷åðã
äùòîá ïéá åìà úåðååëä ìë ïéåëì êéøöå ,é"äðì [íéðåúçúä ïé÷øôä-] ú"ôä íéçéð íùîå ,ú"âçì
íðååëìå øåæçìå ,ï"åæã ô"åàá àåäù àìà ,'÷åðá äéúùå äìéëàá åà ,à"æá ñåëä úçé÷ì àåäù
ùåøãá òãåðë óé÷îá ùé éîéðôá éù äî ìë éë ,ï"åæã í"åàá àåäù àìà ,øåáéãá 'æðä úåðååëä ìë
:ììë íäéðéá ùøôä ïéàå ÷"ù ìéìã ùåã÷ úåðååëå úáù úìá÷ éùåøãáå úéöéö
,íöòá ñðëð ïéîé å÷äù àìà .äðåáúã 'à úåðè÷ã é"úãã â"åçå ä"âá ï"çç éå÷ 'ã .ã"áç .ñôøë
ð"òá àúéì .'á)å ìàîù éå÷ 'á 7úøàäå ï"çç ïéîé éå÷ 'á êéùîäì ïéåëé .ãáìá äøàä ïéå÷ä øàùå
é"úã ä"âá ï"çç íò ,äðåáú ô"äã ú"âçå é"äð ô"áã é"úãã â"åçå ä"âá íäù òöîà éå÷ (ïåëðå
ó"ìàå ï"éääå ï"éãåéã í"éäìà úåîù 'á íäù ,ï"áãå ä"îã ï"áã äîùðã é"çðøðã ø"ð éîìö 'áã
í"éäìà [ñ"è àåäå 'á ð"òá] 'ã íäù ,'à úåðè÷ã â"åçå á"åçã ïéçåîä íò ,ã"åé øåéöå é"åé øåéöá
øå÷ðá 'âå ,ï"ççá íéùáåìî ç"ñô ãå÷éðá 'âä ,ú"åéåä á"é íäù é"çðøðä íò ,íäá íéùáåìî 'æðë
úåéçã é"çðøð íäù ,é"úãã â"åçá íéùáåìî ù"çî ãå÷éðá äùùå ,ä"âáá íéùáåìî ÷"ùö
é"úã ä"âá ï"ççã íééòöîàå íééðåöéç íéìëì ,äîùðã é"çðøðã ø"ðã é"çðøðã úåçåøå úåîùðå
úåîùã øôñîäå úåîãäå úåéëìîä ÷ìçå .ï"åæ úåéðåöéçã ï"áãå ä"îã ï"áã äðéá óåöøôã
ð"òá] ô"äã íééòöîàå íééðåöéç íéìëã é"úã ä"âá ï"ççì êéùîäì ïéåëé 'æðä é"çðøðã úåùôðå
äàìã íéãñçä ÷ìç úç÷ì óéñåú ãåòå .ìçøå á÷òéã ï"áãå ä"îã ï"áã äðéá [ñ"è àåäå ô"âã
ë"çàå ,'÷åðã åà à"æã ã"áçá ïéçåîä ìë êéùîäì äðååëä øãñå .í"åàì úåøåáâä ÷ìçå ô"åàì
.é"äðì íéðåúçúä [ì"ðë ïé÷øôäå] íéôåöøôäå ,ú"âçì [ïåëðå ïé÷øô ð"òá] íéôåöøô 'áä íéçãð
:ùã÷á 'æðë ô"åàá äìéëàá ïéåëé áåùå ,î"åàá äëøáá ìëä ïéåëéå
ä"âá êéùîäìå .åéä øáë äðåáúã 'à úåðè÷ã ä"âáå .ú"åñùéã 'à úåìãâã ä"âá .äðéá .ãéâî
úåììëã ìàîù éå÷ 'á íôøëä é"ò à"æá åéä øáëù ïéåëé .äàìéò àîéàã 'á úåìãâå 'á úåðè÷ã
éîìö 'áã ä"âá íò íúåîöò êéùîäì ïéåëé äúò ,äðåáú ô"äã ú"âçå é"äð óåöøô ,äðéáã ä"âá
,äðåáúã 'à úåðè÷ã äðéá çåî íò ,8ï"éääã í"éäìà 'å íäå ,ï"áã ï"áã äîùðã é"çðøðã ø"ð
é"çðøð íäù ,÷"ùö ãå÷éðá ú"åéåä 'â íäù é"äðøð íò ,íäá ùáåìî ï"éääã í"éäìà íù àåäå
íééðåöéç íéìëá ,äîùðã é"çðøðã [ñ"è àåäå ø"âã ð"òá] ø"ðã [ñ"è àäå úåîù ð"òá] úåîùðã
é"ò ñðëð øáë 'à úåðè÷ù íéðååëî ÷ø 'á ñåëá ë"çàå ,ìëä ñðëðù òîùîå ,ïéå÷ øàùì äøàä ÷ø úñðëðù øéëæä àì ù"ùøä íðîà 7
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
.çåøå ùôð éôåöøôì úåðè÷ä ìù äðååëä ìåôëì ùéù ì"ñã åðãîì ïàëîå ,çåøã ä"âáì 'âå ,ùôðã ä"âáì íé÷ìà 'â åðééä 8
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ï"åæã ð"òá] à"æã úåéðåöéçã ï"áã ï"áã äðéá ô"äã ú"âçå é"äð ô"áã ä"âá úåììëã íééòöîàå
ð"òá] 'æðä é"çðøðã úåùôðå úåîùä øôñîå úåîãäå úåéëìîä é÷ìç åéä øáë ïë åîëå .[ïåëðå
ú"âçå é"äð ô"áã ä"âá úåììëã [ñ"è àåäå íééîéðô ð"òá] íééòöîàå íééðåöéç íéìëá ,['æðë
,íúøàä äñðëð ñôøëáù àìà ,ìçøå á÷òéã úåéðåöéçã [ïåëðå ð"òá óñåð .ï"áã] ï"áã äðéá ô"äã
.íúåîöò äñðëð äúòå
'âã ä"âá íò ,úåéðåöéçã ú"åñùé ô"äã á"çë ô"âã ä"âá íåéä úùåã÷ é"ò åéä øáëù ïéåëé íâ
é"çðøðä íéùáåìî íëåúáå ,à"ñ÷ úåîù 'á íòå ,ï"áã ï"áå ä"îã äîùðã é"çðøðã é"çð éîìö
íéìëá ,äîùðã é"çðøðã é"çðã é"çðøðã úåîùðã é"çðøðä íäå ,÷"ùö ãå÷éðá ú"åéåä 'â íäù
øáë ïë åîëå .ï"åæã úåéðåöéçã ï"áã ï"áå ä"îã äðéá ô"äã á"çë ô"âã ä"âá úåììëã íééîéðô
íééîéðô íéìëá [øëæðë ð"òá] 'æðä é"çðøðã úåùôðå úåîùä øôîîå úåîãäå úåéëìîä é÷ìç åéä
:ìçøå á÷òéã úåéðåöéçã ï"áã ï"áå ä"îã äðéá ô"äã á"çë ô"âã ä"âá úåììëã
,äãâää ìù øåáéãä úìåâñ çëáå åá íéæçåàä úåòáöà 'äå åëåúáù ïééäå íåëä úçé÷ì é"ò äúòå
íéùáåìî íëåúáå ,äàìéò àîéà ô"äã á"çëå ú"âçå é"äðã ä"âá ìàîù éå÷ 'ä êéùîäì ïéåëé
ð"òá] íù ,ø"ð éîìö 'á ì"â í"à íù íäù ,ï"áã ï"áã äéçã é"çðøðã é"çðøð éîìö 'äã ä"âá
í"à íù íäù ,'á úåìãâå 'á úåðè÷ã äðéáã ïéçåîä íò ,é"çð éîìö 'â à"ñ÷ [ñ"è àåäå íäù
,é"äðøðä íéùáåìî íéøëæðä íéîìö 'äã ìàîù éå÷ 'äã úåììë ìë êåúå ,íäá íéùáåìî â"ñå ì"â
íéìëì ,ï"áã ï"áã äéçã é"çðøðã é"çðøðã úåîùðã é"çðøðä íäù ,÷"ùö ãå÷éðá ú"åéåä 'â íäù
ï"áã ï"áã äîëç ô"äã á"çëå ú"âçå é"äðã ä"âá úåììëã íééîéðôå íééòöîàå íééðåöéç
úåùôðå úåîùã øôñîäå úåîãäå úåéëìîä é÷ìç äéúùä é"ò êéùîäì ïéåëéå .ï"åæã úåéðåöéçã
ï"áã äîëç ô"äã á"çëå ú"âäå é"äðã ä"âáã íééîéðôå íééòöîàå íééðåöéç íéìëì ,'æðä é"çðøðã
.î"åàì úåøåáâä ÷ìçå ,ô"åàì äàì éãñç é÷ìç úç÷ì óéñåú ãåòå .ìçøå á÷òéã úåéðåöéçã ã"áã
:ùåãé÷á ù"îë äðååëä øãñå
,â"åçã é"úã ,ä"âá ,ï"çç úåììëã ,òöîàå ìàîùå ïéîé éå÷ 'ä êéùîäì ïéåëé .êøåëå àöî àéöåî
é"çðøð ,î"ìã íéôé÷îå íìöã 'öã íééîéðô ïéçåî íò ,äàìéò àáà ô"äã ,á"çëå ú"âçå é"äðã
,ã"òå ä"ò í"èãëà øôñîå ì"â í"à í"èãëà úåîù 'ã íäå ,ï"áå ä"îã ä"îã äéçã é"çðøðã
ïéçåî íò ,äéçã é"çð éîìö 'â íäå ,à"ð÷å â"î÷å à"ñ÷ã 'á úåîù 'ãå ,äéçã ø"ð éîìö 'á íäù
íò ,íäá íéùáåìî ,á"îñò úåîù 'ãå íéøëæðä úåîù íäù ,'á úåìãâå 'á úåðè÷ã á"åçå â"åçã
ï"ççá íéùáåìî ,ù"çî ãå÷ðá äùùå ÷"ùö ãå÷ðá 'âå ç"ñô ãå÷ðá 'â ú"åéåä á"é íäù ,é"çðøðä
é"çðøðã é"çðøðã úåçåøå úåîùðå úåéçã é"çðøð íäù ,úåøåáâá 'âå íéãñçá 'â é"úãã â"åçå ä"âá
íééîéðôå íééòöîàå íééðåöéç íéìëì ,ï"áãå ä"îã ä"îã äéçã [àúéì ð"òáå à"øéá ä"ë .é"çðøðã]
.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
é"çðøðã úåùôðäå úåîùä øôñîå úåîãäå úåéëìîä é÷ìç äìéëàä é"ò êéùîäì ïéåëé[å]
á"çëå ú"âçå é"äðã é"úã ä"âá ï"çç úåììëã íééîéðôå íééòöîàå íééðåöéç íéìëì ,íéøëæðä
é÷ìçå ô"åàì äàì éãñç é÷ìç úç÷ì óéñåú ãåòå .ìçøå á÷òéã ï"áãå ä"îã ä"îã äîëç ô"äã
.í"åàì úåøåáâä
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ú"âçå é"äð ô"áã é"úãã â"åçå ä"âá ï"çç úåììëã òöîàå ìàîùå ïéîé éå÷ êéùîäì ïéåëé íâ
äîùðã é"çðøðã ø"ð éîìö 'áã é"úã ä"âá ï"ççã óé÷îå éîéðôã ïéçåîå ,úåéðåöéçã ñ"ùé ô"äã
,ï"éääãå ã"åé øåéöå é"åé øåéöá ï"éôìàã 'á ï"éãåéã 'à í"éäìà úåîù 'ã íäå ,ï"áãå ä"îã ä"îã
íò ,íäá íéùáåìî ,øëæðë í"éäìà úåîù 'ã íäå ,ñ"ùéã 'à úåðè÷ã â"åçå á"åçã ïéçåîä íò
äùùå ,ä"âáá ÷"ùö ãå÷éðá 'âå ,ï"ççá ùáåìî ç"ñô ãå÷éðá 'â ú"åéåä á"é íäù ,é"çðøðä
ø"ðã é"çðøðã úåçåøå úåîùðå úåéçã é"çðøð íäù ,â"åçã é"úãá íéùáåìî ù"çî ãå÷éðá
ô"äã ú"âçå é"äð ô"áã é"úã ä"âá ï"çä úåììëã íééòöîàå íééðåöéç íéìëì ,äîùðã é"çðøðã
.ï"åæã ï"áãå ä"îã ä"îã úåéðåöéçã äðéá
ïéåëéå .ìçøå á÷òéã íéøëæðä íéôåöøôäì 'åëå úåéëìîä é÷ìç êéùîäì ïéåëé äìéëàä é"òå
.í"åàì úåøåáâäå ô"åàì äì íéãñç äàìã â"åçä ÷ìç êéùîäì
÷ôñ éãé úàöì êøåëä ø÷éòù ïåéë êøåëá íðååëì øåæçé íâå äöî àéöåîá 'æðä úåðåëä ìë ïéåëéå
ï"åæì 'æðä ïéçåîä êéùîäì àåä àúééøåàã àåäù äöî àéöåîáù øùôà åà .ïðáøå ììä ú÷åìçî
äãåî ììä åìéôà ïîæä äæá éë ùã÷îì øëæ ïðáøã àåäù êøåëáå ,ï"åæ óåöøôã ìçøå á÷òéå
ìçøå á÷òéå ï"åæ 'åöøôì êéùîäì àåä ë"à ,åîöò éðôá øåøîå äîöò éðôá äöî ìåëàì êéøöù
úååöî é"ò íéð÷úðä [ïåëðå .ìçøå á÷òéã 'åöøô úåììëã .?ð"òá àáåä à"ð] ï"åæ 'åöøô úåììëã
.ïðáøã
ú"âçì íéçãð ë"çàå ,ï"åæã ã"áçá ïéçåîä ìë êéùîäì åðééäã ùåãé÷á ù"îë äðååëä øãñå
äìéëàá íðååëì øåæçéå ,í"åà éîìöá àåäù àìà ,äëøáá 'æðä úåðååëä ìë ïéåëéå .é"äðì íùîå
òâåðä óé÷î øåàä ÷ìç êéùîäì ïéåëì êéøö äëøá åá ïéàù êøåëáã àìà .ô"åà éîìöá àåäå
.äöî àéöåî ìù úåëøáä úðååëá êøåëì
ô"äã ú"âçå é"äð ô"áã é"úãã â"åçä úøàä à"æá åéä øáëù ïéåëé .é"úãã â"åç .'ãå 'â ñåë
àåäå .ô"áã ð"òá] éîìö 'áã é"úãã â"åç íò íúåîöò êéùîäì ïéåëé äúòå ,úåéðåöéçã äðåáúã
øåéöå é"åé øåéöá ï"éôìàã í"éäìà úåîù 'á íäù ï"áå ä"îã ï"áã äîùðã é"çðøðã ø"ð [ñ"è
íéùáåìî [ïåëðå 'æðë à"ñ] 'æðä í"éäìà úåîù 'á íäù ,äðåáúã 'à úåðè÷ã â"åçã ïéçåî íò ,ã"åé
úåîùðãå úåéçã é"çðøð íäù ,íäá íéùáåìî ù"çî ãå÷éðá ú"åéåä 'å íäù é"çðøðä íò ,íäá
ô"äã ú"âçå é"äð ô"áã é"úãã â"åçã íééòöîàå íééðåöéç íéìëá ,äîùðã é"çðøðã ø"ðã úåçåøã
.ï"åæã ï"áãå ä"îã ï"áã úåéðåöéçã äðéá
äúò ,íúøàä åéä øáëù 'æðä é"çðøðãå ïéçåîã úåùôðå úåîùä øôñîå úåîãäå úåéëìîä é÷ìçå
úåéðåöéçã äðéá ô"äã ú"âçå é"äð ô"áã é"úãã â"åçã íééòöîàå íééðåöéç íéìëá íúåîöò êùîð
.ìçøå á÷òéã ï"áãå ä"îã ï"áã
é"úãã â"åç íò ,úåéðåöéçã ú"åñùé ô"äã á"çë ô"âã é"úãã â"åç íåéä úùåã÷ é"ò åéä øáë ïëå
ïéçåîä íò ,à"ð÷ 'áå â"î÷ 'á íäù ï"áãå ä"îã ï"áå ä"îã äîùðã é"çðøðã é"çð éîìö 'âã
ú"åéåä á"é íäù é"çðøðä íò ,íäá íéùáåìî ï"á 'áå ä"î 'á íäù ú"åñùéã 'à úåìãâã â"åçã
é"úãá íéùáåìî äùùå ,ú"åñùéã 'à úåìãâã ïéçåîã é"úãã íéãñçá íéùáåìî 'å ,ù"çî ãå÷éðá
íéìëá ,äîùðã é"çðøðã é"çðã é"çðøðã úåçåøã úåîùðå úåéçã é"çðøð íäå ,'æðä úåøåáâã
úåììë é÷ìçå ,ï"åæã úåéðåöéçã ï"áãå ä"îã ï"áå ä"îã äðéá ô"äã á"çë ô"âã é"úãã íééîéðô
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ô"âã é"úãã â"åçã íééîéðôä íéìëá 'æðä é"çðøðã úåùôðå úåîùä øôñîå úåîãäå úåéëìîä
:ìçøå á÷òéã úåéðåöéçã ï"áãå ä"îã ï"áå ä"îã äðéá ô"äã á"çë
,úåëøáä ìù øåáéãä úìåâñå åá íéæçåàä úåòáöà 'ääå åëåúá ïééäå íåëä úçé÷ì é"ò äúòå
,äàìéò àîéà ô"äã á"çëå ú"âçå é"äðã é"úãã â"åç úåììëã íééòöîà íéå÷ 'ã êéùîäì ïéåëé
ä"îã ï"áã äéçã é"çðøðã é"çðøð éîìö 'äã é"úãã â"åçã î"ìã óé÷îå 'öã íééîéðô ïéçåîä íò
íäå ,à"ð÷å â"î÷ úåîù 'áå ,äéçã ø"ð éîìö 'á íäå ,ã"òå ä"ò í"èãëà úåîù 'á íäù ,ï"áãå
'á úåìãâã ïéçåîäå ,íéøëæðä úåîù 'á íäù ,'á úåðè÷ã â"åçã ïéçåîä íò ,äéçã é"çð éîìö 'â
ô"äã é"úãã úåììë ìë êåúáå ,íäá íéùáåìî ï"áå ä"î úåîù 'á íäù ,äàìéò àîéàã â"åçã
úåîùðå úåéçã é"çðøð íäå ,úåøåáâá 'âå íéãñçá 'â ,ù"çî ãå÷éðá ú"åéåä 'å íéùáåìî íéøëæðä
íéìëì ï"áãå ä"îã ï"áã äéçã [àúéì ð"òáå .ïåëðå à"øéá ä"ë é"çðøðã] é"çðøðã é"çðøðã úåçåøã
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
'æðä é"çðøðå ïéçåîå íéîìöå íéìëã úåùôðå úåîùä øôñîå úåîãäå úåéëìîã úåììëä é÷ìçå
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
íéãñçá åø÷éò 'â íåëáã àìà ,ììäá íðååëìå øåæçìå íåëá íðååëì êéøö åìàä úåðååëä ìëå
äåùá äåù äðååëä øãñå .íéãñçä åîò ìåìëéå úåøåáâá åø÷éò 'ã ñåëå ,úåøåáâä åîò ìåìëéå
.ò"éæ 'æðä áøä ì"ëò .íéìáå÷îä øàù éøáãë àìù íäéðéá ùøôä ïéàå
סדר כונות ליל פסח בקצרה להרד"מ
(462 'îò á"ç äéàãä 361ãçìà à"øéä øåãéñ)
äìéçú ñðëð øáëù ïëù ìëîù [ïéåëéå] (ïåéëå) ,àîéàã 'á úåìãâ åéøçàå 'á úåðè÷ äìéçú ùã÷
éë ïéåëé äùòî úðéçá àåäù ãéäå ñåëäù àåä äæ íåëá 'á úåðè÷ ìù äðååëä øãñå .'à úåìãâ
,í"èãëà åúøåîú íðîà úåðè÷ àåäå í"éäìà 'îéâ ñåëäå ,íåëä úåæçåàä ïéîé ãé úåòáöà 'ä
'éâ í"èãëà éë ,åëåúáù ïééä àåä ïéçåîäå ñåëä àåä éìëäå ,åéúåéúåà 'ä ãâðë íä úåòáöà 'äå
9äëøáä ìù øåáéãä é"ò 'á úåìãâäå ,äæä íùä úåéúåà 'ä íò ïéé øôñîë ä"ò [ììåëä íò-] ä"ò
'â ùåøãá ì"æ áøä ë"ëå ,úåòáöà 'ä íò ïééä 'ñîë ì"öã ì"ðå] .á"òã ä"éåä àåäå ,ùåãé÷äå
'ä ãâðë íä úåòáöà 'ääã íùåáìá åæîøð øáë úåòáöà 'ääã ïéáäì êéøöã úîà ïä ,ù"òé
.[ä"äìæ øäñä ï"âà .ïéçåî àåäù ïééä íò ë"â íéæîøð êéàå åéúåéúåà

äëùîää ïëìå ,ïðáøãî àéäå úåéðåöéçá ïôâä úëøáù áúëù ì"æ ìàãéå éáø øåãéñá 'éòå .ïôâä úëøá é"ò íâ ïéçåîä íéñðëðù ïàëî äàøð 9
,[øåáéãáù äåöî àéäå ,ñåë ö"à ùåãé÷ äøåúäî éë] ,äøåúäî àéäå úåéîéðôá àéä ùåãé÷ä úëøáå ,ø"åòéì àîéàã 'á úåìãâå úåðè÷ äá
.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
,úåñåë 'ãì ÷ìçúî 'öäå ,äëøáá î"ì íéëùîðå ,íéøøáð ïéå÷ 'ãä ìëù áúë äìéçúá] ,àîéàã úåìãâã íìöä øøáð ïôâäáå ,ùåãé÷ úåöî
.ïôâäá àìå ,ùåãé÷ä úëøáá øøáð àîéàã äîëçã íìöù ùøåôî ,á"åãäîá ù"ùøä úîã÷äáù ò"öå .[äîëç ÷øù áúëå ÷çî áåùå
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äìåòù ï"éãåéã í"éäìà ïéðîë ï"éù 'îéâ ñôøë éë ,àîéàã äîëçã 'à úåðè÷ ñéðëäì ïéåëé ñôøë
.10àîéàã úòãå 'éáã 'à úåðè÷ äîò íðëéì ïéåëéå ,ñ"ù 'îéâ äàåìîá ï"éùå ,'ù
,â"ñ íù 'à úåìãâ ñðëð äúòå ,ñôøëá ñðëð øáë 'àä úåðè÷ éë ,àîéàã äðéá çåî 'á íåë ãéâî
úåðéçáá äðååëä êøãå .â"ñ íù íäù 'á úåìãâå ,ì"â í"à íùá ÷ìçúîå í"èãëà íù 'á úåðè÷å
.'à (íåëá à"ð) ä"ãá øëæðä ã"ò øåäøäå äùòîä
úåðè÷ ñéðëäì ïéåëéå ,àîéàã ïéçåî åîë åéìàî íðëð øáë 'à úåìãâå .àáàã ïéçåî äöî àéöåî
'á íäå ,àáàã á"åç íäå ,â"ñ á"ò 'îéâ äöî éë 'á úåìãâ úðååë .'à úåðè÷ åéøçàå ,'á úåìãâå 'á
'àä úåðè÷å ,úéìàøùé úàø÷ðä äðåúçúä àéäù 'âä àéä úòãã çåîå ,äéåìäå úðäëä úåöî
úéòöîàä àéäù 'áäå ,äîëç ã"åé ãâðë àéäå ,äîìù úøàùð äðåéìòä éë úåöîä òåöéáá ïéåëé
å"ã úåà íâå ,é"ã úéùòðå ã"åé àéäù äðåéìòä íò äðøáçéå 'å úøåöå 'ã úøåöá äúåà òöáé
,'å àéä ïîå÷éôàì äðòéðöé úøçàä äéöçå ,'ã úåà àéäù äîìùä íò øáç øùà äéöçá úéùòð
,äæá åæîøðå í"éäìàã ïéçåî íäù 'à úåðè÷ éøäå ,ï"éåå 'â íä ïîöò úåöî 'âäå ,å"ã úåéúåà éøäå
.øëæðë 'ä úåàá àåä ø÷éòäã
íä ø÷éòä ïåæîä úëøááã àìà ,â"åçã åìà úåðåë 'áá ïéåëéå ,àîéàã â"åç .íéðåøçàä úåñåë 'á
.ã"åé úåøåáâãå é"åé íéãñçã íé÷ìà íùã ó"ìàá íäéðéáù éåðéùäå ,úåøåáâä ììäáå ,íéãñçä
הקדמת הרש"ש לברכת הקידוש
(433 'îò á"ç äéàãä ,332 ãçìà à"øéä øåãéñ)
àî÷ àøåãäî
.äðáì éöçá ñåîìå÷ä äéìò øéáòä äîã÷ää æ"òå ì"÷åöæ éáòøù ù"øäîë áøä ì"æ
éøåøéáî ï"î úåìòäì ïéåëéå ,ïðáøã äåöî úåñåë 'ãä ìë úååöî íéé÷ì ùåãé÷ä úëøáá ïéåëé)
úåøåàå íéìë éøåøéáîå ,'æðä äðéáã ÷"åå ø"â íäù ,ìçøå á÷òéå ï"åæã äðéá ô"äã íéìëå úåøåà
'åìòîä íåø ãò äâéøãîì äâéøãîî ï"îä úåìòäìå ,ìçøå á÷òéãå ï"åæã äîëç ô"äã ÷"åã
âååæìå ,ï"áå ä"îã é"çðøðäå 'åîä êéùîäìå ,íéðåéìò íéôåöøôã 'æðä 'åöøôá íäù àìà ,òãåðë
âååæì íâå ,à"æã àùéø â"ò 'á 'ãâå 'è÷ã 'åîã íìöä ìë íùî êéùîäì 'éà '÷ðä 'éò à"åàã ÷"åä
ùåãé÷ä úëøáá àåä æ"ë ,'à 'ãâå 'è÷ã 'åîã íìöä ìë íùî 'éùîäìå ú"åñùéã ÷"åäå ã"áç
êéùîäì ïéåëé ñåëå ñåë ìëá ë"çàå .ïðáøã úåñåë 'ã úåöî íéé÷ì ïéåëé äáå ,àúééøåàã àéäù
ãò åá èùôúî åðéàå ,'à 'è÷ é÷ìçî õåç ,à"æã àùéø â"ò íéãîåòä ïéçåîä íúåàî éåàøä
.'åîì ïéðò åðéàå ïéðäðä úëøá àéä ñôøë úëøáå .à"æã àùéø â"ò ãîåò øáë íðîà ,ñôøëä

.øöé÷ù øùôàå ,äëåøàä äîã÷äá ù"îë äøàä ÷ø àéäù î"ãøä øéëæä àì ïàë 10
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ø"â âååæìå ,'æðä ã"ò äîëç ô"äã ø"â éøåøéáî ï"î 'åìòäì àåä ,äöî àéöåîä úëøáá æ"ãòëå
.(ì"ëò äðùä úåîé øàùë äìéëà úëøáá ïéåëéå ,àáà àø÷ðä 'éò à"åàã
àøúá àøåãäî
äåöî ãçå ãç ìë øîà àðéáø (:çé÷ íéçñô) 'îâá 'æðë ,ò"ôá äåöî ñåë ìë úåñåë òáøà .ùã÷
,äîëç çåîã íìù íìö 'éùîäìå àéöåäì ïéåëé ùåãé÷ä úëøáá êëéôì àéä äùôð éôðàá
úåöî íéé÷é 'à ìëáå ,â"åçã 'åî éîìö 'á æ"îäáå ,äðéá çåîã íìù íìö åðìàâ øùà úëøááå
ùåã÷ä úëøá íðîà .íîöò úåñåë 'ã úåöî àéäå ,øåñú àì úåöî àéäå 'åëå øáãä ô"ò úéùòå
æ"îäá ïëå ,àúééøåàã àéä 'á ñåë ìò úøîàðä äãâää ïëå ,àúééøåàã àéä 'à ñåë ìò äøîàðä
.àúééøåàã àéä â"åçä êéùîäì 'â ñåë ìò úøîàðä
,ä"îã ï"áãå ä"îã ä"îã é"äðã ï"çç íäù ,'à ['ãâã] (ø"âã) ïéîé éå÷ 'á åéä øáëù ïéåëé .ùã÷
éîìöã â"åçå á"åçã ã"áçã é"äðã ï"çç íò ,ú"åñùéã 'éöàã 'åöéçã ò"éáàã 'åöéçã ã"áç 'øôã
ú"åéåää íëåúáå ,,á"ò 'á íäù ,äîëç çåîã ïéçåîä íäá 'éùáåìî ,à"ñ÷ 'áã íìöã 'ö
ï"ççã íéìëá ,äîùðã ï"øðã é"çðã ùôðã é"çðøðã úåéçã é"çðøð íäù ,ç"ñô 'éðá ä"éäàäå
íëåúáå ,à"æã 'éöàã úåéðåöéçã ò"éáàã úåéðåöéçã 'éáã ä"îã ï"áãå ä"îã ä"îã ã"áç 'øôã
éîìö 'áã ï"ççã äîëç çåîã 'åîä íò ,ú"åñùéã ã"áç 'øôã ã"áçå ú"âçã ï"çç 'éùáåìî
é"çðøðã úåéçã é"çðøð íäù ,'åã÷åðî ä"éäàäå ú"åéåää íäá íéùáåìî íìöã 'îãå 'ìã íéôé÷îä
.äîùðã ï"øðã ä"îã ï"áãå ä"îã ä"îã é"çðã äîùðãå çåøã
íéìëî íéøåøéá íéøøáúî ë"éòå ,'à ñåë úåöîå úåëøáäå ùåãé÷ä úåöî íéé÷ì ïéåëé äúòå
íéðåéìòä íäéúåøåà é÷ìç íò íéøáçúîå íéìåòå åæ äåöîì 'éñçéúîä ç"ôøã úåøåàå
'éñçéúîä 'æðä íéøåçàã úåèùôúä é÷ìç íò íéìåòå ,à"åàå à"àã íéøåçà éìë úåèùôúäáù
íäì íúåà 'éëéùîîå ,íúåà íéð÷úîå 'éðåéìòä 'åöøôä 'éâååãæîå ,'éðåéìòä 'åöøôì ï"îì íäì
ï÷úðä íìöã é"äðå ú"âçå ã"áçá 'éùáåìî 'æðä 'åîä íäì íéëùîðå ,â"åçå á"åçã 'åî 'ã 'éçáá
úåëøáä é"òå ,'æðä 'åîì íìö úåîã åùòðå ,íä íâ åð÷úðå åìòù 'æðä 'éøåçàä úåèùôúäî äùòðå
'áã é"úã ä"âá ï"ççì ,'æðä 'åîã íìöã î"ìä íäù ,ú"âçå ã"áçã íééîéðô 'åîä 'éùîäì ïéåëé
.ï"åæã ï"áå ä"îã ú"âçå ã"áç íäù ,íéôé÷îä íééîéðôä 'åöøô
ã"áçãå ú"âçãå é"äðã ï"çç íäù ,'á 'ãâãå 'á 'è÷ã ïéîé éå÷ 'ä êéùîäì ïéåëé ,äéúùä é"òå11
ò"éáàã 'åöéçã 'éò 'éà ô"äã é"äðä àåäù ,ïåöéçä 'øôã ï"ççã íéìëì ,'åöéçã ä"îã ï"áã 12é"äðã
éîìöã â"åçå á"åçã é"äðã ï"çç ùáåìî ,'æðä é"äðã ú"âçå é"äð 'øôã ï"çç êåúáå .'éöàã 'åöéçã
ï"çç êåúáå .í"èãëà íäù ,'á 'è÷ã äîëç çåîã 'åîä íäá ùáåìî ,í"èãëà íù ,íìöã 'ö
'éùáåìî ,à"ñ÷ íù ,íìöã 'ö éîìöã â"åçå á"åçã é"äðã ï"çç íéùáåìî 'æðä é"äðã ã"áç 'øôã
'éùáåìî ,'æðä 'åöøô 'ää ìëã íéå÷ 'ää ìëã 'åîä êåúáå .á"ò íù ,'á 'ãâã äîëç çåîã 'åîä åá
íéìëì .äéçã ï"øðã é"çðøðã ùôðã é"çðøðã úåéçã é"çðøð íäù ,'åã÷åðî ä"éäàäå ú"åéåää
.(439 äéàãä à"øéä øåãéñ) 11
.íìöã 'ö ì"ø é"äð 12
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ï"çç 'éùîäì ïéåëé íëåúáå .'éöàã 'åöéçã ò"éáàã 'åöéçã à"æã ä"îã ï"áã äîëç ô"äã ï"ççã
çåîã 'åîä íäá 'éùáåìî .'éò 'éàã 'åöéçã ä"îã ï"áã ã"áçå ú"âçå é"äð ô"äã ,13ã"áçå ú"âçã
íäù ,'åã÷åðî ä"éäàäå ú"åéåää íäá 'éùáåìî .íìöã 'îãå 'ìã 'éôé÷îä éîìöã ï"ççã äîëç
.äéçã ä"îå ï"áã ï"øðã é"çðøðã äîùðå çåøã é"çðøðã úåéçã é"çðøð
הקדמת הרש"ש לכרפס
(441 'îò á"ç äéàãä 340 ãçìà à"øéä øåãéñ)
'åøåàå íéìëä é÷ìçî íéøøáð ë"éòå ,ñôøë úìéëà úåöîå ,äëøáä úåöî íéé÷ìå 'éùîäì ïéåëé
'éøåçàä éìë 'åèùôúäáù 'éðåéìòä íäéúåøåà íò 'éøáçúîå íéìåòå ,åæ äåöîì 'éñçéúîä ç"ôøã
,íéðåéìòä 'øôì ï"îì íäì 'éñçéúîä 'æðä 'éøåçàã 'åèùôúä é÷ìç íò íéìåòå ,à"åàå à"àã
ìù é"úã ä"âá ï"çç íäì 'éëùîðå ,ä"îã ñ"é íò ï"áã úåøåà íåìùú íäì åëùîðå ,'éâååãæîå
,ú"âçå ã"áçã é"úã ä"âá ï"çç 'éëùîð äëøáä é"òå .é"äðå ú"âçå ã"áçá 'éùáåìî ,'æðä 'åîä
ä"îã ú"âçå ã"áç íäù ,'éôé÷îã íééîéðôä 'åöøô 'áá é"úã ä"âá ï"ççá 'éùáìúîå 'éèùôúîå
.ï"åæã ï"áå
ï"ççã íéìëì ,ï"áã ï"áãå ä"îã ï"áã é"äðã â"åçã ,é"úã ä"âá ï"çç 'éùîäì ïéåëé äìéëàä é"òå
á"åçã 'åîä íäá 'éùáåìî .í"éäìàã íìöã 'ö éîìö 'áã ,â"åçå á"åçã é"äðã â"åçã ,é"úã ä"âá
é"úãá ï"éôìàã ,ä"âáá ï"éääãå ,ï"ççá ï"éãåéã í"éäìà íäù ,'à 'è÷ã ä÷éðéå øåáéòã â"åçå
íäù ,é"çðøðä íéùáåìî íéøëæðä ïéçåîä êåúáå .úåøåáâá ã"åéãå ,íéãñçá é"åéã ,â"åçã
íéìëì .äîùðã é"çðøðã çåøå ùôðã 'åùôðã é"çðøðã é"çðøð íäù ,'åã÷åðîä ä"éäàäå ú"åéåää
.à"æã 'åöéçã äðéáã ï"áã ï"áãå ä"îã ï"áã ú"âçå é"äð éôåöøô 'áã â"åçã é"úã ä"âá ï"ççã
ä"îã ï"áã ú"âçå é"äð 'åöøô 'áã ,ã"áçãå ú"âçã â"åçã é"úã ä"âá ï"çç 'éùîäì ïéåëé íëåúáå
çåøã é"çðøðã é"çðøð ,úåã÷åðîä ä"éäàäå ú"åéåää íäá 'éùáåìî .'åáúã 'åöéçã ï"áã ï"áãå
.äîùðã ï"áã ï"áãå ä"îã ï"áã é"çðøðã çåøå ùôðã äîùðå
הקדמת הרש"ש לכוס שני
(444 'îò á"ç äéàãä 343 ãçìà à"øéä øåãéñ)
.ïðáøã 'á ñåëå àúééøåàã ãéâî
íò ,'åáúã 'åöéçã ú"âçå é"äð 'åöøô 'áã ï"áã é"äðã ä"âá íäù ,ìàîù éå÷ 'á åéä øáëù ïéåëé
øåáéòã äðéá çåîã 'åîä íäá 'éùáåìî .í"éäìàã íìöã 'ö éîìö 'áã â"çå á"åçã é"äðã ä"âá
ú"åéåää íäù ,é"çðøðä 'éùáåìî 'æðä 'åîä êåúáå .ï"éääã í"éäìà íäù ,'à 'è÷ã '÷éðéå
íéìëá .'îùðã é"çðøðã çåøå ùôðã é"çðøðã 'åùôðã 'åîùðã é"çðøð íäù ,'åã÷åðîä ä"éäàäå
ã"áçãå ú"âçã ä"âá 'éùáåìî íëåúáå .à"æã 'åöéçã 'éáã ï"áã ï"áã ú"âçå é"äð 'åöøô 'áã ä"âáã
ä"âá ,äðéá çåîã 'åîä íäá 'éùáåìî .äðåáúã 'åöéçã ï"áã ï"áãå ï"áã ä"îã é"äð 'åöøô 'áã
.'î 'ì ì"ø 13
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'åîùðã é"çðøð íäù ,'åã÷åðîä ä"éäàäå ú"åéåää íäá 'éùáåìî .íìöã 'îãå 'ìã 'éôé÷îä éîìöã
.äîùðã é"çðøðã çåøå ùôðã é"çðøðã äîùðå çåøã
.ú"åñùéã 'åöéçã ã"áç 'øôã ï"áã ï"áãå ï"áã ä"îã é"äðã ä"âá íäù ,ìàîù éå÷ 'á åéä øáë ïëå
'åîä 'éùáåìî íëåúáå .íäá 'éùáåìî à"ñ÷ 'áã íìöã 'ö éîìöã â"åçå á"åçã é"äðã ä"âá íò
é"çðøð íäù ,'åã÷åðîä ä"éäàäå ú"åéåää 'éùáåìî 'æðä 'åîä êåúáå .â"ñ 'á íäù 'éá çåîã
ã"áç 'øôã ä"âáã íéìëá .äîùðã ï"áã ï"áãå ï"áã ä"îã ï"øðã é"çðã 'åùôðã é"çðøðã 'åîùðã
ã"áç 'øôã ã"áçãå ú"âçã ä"âá 'éùáåìî íëåúáå .à"æã 'åöéçã 'éáã ï"áã ï"áãå ï"áã ä"îã
ú"åéåää íäá 'éùáåìî .íìöã 'îãå 'ìã 'éôé÷îä éîìö 'áã ä"âáã äðéá çåîã 'åîä íò ,ú"åñùéã
ï"áã ï"áãå ï"áã ä"îã úåîùðãå úåçåøã é"çðøðã úåîùðã é"çðøðä íäù 'åã÷åðîä ä"éäàäå
.äîùðã ï"øðã
íéñçéúîä ç"ôøã úåøåàå íéìëî íéøøáúî ë"éòå .äëøáäå 'á ñåë úåöî íéé÷ì ïéåëé ë"çàå
à"àã íéøåçà éìë 'åèùôúäáù íéðåéìòä íäéúåøåà é÷ìç íò íéøáçúîå íéìåòå ,åæ äåöîì
,'éðåéìò 'åöøôì ï"îì íäì 'éñçéúîä 'æðä íéøåçàã 'åèùôúää é÷ìç íò íéìåòå ,à"åàãå
.ä"îã ñ"é íò ï"áã úåøåà íåìùú íäì íéëùîðå ,íéâååãæîå
íìö úåîã åùòðå åð÷úðå ,åìòù 'æðä íéøåçà 'åèùôúäá 'éùáåìî 'æðä 'åîä 'éëùîð äëøáä é"òå
ä"îã ú"âçå ã"áç íäù ,'éôé÷îã íééîéðôä 'åöøô éðùá 'éùáìúîå 'éèùôúîå 'éëùîðå ,'æðä 'åîì
.ï"åæã ï"áå
ã"áçãå ú"âçãå é"äðã ä"âá íäù ,'á 'ãâå 'á 'è÷ã ìàîù éå÷ 'ä 'éùîäì ïéåëé äéúùä é"òå
êåúáå .äàìéò àîéà ô"äã é"äðä àåäù ,ïåöéçä 'øôã ä"âáã íéìëì ,'åöéçã ï"áã ï"áã é"äðã
íäù ,íìöã éîìö 'öã â"åçå á"åçã é"äðã ä"âá ùáåìî ,'æðä é"äðã ú"âçå é"äð 'åöøôã ä"âá
,'æðä é"äðã ã"áç 'øôã ä"âá êåúáå .ì"â í"à íäù ,'á 'è÷ã 'éá çåîã 'åîä åá ùáåìî ,ì"â í"à
íù ,'éá çåîã 'åîä åá 'éùáåìî .à"ñ÷ íù ,íìöã 'ö éîìöã â"åçå á"åçã é"äðã ä"âá 'éùáåìî
íäù ,'åã÷åðîä ä"éäàäå ú"åéåää íéùáåìî 'æðä 'åöøô 'ä ìëã íéå÷ 'ä ìëã 'åîä êåúáå .â"ñ
ï"áã äîëç 'åöøô 'äã ä"âáã íéìëì .äîùðã ï"øðã é"çðøðã ùôðã é"çðøðã úåîùðã é"çðøð
.à"æã 'åöéçã ï"áã
çåîã 'åîä íäá 'éùáåìî ,'éò 'éàã 'åöéçã ï"áã ï"áã ã"áçå ú"âçã ä"âá 'éùîäì ïéåëé íëåúáå
íäù ,'åã÷åðîä ä"éäàäå ú"åéåä íäá 'éùáåìî .íìöã 'îãå 'ìã 'éôé÷îä éîìöã ä"âáã äðéá
.äéçã ï"áã ï"áã ï"øðã é"çðøð äîùðãå çåøã é"çðøðã úåîùðã é"çðøð
הקדמת הרש"ש למוציא מצה וכורך
(447 'îò á"ç äéàãä 346 ãçìà à"øéä øåãéñ)
ìáà ,àáà íäéðù '÷ðä 'éò à"åàî íéìåãâä ï"åæì 'åî íéëùîð äáå ,àúééøåàã êøåëå äöî àéöåî
åàì íâå ,õîç úìéëàî ùåøôì íâå ,úåöî åìëàú áøòáã ò"îã 'åîä êéùîäì åìà úåëøáá
.õîç úáåøòú åðééäã ,åìëàú àì úöîçî ìëã åàì íâå ,ìëàé àìã
ùåøôì ò"îå ,úåöî åìëàú áøòá 'àðù çñô ìéìá äöî ìåëàì ò"îå úåëøáä úåöî íéé÷ì ïéåëé
àåä äùò äùò ììëî àáä åàìå ,õîç àìå úåöî ìëàú íéîé úòáù 'àðù õîç úìéëàî
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íéìåòå ,åìà úåöîì 'éñçéúîä ç"ôøã úåøåàå íéìëî íéøåøéá íéøøáúî ë"éòå ,ï"áîøäì
'éâååãæîå ,'éðåéìòä 'åöøôì ï"îì íäì 'éñçéúîä 'æðä 'éøåçàã 'åèùôúä é÷ìç íò íéøáçúîå
,ï"åæã ÷"åã ç"ôøã úåøåàå íéìëî ò"îì åðééäã ä"îã ñ"é íò ï"áã úåøåà íåìùú íäì 'éëùîðå
úöîçî ìëã åàì úøéîùáå ,ï"åæã ã"áçã øúëã úåøåàå íéìëî ,õîç ìëàé àìã åàì úøéîùìå
.ú"ìîå ò"î úðåëá åðéìöà 'æðë ,14ï"åæã ã"áçî í"áîøäìå ,øúëî ï"áîøäì åìëàú àì
,íééòöîàä 'ãä ïî åéäé úåøåîù 'âä íììëáå úáù ìëë úåöî á"é çéðé ,úáùá çñô ìçùëå
ç÷é àéöåîä êøáì äöøéùëå .äîå÷îá äîéìù úøçà íéùé ,õçéá íééðùì äöîä êåúçéùëå
øáçéå ìàîùá å"àåä ãâðëùå ,ïéîéá ã"åéä ãâðëù àéöåîä ,'éðåéìòä íééòöîà úåöî 'áä
,úåðåúçúä â"ò åéäé íúëøááå íúçé÷ìáå ,äñåøôä íäéðéáå ,äöåç íäéðôå äúéá íäéåøçà
.íäéìò òéôùäì ï"éää 'á íäù
åùòðå åð÷úðå åìòù 'æðä 'éøåçàä 'åèùôúäá 'éùáåìî 'æðä 'åîä êéùîäì ïéåëé úåëøáä é"òå
ã"áç íäù ,'éôé÷îã 'ééîéðôä 'åöøô 'áá 'éùáìúîå 'éèùôúîå 'éëùîðå ,'æðä 'åîì íìö úåîã
.ï"åæã ï"áå ä"îã ú"âçå
é"äðã ï"áã ä"îãå ä"îã ä"îã é"äðã â"åçã é"úã ä"âá ï"çç éå÷ 'â 'éùîäì ïéåëé äìéëàä é"òå
'éò àáà ô"äã é"äðä àåäù ,ïåöéçä 'øôã é"úã ä"âá ï"ççã íéìëì ,'åöéçã ã"áçå ú"âçå
ï"éãåéã ,ä"éäàã íìöã 'ö éîìö 'äã â"åçå á"åçã é"äðã â"åçã é"úã ä"âá ï"çç íäá 'éùáåìî
á"åçã 'åîä íäá 'éùáåìî ,'åáâã é"úãá ï"éääá ,íéãñçã é"úãá ï"éôìàã ,ä"âáá ï"éãåéã ,ï"ççá
é"úãá ï"á ,'éãñçã é"úãá ä"î ,ä"âáá â"ñ ,ï"ççá á"ò ,á"îñò íäù ,'á 'ãâå 'á 'è÷ã â"åçå
é"çðøð íäù ,'åã÷åðîä ä"éäàäå ú"åéåää íäù é"çðøðä 'éùáåìî 'æðä 'åîä êåúáå ,'åáâã
é"úã ä"âá ï"ççã íéìëì ,äéçã ï"áã ä"îãå ä"îã ä"îã é"çðøðã úåùôðã é"çðøðã é"çðøðã
.à"æã 'åöéçã äîëçã ï"áã ä"îãå ä"îã ä"îã ã"áçå ú"âçå â"åçã
ä"îã ã"áçå ú"âçå é"äð ô"äã ã"áçå ú"âçã â"åçã é"úã ä"âá ï"çç 'éùîäì ïéåëé íëåúáå
â"åçã é"úã ä"âá ï"ççã â"åçå á"åçã 'åîä íäá 'éùáåìî ,'éò àáàã 'åöéçã ï"áã ä"îãå ä"îã
é"çðøð íäù ,'åã÷åðîä ä"éäàäå ú"åéåää íäá íéùáåìî ,íìöã 'îãå 'ìã íéôé÷îä éîìöã
.äéçã ï"øðã ï"áã ä"îãå ä"îã ä"îã é"çðøðã 'îùðãå çåøã é"çðøðã
é"äð 'åöøô 'áã ï"áã ä"îãå ä"îã ä"îã é"äðã â"åçã é"úã ä"âá ï"çç éå÷ 'â 'éùîäì ë"çàå
íäá 'éùáåìî ,ñ"ùé ô"äã é"äðä àåäù ,ïåöéçä 'øôã é"úã ä"âá ï"ççã íéìëì ,'åöéçã ú"âçå
'åîä íäá 'éùáåìî ,í"éäìàã íìöã 'ö éîìö 'áã â"åçå á"åçã é"äðã â"åçã é"úã ä"âá ï"çç
ï"éôìàãå ,ä"âáá ï"éääã ,ï"ççá ï"éãåéã í"éäìà íäù ,'à 'è÷ã ä÷éðéå øåáéòã â"åçå á"åçã
é"çðøð íäù ,é"çðøðä 'éùáåìî 'æðä 'åîä êåúáå ,'øåáâá ã"åéãå 'éãñçá é"åé ,â"åçã é"úãá
é"äð 'åöøô 'áã â"åçã é"úã ä"âá ï"ççã íéìëì ,äîùðã é"çðøðã çåøå ùôðã 'åùôðã é"çðøðã
.à"æã 'åöéçã 'éáã ï"áã ä"îãå ä"îã ä"îã ú"âçå
ä"îã ä"îã ú"âçå é"äð 'åöøô 'áã ã"áçãå ú"âçã â"åçã é"úã ä"âá ï"çç 'éùîäì ïéåëé íëåúáå
éîìöã â"åçã é"úã ä"âá ï"ççã â"åçå á"åçã 'åîä íäá 'éùáåìî ,ñ"ùéã 'åöéçã ï"áã ä"îãå
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ùôðã 'îùðãå çåøã é"çðøðã é"çðøð ,ä"éäàäå ú"åéåää íäá 'éùáåìî ,íìöã 'îå 'ìã 'éôé÷îä
.äîùðã ï"áã ä"îãå ä"îã ä"îã é"çðøðã çåøå
'הקדמת הרש"ש לכוס ג' וד
(454 'îò á"ç äéàãä ,353 ãçìà à"øéä øåãéñ)
àúééøåàã ïåæîä úëøáå ïðáøã 'ãå 'â ñåë
ä"îã ï"áãå ,ï"áã ä"îãå ä"îã ä"îã é"äðã â"åçã é"úã íäù ,íéòöîà éå÷ 'á åéä øáëù ïéåëé
'æðä ú"âçå é"äð ô"áã â"åçã é"úã êåúáå ,ú"åñùéã 'åöéçã ã"áçå ú"âçå é"äð ô"äã ,ï"áã ï"áãå
.ï"éôìàã í"éäìàã í"ìöã 'ö éîìö 'áã â"åçå á"åçã é"äðã â"åçã é"úã 'éùáåìî ,ú"åñùéã
é"åé øåéöá ó"ìàã ï"éôìàã í"éäìà íäù ,'à 'è÷ã ä÷éðéå øåáéòã â"åçã 'åîä íäá íéùáåìî
,ú"åñùéã 'æðä ã"áç ô"âã â"åçã é"úã êåúáå .úåøåáâ çåîá ã"åé øåéöá ó"ìàãå ,íéãñç çåîá
.ï"éääãå ï"éôìàã ä"éäàã í"ìöã 'ö éîìö 'âã â"åçå á"åçã é"äðã â"åçã é"úã íéùáåìî
ï"á íùå ,ï"éôìàã ä"éäàá íéãñç çåîã ä"î íù íäù ,'à 'ãâã â"åçã ïéçåîä íäá ïéùáåìî
ú"åéåää íäù é"çðøðä íéùáåìî 'ãâå 'è÷ã 'æðä 'åîä ìë êåúáå .ï"éääã ä"éäàá 'åáâä çåîã
ä"îã ï"áå ä"îã é"çðøðã úåùôðã é"çðøðã úåùôðå úåçåøã é"çðøðä íäù ,'åã÷åðîä ä"éäàäå
ä"îã ï"áå ä"îã ã"áçå ú"âçå é"äð ô"äã â"åçã é"úãã íéìëá äîùðã ï"øðã ,ï"áã ï"áå ä"îãå
ú"âçå é"äð ô"äã ã"áçãå ú"âçã é"úã íéùáåìî íëåúáå .à"æã 'åöéçã 'éáã ï"áã ï"áå ä"îãå
íéùáåìî .í"ìöã 'îãå 'ìã 'éôé÷îä éîìö 'äã é"úãá 'éùáåìî ,â"åçã 'åîä íò ,ú"åñùéã ã"áçå
úåîùðãå úåçåøã é"çðøðã úåùôðãå úåçåøãé"çðøð íäù 'åã÷åðîä ä"éäàäå ú"åéåää íäá
.äîùðã ï"øðã ï"áã ï"áå ä"îå ä"îã ï"áå ä"îã é"çðøðã
íéøøáúî ë"éòå ,ïåæîä úëøáã ò"îå äëøáä úåöîå ('ã åà) 'â ñåë úåöî íéé÷ì ïéåëé ë"çàå
íäéúåøåà é÷ìç íò íéøáçúîå íéìåòå ,åæ äåöîì íéñçéúîä ç"ôøã úåøåàå íéìë é÷ìçî
'æðä íéøåçàã úåèùôúä é÷ìç íò íéìåòå ,à"åàãå à"àã íéøåçà éìë úåèùôúäáù íéðåéìòä
ñ"é íò ï"áã úåøåà íåìùú íäì íéëùîðå ,íéâååãæîå ,íéðåéìòä 'åöøôì ï"îì íäì íéñçéúîä
.ä"îã
úåîã åùòðå åð÷úðå åìòù 'æðä íéøåçà úåèùôúäá íéùáåìî 'æðä ïéçåîä 'éëùîð äëøáä é"òå
ã"áç íäù íéôé÷îã íééîéðôä íéôåöøô 'áá íéùáìúîå íéèùôúîå 'éëùîðå ,'æðä 'åîì íìö
.ï"åæã ï"áå ä"îã ú"âçã
ï"áã ï"áãå ä"îã ï"áã é"äðã â"åçã é"úã íäù ,íééòöîàä íéå÷ êéùîäì ïéåëé äéúùä é"òå
,'éò 'éàã 'åöéçã ã"áçå ú"âçå é"äð ô"äã é"äðä àåäù ,ïåöéçä 'øôã é"äðã â"åçã é"úãã íéìëì
é"äðã â"åçã é"úã íéùáåìî ,àîéàã 'æðä é"äðã ú"âçå é"äð éôåöøô 'áã â"åçã é"úã êåúáå
'÷éðéå øåáéòã â"åçã 'åîä íäá íéùáåìî ,í"èãëà úåîù 'á ,í"ìöã 'ö éîìöã â"åçå á"åçã
'âã úåéúåà è"ñ 'ñîë ä"ë äìåòä 'åîä íäá 'éùáåìî í"èãëà 'ñî ,íéãñçä çåîã 'á 'è÷ã
äìåòä í"èãëà íù 'ñî 'åáâä çåîãå ,úåîù 'åä úåììëå ï"éôìàã í"éäìà íò ä"îã íéáåìéù
â"åçå á"åçã é"äðã â"åçã é"úã íéùáåìîä 'éàã 'æðä ã"áç éôåöøô 'âã â"åçã é"úãä êåúáå ,ã"ò
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íéãñçä çåîã ä"î íù íäù ,'á 'ãâã â"åçã 'åîä íäá 'éùáåìî à"ð÷å â"î÷ í"ìöã 'ö éîìö 'âã
'éùáåìî 'ãâå 'è÷ã 'æðä 'åîä ìë êåúáå ,ï"éääã ä"éäàá 'åáâä çåîã ï"á íùå ,ï"éôìàã ä"éäàá
ä"îã ï"áã é"çðøðã úåùôðå úåçåøã é"çðøð íäù úåã÷åðîä ä"éäàäå ú"åéåää íäù é"çðøðä
ï"áã ï"áãå ä"îã ï"áã ã"áçå ú"âçå é"äð ô"äã â"åçã é"úãã íéìëá 'éçã ï"øðã ï"áã ï"áãå
'éàã ã"áçå ú"âçå é"äð ô"äã ã"áçãå ú"âçã é"úã íéùáåìî íëåúáå ,à"æã úåéðåöéçã äîëçã
ú"åéåää íäá íéùáåìî ,í"ìöã 'îå 'ìã íéôé÷îä éîìö 'äã é"úãá íéùáåìî â"åçã 'åîä íò ,'éò
.äéçã ï"øðã ï"áã ï"áãå ä"îã ï"áã é"çðøðã úåîùðãå úåçåøã é"çðøð íäù úåã÷åðîä ä"éäàå

!"
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תורת חכם

סדר קרבן פסח
שר
ִרבּ ֹון ָהע ֹו ָל ִמים ַא ָּתה ִצ ִ ּו ָ
דוּ ְ ,ב ַא ְר ָ ּב ָ הׂ ָ ָ -
מו ֲ ֹ
יתנ ּו ְל ַה ְק ִריב ָק ְר ַ ּבן ַה ּ ֶפ ַסח ְ ּב ֹ
ש ָר ֵאל ְ ּב ַמ ֲ ָמ ָדם
בו ָד ָתם ּו ְל ִו ִ ּים ְ ּבד ּו ָכנָ ם ְויִ ְ ׂ
ח ֶד ׁש ָה ִר ׁ
אש ֹוןְ ,ו ִל ְה ֹיות ּ ֹכ ֲהנִ ים ַ ּב ֲ ֹ
ַל ֹ
קו ְר ִאים ֶאת ַה ַה ֵ ּללְ .ו ַ ָּתה ַ ּב ֲ ו ֹֹנו ֵתינ ּו ָח ַרב ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ּו ָב ֵטל ָק ְר ַ ּבן ַה ּ ֶפ ַסח.
ֹ
דוּ ,ונְ ׁ ַש ְ ּל ָמה
תו ְולֹא ֵל ִוי ְ ּבד ּו ָכ ֹנו ְולֹא יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ְ ּב ַמ ֲ ָמ ֹ
בו ָד ֹ
ְו ֵאין ָלנ ּו לֹא ֹכ ֵהן ַ ּב ֲ ֹ
צון ִמ ְ ּל ָפנֶ ָ
בו ֵתינ ּוֶ ׁ ,ש ִ ּי ְהיֶ ה
ָפ ִרים ְ ׂ
ה ָוה ֱאל ֹ ֵהינ ּו ֵואל ֹ ֵהי ֲא ֹ
יך יְ ֹ
ש ָפ ֵתינ ּוָ .ל ֵכן יְ ִהי ָר ֹ
תו ֵתינ ּו ָח ׁש ּוב ְל ָפנֶ ָ
דו ְו ָ ַמ ְדנ ּו ַ ל
ש ַ
יח ִ ׂ
ִׂ
מו ֲ ֹ
יך ְּכ ִא ּל ּו ִה ְק ַר ְבנ ּו ֶאת ַה ּ ֶפ ַסח ְ ּב ֹ
ש ְפ ֹ
כונֵ ן ִמ ְקדָּ ׁ ְש ָך ַ ל
דות ַלייָ ְ .ו ַא ָּתה ְת ֹ
הו ֹ
דו ְו ִד ְ ּבר ּו ַה ְל ִו ִ ּים ְ ּב ׁ ִשיר ְו ַה ֵ ּלל ְל ֹ
ַמ ֲ ָמ ֹ
כו ֹנוְ ,ונַ ֲ ֶלה ְונַ ְק ִריב ְל ָפנֶ ָ
תו ָר ֶת ָך
מו ׁ ֶש ָּכ ַת ְב ָּת ָ ֵלינ ּו ְ ּב ֹ
דו ְּכ ֹ
מו ֲ ֹ
יך ֶאת ַה ּ ֶפ ַסח ְ ּב ֹ
ְמ ֹ
משה ַ ְבדֶּ ָך ָּכ ָאמ ּור:
ַ ל יְ ֵדי ׁ ֶ
ת־בנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵ #אל
מר) :ב( ַצו ֶא ְּ
במדבר כח )א( וַ יְ ַד ֵּבר יְ קֹוָ ק ֶאל־מ ֶֹׁשה ֵּלא ֽ ֹ
וְ ָא ַמ ְר ָּת ֲאלֵ ֶה'ם ֶא ָ
יח ִנֽיח ִֹ#חי ִּת ְׁש ְמ ,ר ּו לְ ַה ְק ִריב לִ י
ת־ק ְר ָּב ) ִני לַ ְח *ִמי לְ ִא ּ ַׁ+שי ֵר ַ
ְּבמוֹ ֲֽ -דוֹ ) :ג( וְ ָא ַמ ְר ָּת לָ ֶ#הם זֶ ה ָ ֽה ִא ּ ֶׁ#שה ֲא ֶׁשר ַּת ְק ִריב ּו לַ יקֹוָ 'ק ְּכ ָב )ִשׂ ים ְּבנֵ ֽי־
ת־ה ֶּכ ֶבשׂ ֶא ָחד ַּת ֲֶ -שׂ ה ַב 'ּ ֹב ֶקר
ימם ְׁש ַניִ ם לַ ּיוֹ ם עֹלָ ה ָת ִ ֽמיד) :ד( ֶא ַ
ָׁשנָ 0ה ְת ִמ ִ 1
סלֶ ת
ירית ָה ֵא ָ
ת ַה ֶּכ ֶבשׂ ַה ּ ֵׁש ִ #ני ַּת ֲֶ -שׂ ה ֵּבין ָ ֽה ְַ -ר ָ ּ ֽביִ ם) :ה( וַ ֲִ -שׂ ִ 0
וְ ֵא 3
יפ1ה ֹ
ה ְּב ַהר
י-ת ַה ִ ֽהין) :ו( עֹלַ ת ָּת ִ 'מיד ָה ֲ7 -שׂ יָ 3
לְ ִמנְ ָ 'חה ְּבלוּלָ 1ה ְּב ֶׁש ֶמן ָּכ ִתית ְר ִב ִ
י-ת ַה ִ#הין לַ ֶּכ ֶבשׂ ָה ֶא ָ 'חד
ח ַח ִא ּ ֶׁשה לַ ֽיהֹוָ ֽה) :ז( וְ נִ ְסכּ וֹ ְ 3ר ִב ִ
יני לְ ֵר ַ
ִס ַ #
יח נִ י ֹ #
ת ַה ֶּכ ֶבשׂ ַה ּ ֵׁש ִ #ני ַּת ֲֶ -שׂ ה ֵּבין ָ ֽה ְַ -ר ָ ּב'יִ ם
ק ֶד ׁש ַה ֵ ּ 1ס ְך נֶ ֶס ְך ֵׁש ָכר לַ יהֹוָ ֽה) :ח( וְ ֵא 3
ַּב ֹ ּ+
ח ַח לַ יהֹוָ ֽה:
ְּכ ִמנְ ַ)חת ַה ֹ ּ9ב ֶקר ו ְּכנִ ְסכּ וֹ ַּ 3ת ֲֶ# -שׂ ה ִא ּ ֵׁש1ה ֵר ַ
יח נִ י ֹ
ח ֶד ׁש ַה ֶזּ 'ה וְ יִ ְקח ּו
ל־כל ֲ
שמות יב )ג( דַּ ְּב +ר ּו ֶ ֽא ָּ
מר ֶּב ָֹ ׂ -
שר לַ ֹ
־9 ַ -דת יִ ְשׂ ָר ֵאל  3לֵ א ֹ #
ית־א ֹבת ֶשׂ ה לַ ָ ּ ֽביִ ת) :ד( וְ ִאם־יִ ְמ ַ-ט ַה ַּביִ ;ת ִמ ְהיוֹ ת ִמ ּ ֶשׂ <ה
ָ
1יש ֶשׂ ה לְ ֵב
לָ ֶ+הם ִא ׁ
יש לְ ִפי ָא ְכ #לוֹ ָּת ֹכ ּס ּו
שת ִא ׁ
ל־ביתוֹ ְּב ִמ ְכ ַסת נְ ָפ ׁ' ֹ
וְ לָ ַקח +הוּא ו ְּׁש ֵכנ 1וֹ ַה ָ ּקרֹב ֶא ֵּ
ן־ה ְּכ ָב ִשׂ ים ו ִּמן־
ן־שנָ ה יִ ְהיֶ ה לָ ֶכ'ם ִמ ַ
מים זָ ָכר ֶּב ָׁ
שׂ ה) :ה( ֶשׂ ה ָת ִ 1
ל־ה ּ ֶ ֽ
ַַ -
ח ֶד ׁש ַה ֶזּ 'ה
ָה ִִ -זּים ִּת ָּ ֽקח ּו) :ו( וְ ָהיָ 9ה לָ ֶכ 3
ם לְ ִמ ְׁש ֶ#מ ֶרת ַ-ד ַא ְר ָּב ָ-ה ָָ -שׂ 1ר יוֹ ם לַ ֹ
ן־ה ָ #דּ ם
וְ ָׁש ֲחט ּו א ֹ+תוֹ ֹ1כּ ל ְק ַהל ֲֽ ַ -דת־יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵּבין ָה ְַ -ר ָ ּ ֽביִ ם) :ז( וְ לָ ְֽקח ּ 3ו ִמ ַ
ל־ה ּ ַמ ְׁש 'קוֹ ף ַ-ל ַה ָּב ִּ #תים ֲא ֶׁשר־י ְ
ל־ש ֵּתי ַה ּ ְמז ּו ֹזת וְ ַַ -
וְ נָ ְֽתנּ 1ו ְַׁ -
ֹאכל ּו אֹתוֹ
ל־מר ִֹרים
י־א ׁש ו ַּמ ּ #צוֹ ת ְַ -
ת־ה ָּב ָשׂ ר ַּב ַ ּליְ לָ ה ַה ֶזּ 'ה ְצלִ ֵ
ָּב ֶ ֽהם) :ח( וְ ָא ְכל ּו ֶא ַ
י־א ׁש
ם־צלִ ֵ #
ֹאכלּ 9ו ִמ ּ ֶ3מ ּנ ּ 3ו ָ #נא ו ָּב ֵׁשל ְמ 7ב ּ ָׁשל ַּב ָּ 'מיִ ם ִּכי ִא ְ
ל־ת ְ
י ְ
ֹאכ 7לֽה ּו) :ט( ַא ּ
ל־כ ָר ָ-יו וְ ִַ -
מ ּנ ּו
ד־ב ֶקר וְ ַה ּנ ָֹתר ִמ ּ ֶ 1
ֹאשוֹ ְַּ -
ר ׁ
ל־ק ְר ּֽבוֹ ) :י( וְ לֹא־תוֹ ִתיר ּו ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ַֹ ּ' -
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ם
יכ 3
יכם ֲחג# ִ 7רים נַ ֲֽ-לֵ ֶ
ֹאכל ּו אֹתוֹ< ָמ ְתנֵ ֶ
ד־ב ֶקר ָּב ֵא ׁש ִּת ְשׂ ֽ ֹרפ ּו) :יא( וְ ָכ ָכ ;ה ּת ְ
ַֹ ּ -
יכם ו ַּמ ֶ ּקלְ ֶכם ְּביֶ ְד ֶכ'ם וַ ֲא ַכלְ ֶּ 9תם אֹתוֹ ְּ 3ב ִח ּ ָפז #וֹ ן ּ ֶפ ַסח הוּא לַ יהֹוָ ֽה:
ְּב ַרגְ לֵ ֶ #

הגאון מהריעב"ץ הרבה להשיג על אמירת סדר הקרבן פסח שבסדר היום
והעלה שכך צריך לומר:
תו ֶא ָ ּלא
שר ְ ּבנִ ָ
בו ַדת ָק ְר ַ ּבן ּ ֶפ ַסח ְ ּב ַא ְר ָ ּב ָ ה ָ ָ ׂ
או ֹ
יסןֵ .אין ׁש ֹו ֲח ִטין ֹ
ָּכ ְך ָהיְ ָתה ֲ ֹ
חל ֵ ּבין ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ָהיָ ה ַה ָּת ִמיד
ַא ַחר ָּת ִמיד ׁ ֶשל ֵ ּבין ָה ַ ְר ַ ּביִ םֶ ֶ ,רב ּ ֶפ ַסח ֵ ּבין ְ ּב ֹ
מונֶ ה ּו ֶמ ֱח ָצהְ .ו ִאם ָחל ֶ ֶרב ּ ֶפ ַסח ִל ְה ֹיות ֶ ֶרב
נִ ׁ ְש ָחט ְ ּב ׁ ֶש ַבע ּו ֶמ ֱח ָצה ְו ָק ֵרב ִ ּב ׁ ְש ֹ
תו ְ ּב ׁ ֵש ׁש ּו ֶמ ֱח ָצה ְו ָק ֵרב ְ ּב ׁ ֶש ַבע ּו ֶמ ֱח ָצהְ ,ו ַה ּ ֶפ ַסח ַא ֲח ָריו:
או ֹ
ׁ ַש ָ ּבתָ ,הי ּו ׁש ֹו ֲח ִטין ֹ
יש ְו ֶא ָחד ָה ִא ּ ׁ ָשהָּ ,כל ׁ ֶש ּי ּו ַכל ְל ַה ִ ּגי ַ ִליר ּו ׁ ָש ַליִ ם
ש ָר ֵאל ֶא ָחד ָה ִא ׁ
ָּכל ָא ָדם ִמ ִ ּי ְ ׂ
או ִמן ָה ִע ִ ּזים.
ִ ּב ׁ ְש ַ ת ׁ ְש ִח ַ
יאו ִמן ַה ְּכ ָב ִ ׂ
שים ֹ
יטת ַה ּ ֶפ ַסחַ ,ח ָ ּיב ְ ּב ָק ְר ַ ּבן ּ ֶפ ַסחְ .מ ִב ֹ
בו ַדת ְּת ִמיד ָה ֶ ֶרב
קום ָ ּב ֲ זָ ָרהַ ,א ַחר ְ ּג ַמר ֲ ֹ
טו ְ ּב ָכל ָמ ֹ
זָ ָכר ָּת ִמים ֶ ּבן ׁ ָשנָ הְ .ו ׁש ֹו ֲח ֹ
רותְ .ו ֵאין ׁש ֹו ֲח ִטין ַה ּ ֶפ ַסח ְולֹא ֹזו ְר ִקין ַהדָּ ם ְולֹא ַמ ְק ִט ִירין
ְו ַא ַחר ֲה ָט ַבת ַה ֵ ּנ ֹ
אש ַה ּ ׁש ּו ָרה ִ ּב ְכ ִלי ׁ ָש ֵרת
מו ּ ֹכ ֵהן ׁ ֶש ְ ּב ֹר ׁ
ַה ֵח ֶלב ַ ל ֶה ָח ֵמץָ ׁ :ש ַחט ַה ּ ׁש ֹו ֵחט ְו ִק ֵ ּבל דָּ ֹ
קו זְ ִר ָיקה ַא ַחת ְּכנֶ גֶ ד
רוב ֵא ֶצל ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח ֹזו ְר ֹ
רוֹ ּ ,כ ֵהן ַה ָ ּק ֹ
רו ַל ֲח ֵב ֹ
רו ַו ֲח ֵב ֹ
ְו ֹנו ֵתן ַל ֲח ֵב ֹ
רו ְמ ַק ֵ ּבל ֶאת ַה ָּמ ֵלא ּו ַמ ֲחזִ יר ֶאת
רו ַל ֲח ֵב ֹ
רו ַו ֲח ֵב ֹ
חוזֵ ר ַה ְּכ ִלי ֵר ָיקן ַל ֲח ֵב ֹ
סודְ .ו ֹ
ַהיְ ֹ
או זָ ָהבְ ,ולֹא
יהם ָ ּבזִ ִ
רות ּו ִב ֵיד ֶ
יכין ׁ ֶש ּ.כ ָ ּלן ֶּכ ֶסף ֹ
עו ְמ ִדים ׁש ּו ֹ
ָה ֵר ָיקןְ .ו ָהי ּו ַה ּ ֹכ ֲהנִ ים ֹ
רש ַהדָּ ם:
ָהי ּו ְמ ָ ְר ִביםְ ,ולֹא ָהי ּו ַל ָ ּבזִ ִ
יכין ׁש ּו ַליִ ם ׁ ֶש ּלֹא יַ ִ ּניח ּום ְויִ ְק ׁ
קו ְר ִעין
תו ּ.כ ּל ֹו ְו ֹ
או ֹ
ַא ַחר ָּכ ְך ּת ֹו ִלין ַה ְ ּב ָ ִלים ֶאת ַה ּ ֶפ ַסח ְ ּבא ּונְ ְק ִל ּי ֹותּ ,ו ַמ ְפ ׁ ִשיט ֹ
יאים ֵאמ ּו ִריןַ .ה ֵח ֶלב ׁ ֶש ַ ל ַה ֶ ּק ֶרב ְו ֹיו ֶת ֶרת ַה ָּכ ֵבד ּו ׁ ְש ֵּתי ַה ְּכ ָל ֹיות
מו ִצ ִ
ִ ּב ְט ֹנו ּו ֹ
מו ְל ָחן ּו ַמ ְק ִט ָירן
ְו ֵח ֶלב ׁ ֶש ֲ ֵל ֶ
יהן ְו ָה ַא ְליָ ה ְל ַּ .מת ֶה ָ ֶצהֹ ,נו ְתנָ ן ִ ּב ְכ ִלי ׁ ָש ֵרת ּו ֹ
חל ַ ּב ּי ֹום ְולֹא ַ ּב ַ ּליְ ָלה ׁ ֶשה ּוא
ַה ּ ֹכ ֵהן ַ ל ַה ַּמ ֲ ָרכָ ה ֶח ְל ֵבי ָּכל זֶ ַבח ְוזֶ ַבח ְל ַבדּ ֹוּ ְ ,ב ֹ
מו ִציא
הו ְל ִכין ָּכל ַה ַ ּליְ ָלה ּו ֹ
טובֲ .א ָבל ִאם ָחל ֶ ֶרב ּ ֶפ ַסח ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ַמ ְק ִט ִירין ְו ֹ
ֹיום ֹ
מו ּו ִמח ּוי
או ָתן ַ ד ׁ ֶש ֵּמ ִסיר ֵמ ֶהן ַה ּ ֶפ ֶר ׁשְ ׁ .ש ִח ָ
תו ּוזְ ִר ַיקת דָּ ֹ
יט ֹ
ְק ָר ָביו ּו ְמ ַמ ֶחה ֹ
ְק ָר ָביו ְו ֶה ְק ֵטר ֲח ָל ָביו דּ ֹו ִחין ֶאת ַה ּ ׁ ַש ָ ּבתּ ,ו ׁ ְש ָאר ִענְ יָ נָ יו ֵאין דּ ֹו ִחין:
לו ׁ ִשים ֲאנָ ׁ ִשים .נִ ְכנְ ָסה ַּכת
ְ ּב ׁ ָש ׁ
לש ִּכ ּת ֹות ַה ּ ֶפ ַסח נִ ׁ ְש ָחטְ ,ו ֵאין ַּכת ּ ְפח ּו ָתה ִמ ּ ׁ ְש ֹ
יבין ְו ֹכ ֲהנִ ים
עוד ׁ ֶש ֵהן ׁש ֹו ֲח ִטין ּו ַמ ְק ִר ִ
או ָת ּהּ .ו ְב ֹ
ַא ַחת נִ ְת ַמ ְ ּל ָאה ָה ֲ זָ ָרה ֹנו ֲ ִלין ֹ
ק ֶדם
קו ִרין ֶאת ַה ַה ֵ ּללִ .אם ָ ּג ְמר ּו ֹ
ּת ֹו ְק ִעיןֶ ,ה ָח ִליל ַמ ֶּכה ִל ְפנֵ י ַה ִּמזְ ֵ ּב ַחַ .ה ְל ִו ִ ּים ֹ
יאה ָּת ְקע ּו ְו ֵה ִריע ּו ְו ָת ְקע ּו.
ׁ ֶש ַ ּי ְק ִריב ּו ּ.כ ָ ּלםָ ׁ ,שנ ּוִ .אם ׁ ָשנ ּוִ ׁ ,ש ֵ ּל ׁש ּו ַ .ל ָּכל ְק ִר ָ
אש ֹונָ ה נִ ְכנְ ָסה ַּכת
ָ ּג ְמ ָרה ַּכת ַא ַחת ְל ַה ְק ִריבּ ,פ ֹו ְת ִחין ָה ֲ זָ ָרה ,יָ ְצ ָאה ַּכת ִר ׁ
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שה
תות ָה ֲ זָ ָרהּ ָ .ג ְמ ָרה .יָ ְצ ָאה ׁ ְשנִ ָ ּיה נִ ְכנְ ָסה ׁ ְש ִל ׁ ִ
ישיתְּ .כ ַמ ֲ ֵ ׂ
ׁ ְשנִ ָ ּיה .נָ ֲ ל ּו דַּ ְל ֹ
ישית:
שה ַה ּ ׁ ְשנִ ָ ּיה ְו ַה ּ ׁ ְש ִל ׁ ִ
אש ֹונָ ה ָּכ ְך ַמ ֲ ֵ ׂ
ָה ִר ׁ
רו ֲח ִצין ָה ֲ זָ ָרה ִמ ִ ּל ְכל ּו ֵכי ַהדָּ ם ַו ֲא ִפ ּל ּו ְ ּב ׁ ַש ָ ּבתַ .א ַּמת ַה ַּמיִ ם
ַא ַחר ׁ ֶש ָ ּי ְצא ּו ּ.כ ָ ּלםֹ ,
יאת ַה ַּמיִ ם
קום יְ ִצ ַ
רו ִצין ְל ָה ִד ַ
סו ְת ִמין ְמ ֹ
יח ָה ִר ְצ ּ ָפה ֹ
עו ֶב ֶרת ָ ּב ֲ זָ ָרהְּ ,כ ׁ ֶש ֹ
ָהיְ ָתה ֹ
יהם ָּכל
עו ִלין ְו ָצ ִפין ּו ְמ ַק ְ ּב ִצין ֲא ֵל ֶ
דו ֶת ָ
יה ַ ,ד ׁ ֶש ַה ַּמיִ ם ֹ
ְו ִהיא ִמ ְת ַמ ְ ּל ָאה ַ ל ָּכל ְ ּג ֹ
ימה ְו ֹיו ְצ ִאין ַה ַּמיִ ם ִעם ַה ִ ּל ְכל ּו ְך.
דָּ ם ְו ִל ְכל ּו ְך ׁ ֶש ָ ּב ֲ זָ ָרהַ .א ַחר ָּכ ְך ּפ ֹו ְת ִחין ַה ְּס ִת ָ
או ָתם.
חו ְו ָצל ּו ֹ
בוד ַה ַ ּביִ ת :יָ ְצא ּו ָּכל ֶא ָחד ִעם ּ ִפ ְס ֹ
נִ ְמ ֵצאת ָה ִר ְצ ּ ָפה ְמנּ ָ .קה ,זֶ ה ּו ְּכ ֹ
תו,
תו? ְמ ִב ִ
ֵּכ ַ
בו ִמ ּת ֹו ְך ּ ִפיו ַ ד ֵ ּבית נְ ק ּו ָב ֹ
יאין ׁ ַש ּפ ּוד ׁ ֶשל ִר ּמ ֹוןּ ,ת ֹו ֲח ֹ
או ֹ
צו ִלין ֹ
יצד ֹ
לוְ .ו ֵאין
תו ֶלה ְּכ ָר ָ יו ּו ְבנֵ י ֵמ ָ יו ח ּו ָצה ֹ
תו ְך ַה ַּתנּ ּור ְו ָה ֵא ׁש ְל ַמ ּ ָטהְ ,ו ֹ
תו ֵלה ּו ְל ֹ
ְו ֹ
שר:
ְמנַ ְ ּק ִרין ֶאת ַה ּ ֶפ ַסח ִּכ ׁ ְש ָאר ָ ּב ָ ׂ
יהם
אש ֹונָ ה ֹיו ְצ ִאין ְ ּב ִפ ְס ֵח ֶ
יכין ֶאת ַה ּ ֶפ ַסח ְל ֵב ָ
מו ִל ִ
יתםֶ ,א ָ ּלא ַּכת ִר ׁ
ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ֵאינָ ן ֹ
ישית
ְו ֹיו ׁ ְש ִבין ְ ּב ַהר ַה ַ ּביִ תַ .ה ּ ׁ ְשנִ ָ ּיה ֹיו ְצ ִאין ִעם ּ ִפ ְס ֵחי ֶהן ְו ֹיו ׁ ְש ִבין ַ ּב ֵחילַ .ה ּ ׁ ְש ִל ׁ ִ
יבין ֶאת ַה ּ ֶפ ַסח
יהןְּ :כ ׁ ֶש ַּמ ְק ִר ִ
עו ֶמ ֶדתָ .ח ׁ ְש ָכה ,יָ ְצא ּו ְו ָצל ּו ֶאת ּ ִפ ְס ֵח ֶ
קו ָמ ּה ֹ
ִ ּב ְמ ֹ
או ִמן ַה ּצֹאן
אש ֹון ַמ ְק ִר ִ
יבין ִע ּמ ֹו ְ ּב ֹיום ַא ְר ָ ּב ָ ה ָ ָ ׂ
ָ ּב ִר ׁ
שר זֶ ַבח ׁ ְש ָל ִמים ִמן ַה ָ ּב ָקר ֹ
שר ַ .ל
בותְ .ו ִהיא נִ ְק ֵראת ֲחגִ יגַ ת ַא ְר ָ ּב ָ הׂ ָ ָ -
או נְ ֵק ֹ
או ְק ַט ִ ּנים זְ ָכ ִרים ֹ
דו ִלים ֹ
ְ ּג ֹ
ה ָוה ֱאל ֹ ֶה ָ
יך צֹאן ּו ָב ָקרְ .ולֹא ְק ָב ָ ּה ַה ָּכת ּוב
זֶ ה נֶ ֱא ַמר ַ ּב ּת ֹו ָרה ְוזָ ַב ְח ָּת ּ ֶפ ַסח ַלי ֹ
סו ְפ ִרים ְּכ ֵדי ׁ ֶש ְ ּי ֵהא
חו ָבה ִמדִּ ְב ֵרי ֹ
קום ִהיא ְּכ ֹ
חו ָבה ֶא ָ ּלא ְר ׁש ּות ִ ּב ְל ָבדִ .מ ָּכל ָמ ֹ
ֹ
ש ַבע:
ַה ּ ֶפ ַסח נֶ ֱא ָכל ַ ל ַה ּ ׂ
חלּ ְ ,ב ָט ֳה ָרהּ ,ו ְבמ ּו ָ טְ ,ונֶ ֱא ֶכ ֶלת
ימ ַתי ְמ ִב ִ
ֵא ָ
יאין ִע ּמ ֹו ֲחגִ יגָ ה? ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶשה ּוא ָ ּבא ְ ּב ֹ
יכה
ִל ׁ ְשנֵ י יָ ִמים ְו ַליְ ָלה ֶא ָחדְ .ו ִדינָ ּה ְּכ ָכל ּת ֹו ַרת זִ ְב ֵחי ַה ּ ׁ ְש ָל ִמיםְ ,טע ּונָ ה ְס ִמ ָ
סוד :זֶ ה ּו ֵס ֶדר
ּונְ ָס ִכים ּו ַמ ַּתן דָּ ִמים ׁ ְש ַּתיִ ם ׁ ֶש ֵהן ַא ְר ַ ּבע ּו ׁ ְש ִפ ַ
יכת ׁ ִש ַיריִ ם ַליְ ֹ
בו ַדת ָק ְר ַ ּבן ּ ֶפ ַסח ַו ֲחגִ יגָ ה ׁ ֶש ִע ּמ ֹוּ ְ ,ב ֵבית ֱאל ֹ ֵהינ ּו ׁ ֶש ִ ּי ָ ּבנֶ ה ִ ּב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵמינ ּו ָא ֵמן:
ֲ ֹ

בו ֵתינ ּו,
ה ָוה ֱאל ֹ ָהיוֱ :אל ֹ ֵהינ ּו ֵואל ֹ ֵהי ֲא ֹ
ַא ׁ ְש ֵרי ָה ָ ם ׁ ֶש ָּכ ָכה ּל ֹו ַא ׁ ְש ֵרי ָה ָ ם ׁ ֶשיְ ֹ
מון ַר ֲח ֶמ ָ
יך
טוב ּו ֵמ ִ
יטיב ִהדָּ ֶר ׁש ָלנ ּוׁ .ש ּו ָבה ֵא ֵלינ ּו ַ ּב ֲה ֹ
ֶמ ֶל ְך ַר ֲח ָמן ַר ֵחם ָ ֵלינ ּוֹ ,
כו ֹנו.
צונֶ ָךּ ְ .בנֵ ה ֵב ְ
בות ׁ ֶש ָ ׂ
כונֵ ן ִמ ְקדָּ ׁ ְש ָך ַ ל ְמ ֹ
ית ָך ְּכ ַב ְּת ִח ָ ּלה ְו ֹ
ש ּו ְר ֹ
ִ ּבגְ ַלל ָא ֹ
בו ָד ָתם ּו ְל ִו ִ ּים ְל ׁ ִש ָירם
ְו ַה ְר ֵאנ ּו ְ ּב ִבנְ יָ ֹנו ְו ַ ׂ
ש ְּמ ֵחנ ּו ְ ּב ִת ּק ּו ֹנוְ .ו ָה ׁ ֵשב ּ ֹכ ֲהנִ ים ַל ֲ ֹ
יהםְ .ו ׁ ָשם נַ ֲ ֶלה ְונֵ ָר ֶאה ְונִ ׁ ְש ַּת ֲח ֶוה ְל ָפנֶ ָ
אכל
יךְ ,ו ֹנ ַ
ש ָר ֵאל ִלנְ ֵו ֶ
ּו ְלזִ ְמ ָרם ְו ָה ׁ ֵשב יִ ְ ׂ
צון :יִ ְהי ּו
ׁ ָשם ִמן ַה ְ ּז ָב ִחים ּו ִמן ַה ּ ְפ ָס ִחים ֲא ׁ ֶשר יַ ִ ּגי ַ ָּד ָמם ַ ל ִקיר ִמזְ ַ ּב ֲח ָך ְל ָר ֹ
צון ִא ְמ ֵרי ִפי ְו ֶהגְ ֹיון ִל ִ ּבי ְל ָפנֶ ָ
ה ָוה צ ּו ִרי ְו ֹגו ֲא ִלי:
יך יְ ֹ
ְל ָר ֹ
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צון ִמ ְ ּל ָפנֶ ָ
בו ֵתינ ּו ׁ ֶש ִ ּי ָ ּבנֶ ה ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש
ה ָוה ֱאל ֹ ֵהינ ּו ֵואל ֹ ֵהי ֲא ֹ
יך יְ ֹ
ויאמר יְ ִהי ָר ֹ
עו ָלם ּו ְכ ׁ ָשנִ ים
תו ָר ֶת ָךְ :ו ׁ ָשם נַ ֲ ָב ְד ָך ְ ּביִ ְר ָאה ִּכ ֵ
ימי ֹ
ִ ּב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵמינ ּוְ .ו ֵתן ֶח ְל ֵקנ ּו ְ ּב ֹ
מונִ ּי ֹות:
ַק ְד ֹ

"!
סגולה נפלאה לאמרה בערב פסח
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
ìëå ,åá ìùîé àì íãà íåùå ,äðùî äúéîîå ìåùëî ìëî äðù äúåàá ìöðéù åì çèáî ,çñô
úàéá ãò ,çéåøé åé÷ñò ìëáå çéìöé äðôé øùà ìëáå ,êøãé åîéúåîá ìò àåäå ,åéúçú åìôé åéáéåà
äìñ ,ïîà ìàåâä
ילם ה' ִמ ִּכ ָ ּל ֹיון ָו ֶח ֶרץּ. ,כ ָ ּלם
עו ְמ ִדים ַ ּב ּ ֶפ ֶרץ ,יַ ִּצ ֵ
לום ְל ַר ָ ּבנֵ י ֶא ֶרץ ,גּ ֹו ְד ֵרי ָ ּג ֵדר ְו ֹ
ׁ ָש ֹ
דו ׁ ִשים ֲא ׁ ֶשר ֵה ָּמה ָ ּב ָא ֶרץָּ ,כל ַחד ְלפ ּום ח ּו ְר ֵפ ּה ַמ ְק ׁ ֶשה ּו ְמ ָת ֵרץָ .א ֵמן ֶס ָלה.
ְק ֹ
אות ַרבּ ֹות.
ְ ּב ַת ְכ ִלית ָה ִענְ יָ ן ַמה ּ ׁ ֶש ָּכ ַתב ָה ֲא ִר"י זַ "ל ַ ּב ּק ּונְ ְט ֵרס ׁ ֶש ּל ֹו ַה ִ ּנ ְק ָרא ּ ְפ ָל ֹ
יאת ִמ ְצ ַריִ םֶ ּ ,פ ֶרק ג' דַּ ף מ"ב ע"א ְוזֶ ה ְל ׁש ֹו ֹנו:
ְ ּב ׁ ַש ַ ר ַה ִ ּנ ְק ָרא יְ ִצ ַ
הו ַד ְע ִּת ָ
לשה
שר ַמ ּכ ֹות ֵא ּל ּו ַ ל יְ ֵדי ׁ ְש ׁ ָ
יך ׁ ֶש ּ ַפ ְרעֹה נִ ְל ָקה ְ ּב ִמ ְצ ַריִ ם ְ ּב ֶ ֶ ׂ
ִה ֵ ּנה ְּכ ָבר ֹ
יעים ׁ ֶשל
לשה ְר ִק ִ
מונִ ים ַמ ְל ֲא ֵכי ַח ָ ּב ָלהַ ,ה ְמ .מ ִ ּנים ִ ּב ׁ ְש ׁ ָ
ֲא ָל ִפים ּו ָמ ַ
אתיִ ם ּו ׁ ְש ֹ
ישי נִ ְק ָרא בישהא.
.ט ְמ ָאהָ ,ה ֶא ָחד נִ ְק ָרא שרעְ .ו ַה ּ ׁ ֵשנִ י נִ ְק ָרא תמוךְ .ו ַה ּ ׁ ְש ִל ׁ ִ
אשית
שר ַה ִ ּנ ְק ָרא תקא ְ ּב ֵר ׁ ִ
שר ַה ִ ּנ ְק ָרא דלפקט ַו ֲ ֵל ֶ
ַו ֲ ֵל ֶ
יהם ְו ַ ל ּ.כ ָ ּלם ַה ּ ַ ׂ
יהם ַה ּ ַ ׂ
יעי ׁ ִש ּ ׁ ָשה
יעי ׁ ִש ּ ׁ ָשהְ ,ו ָח ֵסר ִמן ַה ְּת ׁ ִש ִ
ש ָרה ְו ָח ֵסר ִמן ָה ְר ִב ִ
ַח ֵסר ִמן ַה ּ ׁ ְש ִל ׁ ִ
ישי ֲ ָ ׂ
ַּכ ָּכת ּוב:
שר ַמ ּכ ֹותְ ,ו ַ ל ַה ָ ּים ָלק ּו ֲח ִמ ּ ׁ ִשים ַמ ּכ ֹות,
וְ ִה ֵ ּנה ַמה ּ ׁ ֶש ָלק ּו ַה ִּמ ְצ ִר ִ ּיים ְ ּב ִמ ְצ ַריִ ם ֶ ֶ ׂ
ַה ּ ׁ ֵשם שפו ׁ ֶשבּ ֹו ָא ַחז דָּ ִוד ֶ ּבן יִ ׁ ַשיְ ,ו ַה ּ ׁ ֵשם ָא ַמר ְו ִה ָּכהּ .ו ִמ ַּצד ַה ּ ׁ ֵשם תקל ָלק ּו
אתיִ ם ַו ֲח ִמ ּ ׁ ִשים ַמ ּכ ֹות,
ַה ִּמ ְצ ִר ִ ּיים ְ ּב ִמ ְצ ַריִ ם ַא ְר ָ ּב ִעים ַמ ּכ ֹותְ ,ו ַ ל ַה ָ ּים ָלק ּו ָמ ַ
דו ׁש ָ ּבר ּו ְך ה ּוא ַמ ֶּכה בּ ֹו ְמ ַר ּ ֵפא ַה ָ ּגל ּותַ .מה ּ ָפ ׁ ְשע ּו ּו ֶמה ָח ְטא ּו ּו ָמה
ּו ְב ַמה ּ ׁ ֶש ַה ָ ּק ֹ
מות
בו ֵתינ ּוִ ,ל ְה ֹיות ְ ּבכ ּור ַה ַ ּב ְרזֶ ל ַה ֶ ּזה ַ ,ד ׁ ֶש ְ ּג ָא ָלם ְ ּב ׁ ֵש ֹ
ַה ַּמ ַ ל ֲא ׁ ֶשר ָמ ֲ ל ּו ֲא ֹ
ֵא ּל ּו דעב צדא כשחב ַ ד ָּכאן ְל ׁש ֹון ָה ֲא ִר"י זַ "ל.
ש ָר ֵאלַ ,הדְּ ָב ִרים ָה ֵא ֶ ּלה ּ ְפ ָל ִאים ֵהםְ ,סת ּו ִמים
דו ׁ ֵשי יִ ְ ׂ
מו ַרי ְו ַרבּ ֹו ַתי ְק ֹ
וְ ִה ֵ ּנה ֹ
ש ָר ֵאל ְל ָב ֵאר ָל ֶהם דִּ ְב ֵרי
דו ֵלי יִ ְ ׂ
או ָתםּ .ו ְכ ָבר ׁ ְש ָאל ּונִ י ְ ּג ֹ
ַו ֲחת ּו ִמים ְו ֵאין ּפ ֹו ֵר ׁש ֹ
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מו ַרי ְו ַרבּ ֹו ַתי ֲאגַ ֶ ּלה ָרז זֶ ה ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַ ּג ָ ּלה ִלי
ָה ֲא ִר"י זַ "ל ְולֹא ִה ַ ּג ְד ִּתיּ .ו ִמ ּ ֹג ֶדל ַא ֲה ַבת ֹ
בוד ּת ֹו ָר ָתם ְוה ּוא ַרח ּום יְ ַכ ּ ֵפר:
לום ַליְ ָלהְ ,ו ַ ְכ ׁ ָשו ֲאגַ ֶ ּלה ַהדָּ ָבר ְ ּב ֶר ֶמז ִל ְפנֵ י ְּכ ֹ
ַ ּב ֲח ֹ
שר ַמ ּכ ֹות ְוכ ּו'
ְו ֹזאת ָה ִענְ יָ ן ַמה ּ ׁ ֶש ָּכ ַתב ָה ֲא ִר"י זַ "לֶ ׁ ,ש ּ ַפ ְרעֹה נִ ְל ָקה ְ ּב ִמ ְצ ַריִ ם ֶ ֶ ׂ
אתיִ ם
לשה ֲא ָל ִפים ּו ָמ ַ
שיתֶ ׁ ,ש ֵ ּי ׁש ׁ ְש ׁ ָ
תו ָּכ ְךִּ ,כי ָא ְמר ּו ַ ּב ֲ ֵלי ַק ָ ּב ָלה ַמ ֲ ִ ׂ
ַּכ ָ ּונָ ֹ
יה ּ ֹנם
ישם ַ ּב ֵ ּג ִ
מונִ ים ַמ ְל ֲא ֵכי ַח ָ ּב ָלה ַה ְמ .מ ִ ּנים ְל ַה ּכ ֹות ֶאת ָה ְר ׁ ָש ִעים ּו ְל ַה ֲ נִ ׁ ָ
ּו ׁ ְש ֹ
יהםְ .ו ַ ל זֶ ה נֶ ֱא ַמרּ " :ו ְל ַה ּכ ֹות ְ ּב ֶאגְ ֹרף ֶר ׁ ַשע"ִּ ,כי ֶאגְ ֹרףֶ ,ר ֶמז
ּו ְל ַט ֲה ָרם ֵמ ֲ ֹוו ֹנו ֵת ֶ
או ֵמר ֲאנִ י
לשה ֲא ָל ִפים ָמ ַ
ׁ ְש ׁ ָ
מונִ ים ְו ַ ל יָ ָדם נִ ְל ָקה ַ ּגם ּ ַפ ְרעֹה ָה ָר ׁ ָשעְ .ו ֹ
אתיִ ם ּו ׁ ְש ֹ
סוד נִ ְפ ָלא ַּכ ֲא ׁ ֶשר ה ּוא נִ ְכ ָּתב ְ ּב ִמנְ יָ ן ּו ְב ִמ ְס ּ ָפר:
ַה ּכ ֹו ֵתב ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ֹ
רות:
דָּ ם ְצ ַפ ְרדֵּ ַ ִּכ ִ ּנם ָ רֹב דֶּ ֶבר ׁ ְש ִחין ָ ּב ָרד ַא ְר ֶ ּבה ׁ ֶ
חש ְך ַמ ַּכת ְ ּבכֹ ֹ
אתיִ ם
לשה ֲא ָל ִפים ּו ָמ ַ
יהם ׁ ְש ׁ ָ
אותֵ ֲ .ל ֶ
ֵא ּל ּו ֶ ֶ ׂ
אות ְ ּב ֹ
שר ַמ ּכ ֹות ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָּכ ַת ְב ִּתי ֹ
מונִ ים ַמ ְל ֲא ֵכי ַח ָ ּב ָלה ַה ְמ .מ ִ ּנים ְל ַט ֵהר ֶאת ָה ְר ׁ ָש ִעים ְוה ּוא ּ ְפ ׁ ָשט נִ ְפ ָלא ַ יִ ן
ּו ׁ ְש ֹ
לֹא ָר ָא ָתה:
חש ְך
וְ ִה ֵ ּנה ַה ֶח ׁ ְשבּ ֹון ְמ .כ ָ ּון ַּכ ֲא ׁ ֶשר נִ ְכ ָּתב ִּכ ִ ּנם ָח ֵסר י ּו"דּ ַ .גם ָ ֹרב ָח ֵסר ָוא"וּ ַ .גם ׁ ֶ
אתיִ ם
לשה ֲא ָל ִפים ּו ָמ ַ
חות ְולֹא ֹיו ֵתר ִמ ּ ׁ ְש ׁ ָ
ָח ֵסר ָוא"וְ .ו ָאז ַה ֶח ׁ ְשבּ ֹון ַמ ָּמ ׁש .לֹא ּ ָפ ֹ
ישים ֶאת ָה ְר ׁ ָש ִעיםְ .ו ַהיְ נ ּו ַמה ּ ׁ ֶש ָּכ ַתב ָה ֲא ִר"י
מונִ ים ַמ ְל ֲא ֵכי ַח ָ ּב ָלה ׁ ֶש ַּמ ֲ נִ ׁ ִ
ּו ׁ ְש ֹ
זַ "ל " ַּכ ָּכת ּוב"ֵ ּ ,פר ּו ׁשַּ :כ ָּכת ּוב ְ ּב ֵס ֶפר ּת ֹו ָרה .וְ לֹא ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָּכת ּוב ַ ּב ִּסדּ ּו ִרים ּו ַב ַ ל
ַה ַה ָ ּג ָדהִּ .כי ׁ ָשם נִ ְכ ְּתב ּו ּ.כ ָ ּלם ְמ ֵל ִאיםֶ .א ָ ּלא ָצ ִר ְ
מו ׁ ֶש ָּכת ּוב ְ ּב ֵס ֶפר
יך ִל ְה ֹיות ָח ֵסר ְּכ ֹ
בות .דְּ ַצ" ְך ַ ַד" ׁש
ימנִ ים ּ.כ ָ ּלם ַרק ָר ׁ ֵ
ּת ֹו ָרהְ .וגַ ם ַר ִ ּבי יְ ה ּו ָדה לֹא ָּכ ַתב ִס ָ
אשי ֵּת ֹ
מו ׁ ֶש ָּכ ַת ְב ִּתי ְל ֵ יל:
מו ׁ ֶש ָּכ ַתב ָה ַרב יִ ְצ ָחק ַא ַ ּב ְר ָ ּבנֵ אל ּו ְכ ֹ
ְ ּב ַא ַח"ב ְּכ ֹ
ש ָרהֵ ּ .פר ּו ׁשַ :מ ָּכה
אשית ַח ֵסר ִמן ַה ּ ׁ ְש ִל ׁ ִ
וְ ַהיְ נ ּו ַמה ּ ׁ ֶש ָּכ ַתב ָה ֲא ִר"י זַ "לּ ְ .ב ֵר ׁ ִ
ישי ֲ ָ ׂ
יעי ׁ ִש ּ ׁ ָשהֶ ׁ ,ש ִהיא ַמ ַּכת ָ ֹרב ַ ּגם ָח ֵסר
ישית ׁ ֶש ִהיא ִּכ ִ ּנם ָח ֵסר י ּו"דִ .מן ָה ְר ִב ִ
ׁ ְש ִל ׁ ִ
חש ְך ַ ּגם ֵּכן ָח ֵסר ָוא"וּ :ו ַמה ּ ׁ ֶש ָא ַמר
יעי ׁ ִש ּ ׁ ָשהֶ ׁ ,ש ִהיא ַמ ַּכת ׁ ֶ
ָוא"וְ .ו ַח ֵסר ִמן ַה ְּת ׁ ִש ִ
לו ַמר ׁ ֶש ֵּכן ָּכת ּוב ְ ּב ֵס ֶפר ּת ֹו ָרה ַּכ ִ ּנזְ ָּכר ְל ֵ יל:
רו ֶצה ֹ
" ַּכ ָּכת ּוב"ֹ ,
דו ׁש ָ ּבר ּו ְך ה ּוא ְ ּב ִמ ְצ ַריִ ם ְמ .כ ָ ּון ַמ ָּמ ׁש
סוד ֵא ּל ּו ֶ ֶ ׂ
שר ַמ ּכ ֹות ׁ ֶש ֵה ִביא ַה ָ ּק ֹ
ְוזֶ ה ּו ֹ
מונִ ים ַמ ְל ֲא ֵכי ַח ָ ּב ָלה ׁ ֶש ִה ּכ ּו ֶאת ּ ַפ ְרעֹה ְו ֶאת
לשה ֲא ָל ִפים ּו ָמ ַ
ׁ ְש ׁ ָ
אתיִ ם ּו ׁ ְש ֹ
יעים ֶא ָחד נִ ְק ָרא שרע ְו ֶא ָחד
לשה ְר ִק ִ
ַה ִּמ ְצ ִר ִ ּיים ְ ּב ִמ ְצ ַריִ םַ .ה ְמ .מ ִ ּנים ְ ּב ֵא ּל ּו ׁ ְש ׁ ָ
לשת
דול ְונִ ְפ ָלאֵ ,א ּל ּו ׁ ְש ׁ ֶ
סוד ָ ּג ֹ
נִ ְק ָרא תמוך ְו ֶא ָחד נִ ְק ָרא בישהא ַ ּגם ָ ּבזֶ ה יֵ ׁש ֹ
מונִ ים ַמ ֲח ֹנות ׁ ֶש ִה ּכ ּו ֶאת ּ ַפ ְרעֹה ְו ֶאת ַה ִּמ ְצ ִר ִ ּיים ְ ּב ִמ ְצ ַריִ ם
ֲא ָל ִפים ּו ָמ ַ
אתיִ ם ּו ׁ ְש ֹ
סוד נִ ְפ ָלא
לשה ְר ִק ִ
ָּכ ָאמ ּורֶ ׁ ,ש ִּמ ֶּמנּ ּו ְ ּב ֵא ּל ּו ׁ ְש ׁ ָ
יעים ׁ ֶשל .ט ְמ ָאהָ ,א ַמר ָלנ ּו ַה ָּכת ּוב ֹ
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בות
שר ַמ ּכ ֹות ׁ ֶש ֵה ִביא ׁ ֶש ְ ּב ֵא ּל ּו ׁ ָש ׁ
מו ׁ ֶש ּ ׁ ָשנָ הֵ .א ּל ּו ֶ ֶ ׂ
לש ֵּת ֹ
ְו ֹנו ָראְ .ו ִת ֵ ּקן ַה ַּמ ִ ּגיד ְּכ ֹ
מונִ ים
לשת ֲא ָל ִפים ּו ָמ ַ
יעים ׁ ֶשל .ט ְמ ָאהּ .ו ׁ ְש ׁ ֶ
לשה ְר ִק ִ
נִ ְר ָמזִ ים ַה ּ ׁ ְש ׁ ָ
אתיִ ם ּו ׁ ְש ֹ
שר ַמ ּכ ֹות:
ַמ ְל ֲא ֵכי ַח ָ ּב ָלהֶ ׁ ,ש ִה ּכ ּו ֶאת ּ ַפ ְרעֹה ְו ֶאת ַה ִּמ ְצ ִר ִ ּיים ְ ּב ִמ ְצ ַריִ ם ְּכ ִמנְ יַ ן ֶ ֶ ׂ
או ִת ּי ֹות בישהא ֶר ֶמז
או ִת ּי ֹות תמוך ׁ ֶש ֵה ִביא ֹ
או ִת ּי ֹות שרע מכות ֹ
דְּ ַהיְ נ ּו עשר ֹ
לשה ֲא ָל ִפים
יעים ׁ ֶשל .ט ְמ ָאהֶ ׁ .ש ָ ּב ֶהם יֵ ׁש ְמ .מ ִ ּנים ְּכ ִמנְ יַ ן ׁ ְש ׁ ָ
לשה ְר ִק ִ
ְל ֵא ּל ּו ׁ ְש ׁ ָ
שר ַמ ּכ ֹות דָּ ם ְצ ַפ ְרדְּ ַ ְוכ ּו',
ּו ָמ ַ
מונִ ים ַמ ְל ֲא ֵכי ַח ָ ּב ָלה ַמ ָּמ ׁשְּ ,כ ִמנְ יַ ן ֶ ֶ ׂ
אתיִ ם ּו ׁ ְש ֹ
ְו ֵהם ׁ ֶש ִה ּכ ּו ֶאת ּ ַפ ְרעֹה ְו ֶאת ַה ִּמ ְצ ִר ִ ּיים ְ ּב ִמ ְצ ַריִ םִּ ,כי ַמ ְל ֲא ֵכי ַח ָ ּב ָלה ְמ .מ ִ ּנים
יהם ָּכ ָאמ ּורְ ,ו ַ ל יָ ָדן ִה ָּכה ֶאת ּ ַפ ְרעֹה
ְל ַה ּכ ֹות ֶאת ָה ְר ׁ ָש ִעים ְל ַט ֲה ָרם ֵמ ֲ ו ֹֹנו ֵת ֶ
שר ַמ ּכ ֹות ֵא ּל ּוְ ,וה ּוא ּ ֶפ ֶלא ָ ּגד ֹול:
ְו ֶאת ַה ִּמ ְצ ִר ִ ּיים ְ ּב ִמ ְצ ַריִ ם ִמנְ יַ ן ֶ ֶ ׂ
תו ה ּוא ׁ ֶש ּ ׁ ֵשם זֶ הָ ׁ ,ש ְר ׁש ֹו
ּו ַמה ּ ׁ ֶש ָּכ ַתב ָה ֲא ִר"י זַ "ל ַו ֲ ֵל ֶ
יהם ַה ּ ַ ׂ
שר דלפקט ַּכ ָ ּונָ ֹ
יעים ֵהם ,עשר מכות שהביא
לשה ְר ִק ִ
ֹיו ֵצא ִמ ִּמ ַ ּלת ַה ִּמ ְצ ִר ִ ּיים ְו ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ּ ׁ ְש ׁ ָ
מות
או ִת ּי ֹות ַה ּק ֹו ְד ֹ
און ְונִ ְמ ׁ ָש ְך ַ ל ַה ִּמ ְצ ִר ִ ּיים ה ּוא ׁ ֵשם דלפקט ָ ּב ֹ
ּו ְכ ֵפר ּו ׁש ַה ָ ּג ֹ
ש ֶר ׁשְ .ו ָר ַמז
רונָ הִ ,היא ֵמ"ם ָה ִרבּ ּוי ְו ֵאינָ ּה ִמן ַה ּ ׁ ֹ
או ִת ּי ֹות ַה ִּמ ְצ ִר ִ ּייםְ .ו ַה ֵּמ"ם ַא ֲח ֹ
ְל ֹ
דו ׁש ָ ּבר ּו ְך ה ּוא ַ ל ַה ִּמ ְצ ִר ִ ּיים
ָלזֶ ה ַה ַּמ ִ ּגיד ְ ּב ַמ ֲא ָמר " ֵא ּל ּו ֶ ֶ ׂ
שר ַמ ּכ ֹות ׁ ֶש ֵה ִביא ַה ָ ּק ֹ
או ִת ּי ֹות ַה ִּמ ְצ ִר ִ ּיים:
מות ַ ל ֹ
קו ְד ֹ
או ִת ּי ֹות ׁ ֶש ֵהם ֹ
לו ַמר ָה ֹ
ְ ּב ִמ ְצ ַריִ ם"ְּ ,כ ֹ
אשי
תו ִּכי ָר ׁ ֵ
ּו ַמה ּ ׁ ֶש ָּכ ַתב ָה ֲא ִר"י זַ "ל ַו ֲ ֵל ֶ
יהם ְו ַ ל ּ.כ ָ ּלם ַה ּ ַ ׂ
שר ַה ִ ּנ ְק ָרא תקא ַּכ ָ ּונָ ֹ
שר
שר ַמ ּכ ֹות דצ"ך עד"ש באח"ב ְ ּבגִ ַ
ימ ְט ִר ָ ּיא תקא ְּכ ִמנְ יַ ן ַה ּ ַ ׂ
בות ׁ ֶשל ֵא ּל ּו ֶ ֶ ׂ
ֵּת ֹ
סוד ַּכ ָ ּונַ ת ַה ָּכת ּוב ְ ּב ֵס ֶדר בּ ֹאּ ,ו ְל ַמ ַ ן ְּת ַס ּ ֵפר ְ ּב ָאזְ נֵ י ִבנְ ָך
ַמ ָּמ ׁש ּו ְכ ִמנְ יַ ן אשר ְוזֶ ה ּו ֹ
ּו ֶבן ִ ּבנְ ָך ֶאת אשר ִה ְת ַ ַ ּל ְל ִּתי ְ ּב ִמ ְצ ַריִ ם ,אשר דַּ יְ ָקא ׁ ֶשה ּוא ְּכ ִמ ְס ּ ַפר תקא ְו ַכ ּי ֹו ֵצא
בות ׁ ֶשל
סוד אשר ְּכ ִמנְ יַ ן ָר ׁ ֵ
אשי ֵּת ֹ
בּ ֹו ַה ְר ֵ ּבה ּ ְפס ּו ִקים ֶא ֶלףֶ ׁ ,ש ּמ ֹו ִרים ַ ל זֶ ה ְל ֹ
בוד ֱאל ֹ ִהים ַה ְס ֵּתר
ֶ ֶׂ
דות נִ ְפ ָל ִאים ּו ְכ ֹ
סו ֹ
מו ׁ ֶש ֵ ּב ַא ְרנ ּו ְויֵ ׁש ָלנ ּו ָ ּבזֶ ה ֹ
שר ַמ ּכ ֹות ְּכ ֹ
דָּ ָבר:
ּו ַמה ּ ׁ ֶש ָּכ ַתב ַר ֵ ּבנ ּו ָה ֲא ִר"י זַ "ל ַה ּ ׁ ֵשם שפו ׁ ֶשבּ ֹו ָא ַחז דָּ ִויד ֶ ּבן יִ ׁ ַשיְ ,ו ַה ּ ׁ ֵשם ָא ַמר
שר ַמ ּכ ֹות ְו ַ ל ַה ָ ּים ָלק ּו ֲח ִמ ּ ׁ ִשים ַמ ּכ ֹותְ .ו ַה ּ ׁ ֵשם תקל
או ָתם ְ ּב ִמ ְצ ַריִ ם ֶ ֶ ׂ
ְו ִה ָּכה ֹ
אתיִ ם ַמ ּכ ֹותְ .ו ַה ּ ׁ ֵשם
או ָתם ְ ּב ִמ ְצ ַריִ ם ַא ְר ָ ּב ִעים ַמ ּכ ֹותְ .ו ַ ל ַה ָ ּים ָלק ּו ָמ ַ
ָא ַמר ְו ִה ָּכה ֹ
אתיִ ם
או ָתם ְ ּב ִמ ְצ ַריִ ם ֲח ִמ ּ ׁ ִשים ַמ ּכ ֹותְ .ו ַ ל ַה ָ ּים ָלק ּו ָמ ַ
אשצה ָא ַמר ְו ִה ָּכה ֹ
סוד נִ ְפ ָלא ְו ֹנו ָרא:
תו ְל ֹ
ַו ֲח ִמ ּ ׁ ִשים ַמ ּכ ֹות ַּכ ָ ּונָ ֹ
יבא ַה ּ.מזְ ָּכר ַ ּב ַה ָ ּג ָדה ַר ִ ּבי
יליְ .ו ַר ִ ּבי ֱא ִלי ֶ זֶ ר ְו ַר ִ ּבי ֲ ִק ָ
ּ ְפל ּוגְ ָּתא דְּ ַר ִ ּבי ֹיו ֵסי ַה ְ ּג ִל ִ
או ֵמר ִמ ַ ּניִ ן ְוזֶ ה ּו
או ֵמר ִמ ַ ּניִ ן ְו ַר ִ ּבי ֲ ִק ָ
ֹיו ִסי ַה ְ ּג ִל ִ
יבא ֹ
או ֵמר ִמ ַ ּניִ ן ְו ַר ִ ּבי ֱא ִלי ֶ זֶ ר ֹ
ילי ֹ
שר ַמ ּכ ֹות ְו ַ ל ַה ָ ּים
או ָתם ְ ּב ִמ ְצ ַריִ ם ֶ ֶ ׂ
ׁ ֶש ָּכ ַתב ָה ֲא ִר"י זַ "ל ְו ַה ּ ׁ ֵשם שפו ָא ַמר ְו ִה ָּכה ֹ
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ימ ְט ִר ָ ּיא
יל"י ְ ּבגִ ַ
יליִּ .כי ַר ִ ּב"י ֹיו ֵס"י ַה ְ ּג ִל ִ
ָלק ּו ֲח ִמ ּ ׁ ִשים ַמ ּכ ֹות ָר ַמז ְל ַר ִ ּבי ֹיו ִסי ַה ְ ּג ִל ִ
ימ ְט ִר ָ ּיא ׁ ֵשם
שפו ּו ַמה ּ ׁ ֶש ָּכ ַתב ׁ ֶשבּ ֹו ָא ַחז דָּ ִוד ֶ ּבן יִ ׁ ַשי ָר ַמז ַ ּגם ,דָּ ִו"ד ֶ ּב"ן יִ ׁ ַש"יּ ִ .ג ַ
סו ֵדי
תו ַה ּ ׁ ֵשם דַּ ְו ָקא ָ ּבא דָּ ִוד ֶ ּבן יִ ׁ ַשיְ ,ו ָר ַמז ַ ּגם ֵּכן ַמה ּ ׁ ֶש ָּכ ַתב ַ ּב ֵּס ֶפר ֹ
או ֹ
שפו ׁ ֶש ְ ּב ֹ
או ָתםּ .ו ִמ ַּצד ַה ּ ׁ ֵשם
ָרזָ א ׁ ֶש ַר ִ ּבי ֹיו ֵסי ַה ְ ּג ִל ִ
יצוץ דָּ ִוד ֶ ּבן יִ ׁ ַשיְ .וזֶ ה ַה ּ ׁ ֵשם ִה ָּכה ֹ
ילי נִ ֹ
אתיִ ם ַמ ּכ ֹותָ ,ר ַמז
תקל ָלק ּו ַה ִּמ ְצ ִר ִ ּיים ְ ּב ִמ ְצ ַריִ ם ַא ְר ָ ּב ִעים ַמ ּכ ֹות ְו ַ ל ַה ָ ּים ָלק ּו ָמ ַ
או ֵמר דַּ ְו ָקא ׁ ֶשה ּוא
סוד ַר ִ ּב"י ֱא ִלי ֶ זֶ רּ ְ .בגִ ַ
ימ ְט ִר ָ ּיא תקל ְו ַהיְ נ ּו ַר ִ ּבי ֱא ִלי ֶ זֶ ר ֹ
ְל ֹ
אתיִ ם ַמ ּכ ֹות
ׁ ֵשם תקל ָלק ּו ַה ִּמ ְצ ִר ִ ּיים ְ ּב ִמ ְצ ַריִ ם ַא ְר ָ ּב ִעים ַמ ּכ ֹות ְו ַ ל ַה ָ ּים ָלק ּו ָמ ַ
אתיִ ם
ּו ַמה ּ ׁ ֶש ָּכ ַתב ַה ּ ׁ ֵשם אשצה ָלק ּו ְ ּב ִמ ְצ ַריִ ם ֲח ִמ ּ ׁ ִשים ַמ ּכ ֹות ְו ַ ל ַה ָ ּים ָלק ּו ָמ ַ
ימ ְט ִר ָ ּיא אשצה ִעם ַה ּכ ֹו ֵלל
יב"א ׁ ֶשה ּוא ְ ּבגִ ַ
סוד ַר ִ ּב"י ֲ ִק ָ
ַו ֲח ִמ ּ ׁ ִשים ַמ ּכ ֹות ָר ַמז ְל ֹ
ׁ ֶש ַה ּ ׁ ֵשם ַה ֶ ּזה ָא ַמר ׁ ֶש ּ .י ּכ ּו ַה ִּמ ְצ ִר ִ ּיים ְ ּב ִמ ְצ ַריִ ם ֲח ִמ ּ ׁ ִשים ַמ ּכ ֹות ְו ַ ל ַה ָ ּים ָלק ּו
מות שפו תקל אשצה
אתיִ ם ַו ֲח ִמ ּ ׁ ִשים ַמ ּכ ֹות ֲה ֵרי ְמ .ר ָּמזִ ים ֵא ּל ּו ׁ ְש ׁ ָ
ָמ ַ
לשה ׁ ֵש ֹ
ימ ְט ִר ָ ּיא שפו ַר ִ ּבי ֱא ִלי ֶ זֶ ר
ילי ְ ּבגִ ַ
לשה ַּת ָ ּנ ִאים ַר ִ ּבי ֹיו ֵסי ַה ְ ּג ִל ִ
ְ ּב ֵא ּל ּו ַה ּ ׁ ְש ׁ ָ
סוד נִ ְפ ָלא ָרזָ א דְּ ָרזִ ין
יבא ְ ּבגִ ַ
ימ ְט ִר ָ ּיא תקל ַר ִ ּבי ֲ ִק ָ
ְ ּבגִ ַ
ימ ְט ִר ָ ּיא אשצה ְוה ּוא ֹ
בו ָדם ְוה ּוא ַרח ּום יְ ַכ ּ ֵפר ָ וֹן:
ִס ְת ָרא דְּ ִס ְת ִרין ַהיְ נ ּו ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָּכ ַת ְב ִּתי ְל ַמ ֲ ַלת ְּכ ֹ
דו ׁש ָ ּבר ּו ְך ה ּוא ַמ ֶּכה ,בּ ֹו ְמ ַר ּ ֵפא ַה ָ ּגל ּות,
ּו ַמה ּ ׁ ֶש ָּכ ַתב ַר ֵ ּבנ ּו ָה ֲא ִר"י זַ "ל ְ ּב ַמה ּ ׁ ֶש ַה ָ ּק ֹ
שר ַמ ּכ ֹות ׁ ֶש ֵהם דצך עדש
תוּ ְ ,ב ֵא ּל ּו ֶ ֶ ׂ
בו ֵתינ ּו ְוכ ּו' ַּכ ָ ּונָ ֹ
ַמה ּ ָפ ׁ ְשע ּו ּו ֶמה ָח ְטא ּו ֲא ֹ
מו
בו ֵתינ ּו ְל ִמ ְצ ַריִ ם ְּכ ֹ
סוד ְו ַט ַ ם יְ ִר ַידת ֲא ֹ
או ִת ּי ֹות ֹ
באחב נִ ְר ָמזִ ים ְ ּב ֵא ּל ּו ֹ
דו ׁש
או ָתנ ּו ַה ָ ּק ֹ
או ָתם ִו ַיר ּ ֵפא ֹ
בו ָדם ְו ִה ֵ ּנה ְ ּב ֵא ּל ּו ַה ַּמ ּכ ֹות ִה ָּכה ֹ
ׁ ֶש ָּכ ַּת ְב ִתי ְל ַמ ֲ ַלת ְּכ ֹ
ָ ּבר ּו ְך ה ּוא ְו ִה ָּכה ָ ּב ֶהם ַמ ָּכה ַר ָ ּבה ֶא ְצ ַ ּבע ֱאל ֹ ִהים ִהיאּ ,ו ִמן ַה ַּמ ָּכה ַ ְצ ָמ ּה ָ ּב ָאה
מו ׁ ֶש ָּכ ַת ְב ִּתיּ .ו ַמה ּ ׁ ֶש ָּכ ַתבַ ,מה
ְרפ ּו ָאה ְליִ ְ ׂ
דו ׁש ָ ּבר ּו ְך ה ּוא ּו ְכ ֹ
ש ָר ֵאל ׁ ֶש ְ ּג ָא ָלם ַה ָ ּק ֹ
בו ֵתינ ּו ׁ ֶש ָ ּג ַרם יְ ִר ַידת
לו ַמר ְ ּב ֵא ּל ּו ַה ַּמ ּכ ֹות נִ ְר ַמז ַה ֵח ְטא ׁ ֶשל ֲא ֹ
רו ֶצה ֹ
ּ ָפ ׁ ְשע ּו ְוכ ּו' ֹ
בו ָדם
סוד נִ ְפ ָלא ְו ֹנו ָרא ְל ָת ֵרץ .ק ׁ ְשיָ א ֹזו ַמה ּ ׁ ֶש ִה ְק ׁש ּו ַמ ֲ ַלת ְּכ ֹ
ִמ ְצ ַריִ ם ְויֵ ׁש ָלנ ּו ֹ
דו ׁ ָשה
ָ ַליֲ ,א ָבל ַ ּגם זֶ ה נִ ָ
תו ַה ְ ּק ֹ
יחא ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָּכ ַת ְב ִּתי ְל ַמ ֲ ָל ָתם ,נִ ְפ ָל ִאים ִמ ּת ֹו ָר ֹ
מות
או ָתנ ּו ְ ּב ׁ ֵש ֹ
הו ָרהּ .ו ַמה ּ ׁ ֶש ָּכ ַתב ָה ֲא ִר"י זַ "ל ׁ ֶש ַה ָ ּקד ֹו ׁש ָ ּבר ּו ְך ה ּוא ָ ּג ַאל ֹ
ְו ַה ּ ְט ֹ
אש ֹו ֹנות ׁ ֶשל דצך עדש באחב ֵהם
או ִת ּי ֹות ָה ִר ׁ
תו ִּכי ָה ֹ
ֵא ּל ּו דעב צדא כשחב ַּכ ָ ּונָ ֹ
רו ֹנות ֵהם כשח"ב
או ִת ּי ֹות ָה ַא ֲח ֹ
או ִת ּי ֹות ַה ּ ׁ ְשנִ ּי ֹות ֵהם צד"א ְו ָה ֹ
דע"ב ְו ָה ֹ
ש ָר ֵאל
ְונִ ְר ָמזִ ים ְ ּב ֵא ּל ּו ַה ּ ׁ ְש ׁ ָ
דו ׁש ָ ּבר ּו ְך ה ּוא ְליִ ְ ׂ
מות ָה ְרפ ּו ָאה ׁ ֶש ִר ּ ֵפא ַה ָ ּק ֹ
לשה ׁ ֵש ֹ
או ָתן ַה ַּמ ּכ ֹות ׁ ֶש .ה ּכ ּו ָ ּב ֶהם ַה ִּמ ְצ ִר ִ ּיים נִ ְר ָמזִ ים ַה ְ ּג .א ָ ּלה
או ָתנ ּו ָ ּב ֶהםֲ ,ה ֵרי ְ ּב ֹ
ׁ ֶש ָ ּג ַאל ֹ
יאת
דו ׁש ָ ּבר ּו ְך ה ּוא ׁ ֶש ַ ּי ְר ֵאנ ּו ִ ּב ַ
ש ָר ֵאלִ .ו ֵ
ְו ָה ְרפ ּו ָאה ְליִ ְ ׂ
יהא ַר ֲ ָוא ִל ְפנֵ י ַה ָ ּק ֹ
יחנ ּו ִ ּב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵמינ ּוִ ,עם ַה ַּמ ְל ָא ִכים ַה ּ ׁ ַש ָ ּי ִכים ַל ְ ּג .א ָ ּלהִ .ו .יק ַ ּים ָ ּבנ ּו ִמ ְק ָרא
ְמ ׁ ִש ֵ
אותָ ,א ֵמן נֶ ַצח ֶס ָלה:
ימי ֵצ ְ
ׁ ֶש ָּכת ּובִּ :כ ֵ
את ָך ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם ַא ְר ֶאנּ ּו נִ ְפ ָל ֹ
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או
ַּכד נְ ָטל ּו יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ֵמ ַר ְע ְמ ֵסס )אנא(ָ .לא יָ ְדע ּון ִאי יִ נְ ְטל ּון ְל .ס ּכ ֹות )בכח( ֹ
רות )ברוב(ּ .ו ָפ ִקיד ַמ ְד ְ ּב ָרנָ א דְּ ַ ֵּמ ּה דְּ יִ נְ ְטל ּון ְל .ס ּ ֹכת
מ ֵס ֹ
או ְל ֹ
ִל ְק ֵה ָל ָתה )ברכם( ֹ
)בכח(.
או ְל ָת ַרח
או ַל ֲח ֵצ ֹרת )גבור( ֹ
ִמ ּ.ס ּ ֹכת )בכח( ָלא יָ ְדע ּון ִאי יִ נְ ְטל ּון ְל ֵא ָתם )גדולת( ֹ
או ְל ֶ ְצ ֹין ָ ּג ֶבר )גאה(ּ .ו ָפ ִקיד ַמ ְד ְ ּב ָרנָ א דְּ ַ ֵּמ ּה דְּ יִ נְ ְטל ּון ְל ֵא ָתם )גדולת(.
)גמלם( ֹ
מן ּ ָפ ֶרץ
או ְל ִר ּ ֹ
ֵמ ֵא ָתם )גדולת( ָלא יָ ְדע ּון ִאי יִ נְ ְטל ּון ְל ִפי ַה ִחי ֹרת )ימינך( ֹ
או ְל ָה ֵרי ָה ֲ ָב ִרים )יודע(ּ .ו ָפ ִקיד ַמ ְד ְ ּב ָרנָ א דְּ ַ ֵּמ ּה
או ְל ַ ְב ֹרנָ ה )יחיד( ֹ
)יחודך( ֹ
דְּ יִ נְ ְטל ּון ְל ִפי ַה ִחי ֹרת )ימינך(.
או
או ְל ָת ַחת )תמיד( ֹ
ִמ ּ ִפי ַה ִחי ֹרת )ימינך( ָלא יָ ְדע ּון ִאי יִ נְ ְטל ּון ְל ָמ ָרה )תתיר( ֹ
מו ָאב )תעלומות(ּ .ו ָפ ִקיד ַמ ְד ְ ּב ָרנָ א דְּ ַ ֵּמ ּה דְּ יִ נְ ְטל ּון ְל ָמ ָרה )תתיר(.
ְל ַ ְר ֹבת ֹ
או ְל ַמ ְק ֵהלֹת )צדקתך(
ִמ ָּמ ָרה )תתיר( ָלא יָ ְדע ּון ִאי יִ נְ ְטל ּון ְל ֵא ִ
ילם )צרורה( ֹ
ילם
מן דִּ ְב ָל ָתיְ ָמה )צעקתינו(ּ .ו ָפ ִקיד ַמ ְד ְ ּב ָרנָ א דְּ ַ ֵּמ ּה דְּ יִ נְ ְטל ּון ְל ֵא ִ
או ְל ַ ְל ֹ
ֹ
)צרורה(:
או
ֵמ ֵא ִ
מנָ ה )קדוש( ֹ
או ְל ַח ׁ ְש ֹ
ילם )צרורה( ָלא יָ ְדע ּון ִאי יִ נְ ְטל ּון ְליַ ם ס ּוף )קבל( ֹ
או ְל ִע ֵ ּיי ָה ֲ ָב ִרים )קבל(ּ .ו ָפ ִקיד ַמ ְד ְ ּב ָרנָ א דְּ ַ ֵּמ ּה דְּ יִ נְ ְטל ּון ְליַ ם
ְלפ ּו ֹנן )קדשתך( ֹ
ס ּוף )קבל(.
 15א"ה באמת ליעקב סידר תיבות אנא בכח תחת כל מסע ,כשאומרים שנטסעו משם ,כגון כד נטלו מסוכות סידר תחתיו
בכח .כד נטלו מאתם סידר תחתיו גדולת ,וכן בכולם .ובכסף הכפורים סידר בכל מסע כל פעם שמזכירים אותו את
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,
וידעו איזה מקומות הם נגד אות זו ,ולא ידעו איזה מהמקומות שייך עכשיו ,עיין היטב ותבין.
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או ַל ֲח ָר ָדה )רחמי(.
ִמ ַ ּים ס ּוף )קבל( ָלא יָ ְדע ּון ִאי יִ נְ ְטל ּון ְל ִמ ְד ַ ּבר ִסין )רנת( ֹ
ּו ָפ ִקיד ַמ ְד ְ ּב ָרנָ א דְּ ַ ֵּמ ּה דְּ יִ נְ ְטל ּון ְל ִמ ְד ַ ּבר ִסין )רנת(.
או ְליָ ְט ָב ָתה )עדתך(.
ִמ ִּמ ְד ַ ּבר ִסין )רנת( ָלא יָ ְדע ּון ִאי יִ נְ ְטל ּון ְל ָד ְפ ָקה )עמך( ֹ
ּו ָפ ִקיד ַמ ְד ְ ּב ָרנָ א דְּ ַ ֵּמ ּה דְּ יִ נְ ְטל ּון ְל ָד ְפ ָקה )עמך(.
או
או ְל ִר ָּסה )שמרם( ֹ
ִמדָּ ְפ ָקה )עמך( ָלא יָ ְדע ּון ִאי יִ נְ ְטל ּון ְל ָאל ּו ׁש )שגבנו( ֹ
א ֹבת )שועתנו(ּ .ו ָפ ִקיד ַמ ְד ְ ּב ָרנָ א דְּ ַ ֵּמ ּה דְּ יִ נְ ְטל ּון ְל ָאל ּו ׁש )שגבנו(.
ְל ֹ
או ְל ַהר ׁ ָש ֶפר )טהרם(
ֵמ ָאל ּו ׁש )שגבנו( ָלא יָ ְדע ּון ִאי יִ נְ ְטל ּון ְ ּל ְר ִפ ִידם )טהרנו( ֹ
או ִל ְבנֵ י יַ ֲ ָקן )טובך(ּ .ו ָפ ִקיד ַמ ְד ְ ּב ָרנָ א דְּ ַ ֵּמ ּה דְּ יִ נְ ְטל ּון ִל ְר ִפ ִידם )טהרנו(.
ֹ
או ְל ִק ְב ֹרת ַה ַּת ֲא ָוה
ֵמ ְר ִפ ִידם )טהרנו( ָלא יָ ְדע ּון ִאי יִ נְ ְטל ּון ְל ִמ ְד ַ ּבר ִסינַ י )נורא( ֹ
חר ַה ִ ּג ְד ָ ּגד )נהל(ּ .ו ָפ ִקיד ַמ ְד ְ ּב ָרנָ א דְּ ַ ֵּמ ּה דְּ יִ נְ ְטל ּון ְל ִמ ְד ַ ּבר ִסינַ י
או ְל ֹ
)נא( ֹ
)נורא(:
חר ַה ִ ּג ְד ָ ּגד
או ְל ֹ
ִמ ִּמ ְד ַ ּבר ִסינַ י )נורא( ָלא יָ ְדע ּון ִאי יִ נְ ְטל ּון ְל ִק ְב ֹרת ַה ַּת ֲא ָוה )נא( ֹ
)נהל(ּ .ו ָפ ִקיד ַמ ְד ְ ּב ָרנָ א דְּ ַ ֵּמה דְּ יִ נְ ְטל ּון ְל ִק ְב ֹרת ַה ַּת ֲא ָוה )נא(.
או ְל ָת ַרח )גמלם(
ִמ ִ ּק ְב ֹרת ַה ַּת ֲא ָוה )נא( ָלא יָ ְדע ּון ִאי יִ נְ ְטל ּון ַל ֲח ֵצ ֹרת )גבור( ֹ
או ְל ֶ ְצ ֹין ָ ּג ֶבר )גאה(ּ .ו ָפ ִקיד ַמ ְד ְ ּב ָרנָ א דְּ ַ ֵּמ ּה דְּ יִ נְ ְטל ּון ַל ֲח ֵצ ֹרת )גבור(.
ֹ
ֵמ ֲח ֵצ ֹרת )גבור( נְ ָטל ּו ְל ִר ְת ָמה )דורשי(.
או ְל ַ ְברֹנָ ה )יחיד(
מן ּ ָפ ֶרץ )יחודך( ֹ
ֵמ ִר ְת ָמה )דורשי( ָלא יָ ְדע ּון ִאי יִ נְ ְטל ּון ְל ִר ּ ֹ
מן ּ ָפ ֶרץ )יחודך(.
או ְל ָה ֵרי ָה ֲ ָב ִרים )יודע(ּ .ו ָפ ִקיד ַמ ְד ְ ּב ָרנָ א ְּד ַ ֵּמ ּה דְּ יִ נְ ְטל ּון ְל ִר ּ ֹ
ֹ
מן ּ ָפ ֶרץ )יחודך( נְ ָטל ּו ְל ִל ְבנָ ה )כבבת(.
ֵמ ִר ּ ֹ
א ֹבת )שועתנו(.
או ְל ֹ
ִמ ִ ּל ְבנָ ה )כבבת( ָלא יָ ְדע ּון ִאי יִ נְ ְטל ּון ְל ִר ָּסה )שמרם( ֹ
ּו ָפ ִקיד ַמ ְד ְ ּב ָרנָ א דְּ ַ ֵּמ ּה דְּ יִ נְ ְטל ּון ְל ִר ָּסה )שמרם(:
רות )ברוב(.
מ ֵס ֹ
או ְל ֹ
ֵמ ִר ָּסה )שמרם( ָלא יָ ְדע ּון ִאי יִ נְ ְטל ּון ִל ְק ֵה ָל ָתה )ברכם( ֹ
ּו ָפ ִקיד ַמ ְד ְ ּב ָרנָ א דְּ ַ ֵּמ ּה דְּ יִ נְ ְטל ּון ִל ְק ֵה ָל ָתה )ברכם(.
או ִל ְבנֵ י יַ ֲ ָקן
ִמ ְ ּק ֵה ָל ָתה )ברכם( ָלא יָ ְדע ּון ִאי יִ נְ ְטל ּון ְל ַהר ׁ ָש ֶפר )טהרם( ֹ
)טובך(ּ .ו ָפ ִקיד ַמ ְד ְ ּב ָרנָ א דְּ ַ ֵּמה דְּ יִ נְ ְטל ּון ְל ַהר ׁ ָש ֶפר )טהרם(.
ֵמ ַהר ׁ ָש ֶפר )טהרם( נְ ָטל ּו ַל ֲח ָר ָדה )רחמי(.
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מן
או ְל ַ ְל ֹ
ֵמ ֲח ָר ָדה )רחמי( ָלא יָ ְדע ּון ִאי יִ נְ ְטל ּון ְל ַמ ְק ֵהלֹת )צדקתך( ֹ
דִּ ְב ָל ָתיְ ָמה )צעקתינו(ּ .ו ָפ ִקיד ַמ ְד ְ ּב ָרנָ א דְּ ַ ֵּמה דְּ יִ נְ ְטל ּון ְל ַמ ְק ֵהלֹת )צדקתך(.
מו ָאב
או ְל ַ ְר ֹבת ֹ
ִמ ַּמ ְק ֵהלֹת )צדקתך( ָלא יָ ְדע ּון ִאי יִ נְ ְטל ּון ְל ָת ַחת )תמיד( ֹ
)תעלומות(ּ .ו ָפ ִקיד ַמ ְד ְ ּב ָרנָ א דְּ ַ ֵּמ ּה דְּ יִ נְ ְטל ּון ְל ָת ַחת )תמיד(.
או ְל ֶ ְצ ֹין ָ ּג ֶבר )גאה(.
ִמ ָּת ַחת )תמיד( ָלא יָ ְדע ּון ִאי יִ נְ ְטל ּון ְל ָת ַרח )גמלם( ֹ
ּו ָפ ִקיד ַמ ְד ְ ּב ָרנָ א דְּ ַ ֵּמ ּה דְּ יִ נְ ְטל ּון ְל ָת ַרח )גמלם(:
ִמ ָּת ַרח )גמלם( נְ ָטל ּו ְל ִמ ְת ָקה )חסין(.
או ְלפ ּו ֹנן )קדשתך(
מנָ ה )קדוש( ֹ
ִמ ִּמ ְת ָקה )חסין( ָלא יָ ְדע ּון ִאי יִ נְ ְטל ּון ְל ַח ׁ ְש ֹ
מנָ ה )קדוש(.
או ְל ִע ֵ ּיי ָה ֲ ָב ִרים )קבל(ּ .ו ָפ ִקיד ַמ ְד ְ ּב ָרנָ א ְּד ַ ֵּמ ּה דְּ יִ נְ ְטל ּון ְל ַח ׁ ְש ֹ
ֹ
רות )ברוב(.
מ ֵס ֹ
מנָ ה )קדוש( נְ ָטל ּו ְל ֹ
ֵמ ַח ׁ ְש ֹ
רות )ברוב( נְ ָטל ּו ִל ְבנֵ י יַ ֲ ָקן )טובך(.
מ ֵס ֹ
ִמ ּ ֹ
חר ַה ִ ּג ְד ָ ּגד )נהל(.
ִמ ְ ּבנֵ י יַ ֲ ָקן )טובך( נְ ָטל ּו ְל ֹ
חר ַה ִ ּג ְד ָ ּגד )נהל( נְ ָטל ּו ְליָ ְט ָב ָתה )עדתך(:
ֵמ ֹ
או ְל ָה ֵרי ָה ֲ ָב ִרים
ִמ ָ ּי ְט ָב ָתה )עדתך( ָלא יָ ְדע ּון ִאי יִ נְ ְטל ּון ְל ַ ְב ֹרנָ ה )יחיד( ֹ
)יודע(ּ .ו ָפ ִקיד ַמ ְד ְ ּב ָרנָ א דְּ ַ ֵּמ ּה דְּ יִ נְ ְטל ּון ְל ַ ְב ֹרנָ ה )יחיד(.
ֵמ ַ ְב ֹרנָ ה )יחיד( נְ ָטל ּו ְל ֶ ְצ ֹין ָ ּג ֶבר )גאה(.
ֵמ ֶ ְצ ֹין ָ ּג ֶבר )גאה( נְ ָטל ּו ְל ָק ֵד ׁש )לעמך(.
הר ָה ָהר )פנה(.
ִמ ָ ּק ֵד ׁש נְ ָטל ּו ְל ֹ
מנָ ה )זוכרי(.
הר ָה ָהר )פנה( נְ ָטל ּו ְל ַצ ְל ֹ
ֵמ ֹ
מנָ ה )זוכרי( ְלפ ּו ֹנן )קדושתך( א ֹו ְל ִע ֵ ּיי ָה ֲ ָב ִרים )קבל(ּ .ו ָפ ִקיד ַמ ְד ְ ּב ָרנָ א
ִמ ַּצ ְל ֹ
דְּ ַ ֵּמ ּה דְּ יִ נְ ְטל ּון ְלפ ּו ֹנן )קדושתך(:
א ֹבת )שועתנו(.
ִמ ּפ ּו ֹנן )קדושתך( נְ ָטל ּו ְל ֹ
א ֹבת )שועתנו( נְ ָטל ּו ְל ִע ֵ ּיי ָה ֲ ָב ִרים )קבל(.
ֵמ ֹ
ֵמ ִע ֵ ּיי ָה ֲ ָב ִרים )קבל( נְ ָטל ּו ְל ִדי ֹבן ָ ּגד )ושמע(.
מן דִּ ְב ָל ָתיְ ָמה )צעקתינו(.
ִמדִּ י ֹבן ָ ּגד )ושמע( נְ ָטל ּו ְל ַ ְל ֹ
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מן דִּ ְב ָל ָתיְ ָמה )צעקתינו( .נְ ָטל ּו ְל ָה ֵרי ָה ֲ ָב ִרים )יודע(.
ֵמ ַ ְל ֹ
מו ָאב )תעלומות(:
ּו ֵמ ָה ֵרי ָה ֲ ָב ִרים )יודע( נְ ָטל ּו ְל ַ ְר ֹבת ֹ

ואח"כ יאמר אנא בכח ובשכמל"ו ,ויועיל בעז"ה) .כה"כ(
ָא ָ ּנא ְ ּב ֹכ ַח ְ ּג .ד ַ ּלת יְ ִמינְ ָך ַּת ִּתיר ְצר ּו ָרה:

אבגית"ץ.

ש ְ ּג ֵבנ ּו ַט ֲה ֵרנ ּו ֹנו ָרא:
ַק ֵ ּבל ִר ַ ּנת ַ ְּמ ָך ַ ֹ

קרעשט"ן.

נָ א גִ בּ ֹור דּ ֹו ְר ׁ ֵשי יִ ח ּו ְד ָך ְּכ ָב ַבת ׁ ָש ְמ ֵרם:

נגדיכ"ש.

ָ ּב ְר ֵכםַ ,ט ֲה ֵרםַ ,ר ֲח ֵמםִ ,צ ְד ָק ְת ָך ָּת ִמיד ָ ּג ְמ ֵלם:

בטרצת"ג.

רוב ט ּו ְב ָך נַ ֵהל ֲ ָד ֶת ָך:
דו ׁש ְ ּב ֹ
ֲח ִסין ָק ֹ

חקבטנ"ע.

יָ ִחיד ֵ ּג ֶאה ְל ַ ְּמ ָך ּ ְפנֵ ה ֹזו ְכ ֵרי ְק .ד ּ ׁ ָש ֶת ָך:

יגלפזק.

מות:
ׁ ַש ְו ָ ֵתנ ּו ַק ֵ ּבל ּו ׁ ְש ַמע ַצ ֲ ָק ֵתנ ּו ֹיו ֵד ַ ַּת ֲ ל ּו ֹ
עו ָלם ָו ֶ ד:
תו ְל ֹ
בוד ַמ ְלכ ּו ֹ
ָ ּבר ּו ְך ׁ ֵשם ְּכ ֹ

שקוצית.

)çéù êéðôì äöåøîå ìáå÷îå áåùç äéäéù à"åà 'ä êéðôìî ïåöø éäé :(ë"äëî
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
éÈðãÉ àÂ íòÉÇ ð éäéÄ
Ä å .ø"éëà íäù íå÷î ìëá ìàøùé ìëìå åðì ,êúàøéìå êúãåáòì åðãéâ
éÅøîÀ àÄ ïÉåöÈøìÀ eéäÄ
À é (ô"á) :eäÅððÀåÉ k eðéãÈÅ é äNÅ òÂ îe
Ç .eðéÅìòÈ äÈððÀåÉ k eðéãÈÅ é äNÅ òÂ îe
Ç .eðéÅìòÈ eðéäÅ ìÉ àÁ
:éÄìàÉÂ åâÀå éÄøeö äåÈäÉ éÀ .êéÆ
È ðôÈ ìÀ éaÄ
Ä ì ïÉåéÀâäÀ
Æ å éÄô

"!
סדר המסעות בקצרה
יל ָמה) :צ( יַ ם ס ּוף:
ַר ְע ְמ ֵסס) .א( .ס ּכ ֹות )ב( ֵא ָתם )ג( ּ ִפי ַה ִחי ֹרת )י( ָמ ָרה )ת( ֵא ִ
)ק( ִמ ְד ַ ּבר ִסין) .ר( דָּ ְפ ָקה) .ע( ָאל ּו ׁש) .ש( ְר ִפ ִידם) .ט( ִמ ְד ַ ּבר ִסינַ י) :נ( ִק ְב ֹרת
ַה ַּת ֲא ָוה.
מן ּ ָפ ֶרץ) .י( ִל ְבנָ ה) .כ( ִר ָּסה) :ש( ְק ֵה ָל ָתה.
)נ( ֲח ֵצ ֹרת) .ג( ִר ְת ָמה) .ד( ִר ּ ֹ
)ב( ַהר ׁ ָש ֶפר) .ט( ֲח ָר ָדה) .ר( ַמ ְק ֵהלֹת) .צ( ָּת ַחת) .ת( ָּת ַרח) :ג( ִמ ְת ָקה.
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חר ַה ִ ּג ְד ָ ּגד) .נ( יָ ְט ָב ָתה) :ע(
רות) .ב( ְ ּבנֵ י יַ ֲ ָקן) .ט( ֹ
מ ֵס ֹ
מנָ ה) .ק( ֹ
)ח( ַח ׁ ְש ֹ
ַ ְב ֹרנָ ה.
א ֹבת.
מנָ ה) .ז( ּפ ּו ֹנן) :ק( ֹ
הר ָה ָהר) .פ( ַצ ְל ֹ
)י( ֶ ְצ ֹין ָ ּג ֶבר) .ג( ָק ֵד ׁש) .ל( ֹ
מן דִּ ְב ָל ָתיְ ָמה) .צ( ָה ֵרי ָה ֲ ָב ִרים) .י(
)ש( ִע ֵ ּיי ָה ֲ ָב ִרים) .ק( דִּ י ֹבן ָ ּגד) .ו( ַ ְל ֹ
מו ָאב) :ת(
בות ֹ
ַ ְר ֹ

"!

תפילה מהחיד"א
כתב הגאון חיד"א בריש ספר צפרן שמיר דלדעת רב הפוסקים מצות
צריכות כונה ,וכמה מצות מקים האדם ואינו נותן אל לבו וכו' אשר על כן
עמד ותקן תפלה כוללת בלילה הקדושה הזו וזו תארה:
ְל ׁ ֵשם יִ ח ּוד .ק ְד ׁ ָשא ְ ּב ִר ְ
יך ה ּוא ּו ׁ ְש ִכינְ ֵּת ּהּ ִ ,ב ְד ִחיל ּו ּו ְר ִחימ ּו ּו ְר ִחימ ּו ּו ְד ִחיל ּו,
ש ָר ֵאלֲ ,ה ֵרי ֲאנַ ְחנ ּו מ ּו ָכנִ ים
ְליַ ֲח ָדא ׁ ֵשם י"ה ְ ּבו"ה ְ ּביִ ח ּו ָדא ׁ ְש ִלים ְ ּב ׁ ֵשם ָּכל יִ ְ ׂ
ילת
תו ַ ּב ֲה ִס ָ ּבהּ .ו ִמ ְצ ַות נְ ִט ַ
ְל ַק ֵ ּים ִמ ְצ ַות ַה ִ ּקדּ ּו ׁש ַ ל ּכ ֹוס ִר ׁ
אש ֹוןּ .ו ִמ ְצ ַות ִל ׁ ְש ּת ֹו ֹ
)או ְ ּב ֵמי ֶמ ַלח(.
אש ֹוןּ .ו ִמ ְצ ַות ֲא ִכ ַ
יָ ַדיִ ם ְל ִטבּ ּול ִר ׁ
ח ֶמץ ֹ
לו ְ ּב ֹ
ילת ַה ַּכ ְר ּ ַפס ּו ְל ָט ְב ֹ
שה
ּו ִמ ְצ ַות ְ ּב ִצי ַ ת ַה ַּמ ָּצה ָה ֶא ְמ ָצ ִעית ִל ׁ ְש ַּתיִ ם ְּכצ ּו ַרת דָּ ֶל"ת ָוי"וּ .ו ִמ ְצ ַות ֲ ֵ ׂ
יאת ִמ ְצ ַריִ םּ .ו ִמ ְצ ַות ַה ַה ָ ּג ָדה ּו ִב ְר ַּכת
קום ָ ּבר ּו ְך ה ּוא ְ ּב ִס ּפ ּור יְ ִצ ַ
ְל ַה ִ ּגיד ׁ ִש ְב ֵחי ַה ָּמ ֹ
ילת יָ ַדיִ ם
תו ַ ּב ֲה ִס ָ ּבהּ .ו ִמ ְצ ַות נְ ִט ַ
ָ ּג ַאל יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ַ ל ּכ ֹוס ׁ ֵשנִ יּ .ו ִמ ְצ ַות ׁ ְש ִת ָ ּי ֹ
ילת ַה ַּמ ָּצהּ .ו ִמ ְצ ַות
שה דַּ ֲא ִכ ַ
ַל ְּסע ּו ָדהּ .ו ִמ ְצ ַות ֲא ִכ ַ
ילת ַה ּמ ֹו ִציאּ .ו ִמ ְצ ַות ֲ ֵ ׂ
לו ַ ּב ֲח ֹר ֶסתּ .ו ִמ ְצ ַות ַה ּכ ֹו ֵר ְך ְּכ ִה ֵ ּלל
יל ָתן ַ ּב ֲה ִס ָ ּבהּ .ו ִמ ְצ ַות ֲא ִכ ַ
ֲא ִכ ָ
רור ּו ְל ָט ְב ֹ
ילת ַה ָּמ ֹ
טוב.
תו ַ ּב ֲה ִס ָ ּבהּ .ו ִמ ְצ ַות ֲא ִכ ַ
ַה ָ ּז ֵקןּ .ו ִמ ְצ ַות ֲא ִכ ָ
בוד ֹיום ֹ
ילת ַה ְּסע ּו ָדה ִל ְכ ֹ
יל ֹ
תו ַ ּב ֲה ִס ָ ּבה.
ש ָבע זֵ ֶכר ַל ּ ֶפ ַסחּ .ו ִמ ְצ ַות ֲא ִכ ָ
ּו ִמ ְצ ַות ֲא ִכ ַ
יקו ָמן ַ ל ַה ּ ָ ׂ
יל ֹ
ילת ֲא ִפ ֹ
לו ַמר ִ ּב ְר ַּכת ַה ָּמ ֹזון ַ ל
) ּו ִמ ְצ ַות ַה ִ ּז ּמ ּון(ּ .ו ִמ ְצ ַות ֲ ֵ ׂ
שה ׁ ֶשל ִ ּב ְר ַּכת ַה ָּמ ֹזוןּ .ו ִמ ְצ ָוה ֹ
עו ָלם ַח ְסדּ ֹו
ּכ ֹוס ׁ ְש ִל ׁ ִ
תו ַ ּב ֲה ִס ָ ּבהּ .ו ִמ ְצ ַות ְ ּג ַמר ַה ַה ֵ ּלל ְוכ ּו' ְל ֹ
ישיּ .ו ִמ ְצ ַות ׁ ְש ִת ָ ּי ֹ
יעי ַ ּב ֲה ִס ָ ּבהּ .ו ִמ ְצ ַות ְ ּב ָר ָכה
יעיּ .ו ִמ ְצ ַות ׁ ְש ִת ַ ּית ּכ ֹוס ְר ִב ִ
ְונִ ׁ ְש ַמת ַ ל ּכ ֹוס ָה ְר ִב ִ
לות ָ ּב ֶהם ְונִ ְל ֹוות ִע ָּמ ֶהםַ .ו ֲאנַ ְחנ ּו ְמ ַכ ְ ּונִ ים
רונָ ה ׁ ֶש ַ ל ַה ַ ּייִ ןְ .ו ָכל ַה ִּמ ְצוֹת ַה ְּכל ּו ֹ
ַא ֲח ֹ
מד ָּכל יְ ֵמי ַח ֵ ּיינ ּו
ְ ּב ָכל ַה ִּמ ְצוֹת ָה ֵא ֶ ּלה ּו ְב ָכל ַה ִּמ ְצוֹת ׁ ֶש ָ ִ ׂ
עו ֵדנ ּו ְונִ ְל ֹ
שינ ּו ֵמ ֹ
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ש ֹות נַ ַחת
שה ְ ּב ָכל דָּ ָבר ׁ ֶש ִ ּב ְק .ד ּ ׁ ָשהַ .ה ּ ֹכל ַל ֲ ׂ
ְ ּב ֶ זְ ָר ֶת ָךְ .ו ָכל ַמ ֲח ׁ ָש ָבה ְו ִדבּ ּור ּו ַמ ֲ ֶ ׂ
ר ּו ַח ְל ָפנֶ ָ
ש ֶר ׁש
יך ׁ ֶש ּלֹא ַ ל ְמנָ ת ְל ַק ֵ ּבל ּ ְפ ָרס ְ ּב ׁש ּום ַצדַ .ו ֲאנַ ְחנ ּו ְמ ַכ ְ ּונִ ים ְל ַת ֵ ּקן ׁ ֹ
קום ֶ ְל ֹיוןַ .ו ֲאנַ ְחנ ּו ְמ ַכ ְ ּונִ ים ְל ַק ּ ׁ ֵשר נַ ְפ ׁ ֵשנ ּו ּו ְל ַה ְד ִ ּב ָיק ּה ֶאל
כות ְו ַה ִ ּל ּמ ּוד ְ ּב ָמ ֹ
ַה ְ ּב ָר ֹ
ילן ָה ֶ ְל ֹיון ְו ָא ָדם ָה ֶ ְל ֹיון ּו ְל ַת ְ ּק ֹנוּ .ו ְל ַח ֵ ּבר ַהדּ ֹו ִדים יַ ְחדָּ ו
ׁ ָש ְר ׁ ָש ּה ְל ַה ׁ ְש ִלים ִא ָ
עו ָלם ַּת ַחת יַ ד ה' ׁ ְש ִכינְ ָּתא ַּת ָּת ָאה.
ְ ּב ַא ֲה ָבה ְו ַא ֲח ָוהּ ,ו ְל ָה ִביא ָּכל .א ּמ ֹות ָה ֹ
ּו ְל ָה ִביא ָּכל ֱאל ֹ ִהים ֲא ֵח ִרים ַּת ַחת ְר ׁש ּות ׁ ְש ִכינְ ָּתא ִע ָ ּל ָאה.
צון ִמ ְ ּל ָפנֶ ָ
בו ֵתינ ּוֶ ׁ ,ש ַאל יְ ַ ֵּכב ׁש ּום ֵח ְטא ְו ָ וֹן
ִו ִ
ה ָוה ֱאל ֹ ֵהינ ּו ֵואל ֹ ֵהי ֲא ֹ
יך יְ ֹ
יהי ָר ֹ
כו ֵתינ ּו ּו ִמ ְצו ֵֹתינ ּו ְו ִל ּמ ּו ֵדנ ּוְ .ויִ ְהיֶ ה ַה ּ ֹכל ָח ׁש ּוב
ְו ִה ְרה ּור ְו ַא ׁ ְש ָמה ָו ֶר ׁ ַשע ֶאת ִ ּב ְר ֹ
ּו ְמ .ק ָ ּבל ּו ְמ .ר ֶּצה ְל ָפנֶ ָ
יצו ֵצי ַה ְ ּק .ד ּ ׁ ָשה ֲא ׁ ֶשר
לות ַ ל יְ ֵד ֶ
יהם ָּכל ֵ ּבר ּו ֵרי ְונִ ֹ
יך ְל ַה ֲ ֹ
ישנּ ּו ֵאלּ .ו ְת ָצ ְר ֵפם
נִ ְת ּ ַפ ְ ּזר ּו ַ ל יָ ֵדינ ּו ֵ ּבין ַה ְ ּק ִל ּפ ֹותַ .חיִ ל ָ ּב ַלע ַויְ ִק ֶאנּ ו ִמ ִ ּב ְט ֹנו ֹיו ִר ׁ ֶ
כות ּו ִמ ְצוֹת ְו ִל ּמ ּוד ָ ּבנֶ ָ
יך ַה ּי ֹו ְד ִעים ְו ַה ְמ ַכ ְ ּונִ ים ָּכל ַה ַּכ ָ ּו ֹנות ָה ְרא ּו ֹיות
ִעם ׁ ְש ָאר ְ ּב ָר ֹ
לום ְו ַר ִ ּבי ֶא ְל ָ זָ ר
ְל ַכ ֵ ּוןּ .ו ֵמ ַ ְכ ׁ ָשו ֲאנַ ְחנ ּו ְמ ַכ ְ ּונִ ים ַ ּב ּ ֹכל ְל ַד ַ ת ַר ׁ ְש ִ ּב"י ָ ָליו ַה ּ ׁ ָש ֹ
דו ׁ ִשיםַ .ו ֲה ֵרי ֲאנַ ְחנ ּו
לום ַה ְ ּק ֹ
לום ְו ֹיו ָתם ֶ ּבן ּ ִ .ז ָ ּיה ּו ָ ָליו ַה ּ ׁ ָש ֹ
ְ ּב ֹנו ָ ָליו ַה ּ ׁ ָש ֹ
שה יָ ֵדינ ּו
סו ְמ ִכים ֲ ֵל ֶ
יהם ַ ּב ּ ֹכל ִמ ּ ֹכל ּ ֹכלִ .ו ִ
יהי ֹנ ַ ם ֲאדֹנָ י ֱאל ֹ ֵהינ ּו ָ ֵלינ ּו ּו ַמ ֲ ֵ ׂ
ֹ
צון ִא ְמ ֵרי ִפי ְו ֶהגְ ֹיון ִל ִ ּבי ְל ָפנֶ ָ
ה ָוה
ּכ ֹונְ נָ ה ָ ֵלינ ּו ּו ַמ ֲ ֵ ׂ
יך יְ ֹ
שה יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ נֵ ה ּו .יִ ְהי ּו ְל ָר ֹ
צ ּו ִרי ְו ֹג ֲא ִלי:
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סדר ההגדה
úååöî øîâ ãò åðùé àìù úå÷åðúä ìéáùá ãéî øãñä úåùòì åúéáì øäîé äìéôúä øçà
:øåøîå äöî úìéëàå íéøöî úàéöé øåôéñ ,äìéìä
éðáî ãçàá ñðëéì äìéò ù÷áî ø"äöéä ïë ìòå íéðåéìò úåøåà ó÷åúá ùîùë äøéàî åæ äìéì
:(ùãå÷ä úãåáò) .åùàøá åéðéò íëçäå ,úéáä
:øãñä éðîéñ
רורּ .כ ֹו ֵר ְך. ׁ .ש ְל ָחן
מו ִציאַ .מ ָּצהָ .מ ֹ
ַקדֵּ ׁשּ .ו ְר ַחץַּ .כ ְר ּ ַפס .יַ ַחץַ .מגִ ידָ .ר ְח ָצהֹ .
עו ֵר ְךָ .צפ ּוןּ ָ .ב ֵר ְךַ .ה ֵ ּלל .נִ ְר ָצה:
ֹ
ַק ֵ ּד ׁש
:åéìò ùã÷îå ñåëä åì ïéâæåîå ,åðçéãéå ñåëä óåèùé ,ìèé÷ä ùáìé ñ"ðëäéáî àáùë ãéî
סות,
ִהנְ נִ י מ ּו ָכן ּו ְמז ּו ָמן ְל ַקיֵ ים ִמ ְצ ַות ִקיד ּו ׁש ּו ִמ ְצ ַות ּכ ֹוס ִר ׁ
אש ֹון ׁ ֶשל ַא ְר ַ ּבע ּכ ֹו ֹ
ְל ׁ ֵשם יִ ח ּוד ק ּו ְד ׁ ָשא ְ ּב ִר ְ
יה ַ ל יְ ֵדי ַהה ּוא ָט ִמיר ְונֶ ֱ ָלם ְ ּב ׁ ֵשם ָּכל
יך ה ּוא ּו ׁ ְש ִכינְ ֵּת ּ
ש ָר ֵאל:
יִ ְ ֹ
שה יָ ֵדינ ּו
ִו ִ
שה יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ נָ ה ָ ֵלינ ּו ּו ַמ ֲ ֵ ֹ
יהי ֹנו ַ ם ֲאדֹנָ י ֱאל ֹ ֵהינ ּו ָ ֵלינ ּו ּו ַמ ֲ ֵ ֹ
ּכ ֹונְ נֵ ה ּו:
:ïàë ïéìéçúî úáùá ìçùë
בלחשַ :ויְ ִהי ֶ ֶרב ַויְ ִהי ֹב ֶקר:
יעי
ֹיום ַה ּ ׁ ִש ּ ׁ ִשיַ .ויְ .כ ּל ּו ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם ְו ָה ָא ֶרץ ְו ָכל ְצ ָב ָאםַ :ויְ ַכל ֱאל ֹ ִהים ַ ּב ּי ֹום ַה ּ ׁ ְש ִב ִ
שהַ :ויְ ָב ֶר ְך
יעי ִמ ָּכל ְמ ַל ְ
שה ַו ִ ּי ׁ ְשבּ ֹת ַ ּב ּי ֹום ַה ּ ׁ ְש ִב ִ
ְמ ַל ְ
אכ ּת ֹו ֲא ׁ ֶשר ָ ָ ֹ
אכ ּת ֹו ֲא ׁ ֶשר ָ ָ ֹ
אכ ּת ֹו ֲא ׁ ֶשר ָ ּב ָרא
בו ׁ ָש ַבת ִמ ָּכל ְמ ַל ְ
ֱאל ֹ ִהים ֶאת ֹיום ַה ּ ׁ ְש ִב ִ
תו ִּכי ֹ
א ֹ
יעי ַויְ ַקדֵּ ׁש ֹ
ש ֹות:
ֱאל ֹ ִהים ַל ֲ ֹ
כשחל בחול מתחילין כאןַ :ס ְב ִרי ָמ ָרנָ ן ְו ַר ָ ּבנָ ן ְו ַרבּ ֹו ַתי:
עו ָלם ,בּ ֹו ֵרא ּ ְפ ִרי ַה ָ ּג ֶפן:
ָ ּבר ּו ְך ַא ָּתה יהוה ֱאל ֹ ֵהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָה ֹ
רו ְמ ָמנ ּו ִמ ָּכל
עו ָלם ֲא ׁ ֶשר ָ ּב ַחר ָ ּבנ ּו ִמ ָּכל ָ ם ְו ֹ
ָ ּבר ּו ְך ַא ָּתה יהוה ֱאל ֹ ֵהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָה ֹ
תות
ָל ׁש ֹון ְו ִקדְּ ׁ ָשנ ּו ְ ּב ִמ ְצו ָֹתיוַ .ו ִּת ֶּתן ָלנ ּו יהוה ֱאל ֹ ֵהינ ּו ְ ּב ַא ֲה ָבה )לשבתַ ׁ :ש ָ ּב ֹ
ש ֹון )לשבתֶ :את ֹיום ַה ׁ ַש ָ ּבת
ש ֹ
ש ְמ ָחה ַח ִ ּגים ּוזְ ַמ ִ ּנים ְל ָ ֹ
מו ֲ ִדים ְל ִ ֹ
ִל ְמנ ּו ָחה ּו( ֹ
ק ֶד ׁש זֵ ֶכר
ַה ֶ ּזה ְו( ֶאת ֹיום ַחג ַה ַּמצ ֹּות ַה ֶ ּזה זְ ַמן ֵחר ּו ֵתנ ּו )לשבתּ ְ :ב ַא ֲה ָבה( ִמ ְק ָרא ֹ
או ָתנ ּו ִקדַּ ׁ ְש ָּת ִמ ָּכל ָה ַ ִּמים) .לשבת ְ -ו ׁ ַש ָ ּבת(
יצ ַ
ִל ִ
יאת ִמ ְצ ָריִ םִּ .כי ָבנ ּו ָב ַח ְר ָּת ְו ֹ
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ש ֹון ִהנְ ַח ְל ָּתנ ּוּ ָ .בר ּו ְך
ש ֹ
ש ְמ ָחה ּו ְב ָ ֹ
צון( ְ ּב ִ ֹ
מו ֲ ֵדי ָק ְד ׁ ֶש ָך )לשבת ּ ְ -ב ַא ֲה ָבה ּו ְב ָר ֹ
ּו ֹ
ש ָר ֵאל ְו ַה ְ ּז ַמ ִ ּנים:
ַא ָּתה יהוה ְמ ַקדֵּ ׁש )לשבת ַ -ה ׁ ַש ָ ּבת וְ ( יִ ְ ֹ
עו ָלםֶ ׁ ,ש ֶה ֱחיָ נ ּו ְו ִק ְ ּי ָמנ ּו ְו ִה ִ ּגי ָ נ ּו ַל ְ ּז ַמן ַה ֶ ּזה:
ָ ּבר ּו ְך ַא ָּתה יהוה ֱאל ֹ ֵהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָה ֹ
:äðåøçà äëøá êøáî åðéàå ìàîù úáéñäá äúåùå
:ïîæ ,äìãáä ,øð ,ùåãé÷ ,ïéé úåáéú éùàø æ"äð÷é ïéùã÷î ùãå÷ úáù éàöåîá ìçùë
או ֵרי ָה ֵא ׁש:
עו ָלם בּ ֹו ֵרא ְמ ֹ
ָ ּבר ּו ְך ַא ָּתה יהוה ֱאל ֹ ֵהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָה ֹ
ח ֶשְ 5ך
אור ְל ֹ
חל ֵ ּבין ֹ
ק ֶד ׁש ְל ֹ
עו ָלם ַה ַּמ ְבדִּ יל ֵ ּבין ֹ
ָ ּבר ּו ְך ַא ָּתה יהוה ֱאל ֹ ֵהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָה ֹ
שהּ ֵ .בין ְק .ד ּ ׁ ַשת ׁ ַש ָ ּבת
ש ָר ֵאל ָל ַ ִּמים ֵ ּבין ֹיום ַה ּ ׁ ְש ִב ִ
יעי ְל ׁ ֵש ׁ ֶשת יְ ֵמי ַה ַּמ ֲ ֶ ֹ
ֵ ּבין יִ ְ ֹ
שה ִקדַּ ׁ ְש ָּת.
טוב ִה ְבדַּ ְל ָּתְ .ו ֶאת ֹיום ַה ּ ׁ ְש ִב ִ
יעי ִמ ּ ׁ ֵש ׁ ֶשת יְ ֵמי ַה ַּמ ֲ ֶ ֹ
ִל ְק .ד ּ ׁ ַשת ֹיום ֹ
ש ָר ֵאל ִ ּב ְק .ד ּ ׁ ָש ֶת ָך:
ִה ְבדַּ ְל ָּת ְו ִקדַּ ׁ ְש ָּת ֶאת ַ ְּמ ָך יִ ְ ֹ
ק ֶד ׁש:
ק ֶד ׁש ְל ֹ
ָ ּבר ּו ְך ַא ָּתה יהוה ַה ַּמ ְבדִּ יל ֵ ּבין ֹ
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הערות בענין שמות המוחין
לתו"ח חכמה היינו עתיק שכולל צלם שלם ,וכן שאר המוחין.

א .בכל הד' קוין של הד' כוסות וכן הד' קוין של המצה ,עי' תו"ח דף )סא ,ג( שקיבל מהרש"ש שהוא
כמו ד' כריעות וזקיפות דעמידה ,שהם בד' שרשי המוחין שבכתר ,וכ"א כולל צלם שלם של ג' קוין,
רק שבשער הכוונות סידר בכללות שע"ב בקידש וס"ג באשר גאלנו וכו' .אבל בפרטות כ"א מהם כולל
עסמ"ב ,והיינו עסמ"ב דע"ב ,ודס"ג וכו'.
היר"א סידר שכל מוח כלול מחו"ב חו"ג ,ויש לדון בל"מ אם יש לסדר כך.

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
סידר גם בל"מ ד"פ וצ"ב ,וכן בסידור הרב נסים עיני ז"ל סידר ד"פ .והרוצה לכוין ד"פ יכפול הכונה
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.
רבי וידאל סידר בקטנות ב"פ לב' פרצופי חג"ת ונה"י ,ובגדלות ג"פ לג"פ חב"ד.

ג .ידוע שפרצוף הגדלות כלול מג' פרצופי חב"ד ,הקטנות מחג"ת ונה"י ,ולכן סידר הרב וידאל ז"ל
בגדלות ג"פ לחב"ד ,ובקטנות ב"פ לחג"ת ונה"י .וכן בכת"י הרש"ש בכרפס כפל את הנרנח"י לפרצופי
נה"י וחג"ת .והרוצה לכוין כך יכפול את הכוונה.
אם יש לכוין ל"מ בנוק'.

ד .בענין הל"מ של הנוק' ,בסידור היר"א בכרפס )ששם סידר את המוחין דנוק' בנפרד( לא סידר ל"מ,
וכן דעת כ"ק אדמו"ר שליט"א שאין לכוין בנוק' ל"מ ,אמנם מצינו באיזה סידור כת"י בכרפס שסידר
ל"מ ,ולכן סידרנו הל"מ במוסגר ,והבוחר יבחור.
דעת הרד"מ שיש לכוין או"פ לזו"ן באחיזת הכוס ,מקיף בברכה ,וליעו"ר בשתיה.

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
באור פנימי לזו"ן ,ואח"כ באמירת הברכות באור מקיף לז"א ,ובשתיה נמשך ליעקב ורחל ,והרוצה
לכוין כן יכפול הכונה .והשד"ה פירש דבריו שקודם הברכה הוא אח' ,ובשתיה פנים .כמו"כ ס"ל לרד"מ
שהכל נמשך בדרך דחיות ,בתחילה כל הצלם לחב"ד ,ואח"כ חג"ת ונה"י לחג"ת ,ואח"כ נה"י לנה"י.
דעת השדה שרק אח' דגדלות א' נכנס בקדושת היום.

ו .דעת השד"ה שבקדושת היום נכס מאליו רק אח' דגדלות ראשון ,ולא הפנים ,ולפי"ז בקידוש יש
לכוין שכבר היה אח' דגדלות א' דישסו"ת ,ולהמשיך מחדש פנים דגדלות א' דישסו"ת.
דעת היר"א שבכל מוח מתקנים אח' ופנים ,וזיווג.

ז .יש לציין מ"ש היר"א בהקדמתו )וכן בקנין פירות עמ' ס"ב( שבכל מוח מביאים אח' ופנים יחד,
ובאכילה יש זיווג באותו מוח .ודעת כ"ק אדמו"ר שליט"א שלשיטתו יש לכוין בכל פרט את הזיווג כמו
שמסודר בנרצה.
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קדש חח"ן )א( גדלות א' דישסו"ת כבר היה בזו"ן
יכוין שכבר היה בז"א חח"ן דגד' א' דישסו"ת )שנכנס בקדושת היום(.
והנפשות והמספר והמלכויות והדמות לג' כלי ג' ספירות חח"ן דנוק'.
כבר היה חח"ן דגד' א' דישסו"ת בז"א.
 חח"ן דמקיף מ' דז"א 
ַא ַהיַ ַה ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה יַ ַה וַ ַה
ֶא ֶהיֶ ֶה ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה יֶ ֶה וֶ ֶה
ִא ִהיִ ִה ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה יִ ִה וִ ִה
 חח"ן דמקיף ל' דז"א 
ַא ַהיַ ַה ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה יַ ַה וַ ַה
ֶא ֶהיֶ ֶה ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה יֶ ֶה וֶ ֶה
ִא ִהיִ ִה ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה יִ ִה וִ ִה
 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דחכמה 
ַא ַהיַ ַה ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה יַ ַה וַ ַה
ַא ַהיַ ַה ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה יַ ַה וַ ַה
ַא ַהיַ ַה ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה יַ ַה וַ ַה
ַא ַהיַ ַה ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה יַ ַה וַ ַה

)ולשד"ה יכוין גם להמשיך
מחדש מוחין דפנים דגדלות
א' דישסו"ת(.

ליר"א )ק"פ סב( יש לכוין
בכל פרט אח' ופנים וזיווג,
תמצא לקמן בנרצה )כ"ק
אדמו"ר שליט"א(.

הנפשות והמספר והמלכויות והדמות בנוק'.
 חח"ן דמקיף מ' דנוק' 
) ַא ַהיַ ַה ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה יַ ַה וַ ַה
ֶא ֶהיֶ ֶה ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה יֶ ֶה וֶ ֶה
ִא ִהיִ ִה ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה יִ ִה וִ ִה
 חח"ן דמקיף ל' דנוק' 
) ַא ַהיַ ַה ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה יַ ַה וַ ַה
ֶא ֶהיֶ ֶה ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה יֶ ֶה וֶ ֶה
ִא ִהיִ ִה ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה יִ ִה וִ ִה
 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דחכמה 
ַא ַהיַ ַה ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה יַ ַה וַ ַה
ַא ַהיַ ַה ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה יַ ַה וַ ַה
ַא ַהיַ ַה ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה יַ ַה וַ ַה
ַא ַהיַ ַה ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה יַ ַה וַ ַה

מוח וצלם

מוח וצלם

יוד הי ויו הי
אלף הי יוד הי

יוד הי ויו הי
אלף הי יוד הי

כלי חכמה דז"א

כלי חכמה דנוק'

יוד הי ואו הא
י יה יהו יהוה
יוד הא ואו הא

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דחסד 
ֶא ֶהיֶ ֶה ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה יֶ ֶה וֶ ֶה
ֶא ֶהיֶ ֶה ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה יֶ ֶה וֶ ֶה
ֶא ֶהיֶ ֶה ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה יֶ ֶה וֶ ֶה
ֶא ֶהיֶ ֶה ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה יֶ ֶה וֶ ֶה

יוד הא וו הה
יוד ,יוד הא ,יוד הא וו ,יוד הא וו הה
י יה יהו יהוה

לרד"ם יכוין כל זה בתחילה
באחיזת הכוס יכוין באור
פנימי לזו"ן ,ואח"כ
באמירת הברכות באור
מקיף לז"א ,ובשתיה נמשך
ליעקב ורחל.

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דחסד 
ֶא ֶהיֶ ֶה ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה יֶ ֶה וֶ ֶה
ֶא ֶהיֶ ֶה ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה יֶ ֶה וֶ ֶה
ֶא ֶהיֶ ֶה ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה יֶ ֶה וֶ ֶה
ֶא ֶהיֶ ֶה ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה יֶ ֶה וֶ ֶה

מוח וצלם

מוח וצלם

יוד הי ויו הי
אלף הי יוד הי

יוד הי ויו הי
אלף הי יוד הי

כלי חסד דז"א

כלי חסד דנוק'

א אל אלו אלוה
אלוה
אלף למד

אלף למד
אלף ,אלף למד
אל

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דנצח 
ִא ִהיִ ִה ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה יִ ִה וִ ִה
ִא ִהיִ ִה ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה יִ ִה וִ ִה
ִא ִהיִ ִה ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה יִ ִה וִ ִה
ִא ִהיִ ִה ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה יִ ִה וִ ִה

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דנצח 
ִא ִהיִ ִה ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה יִ ִה וִ ִה
ִא ִהיִ ִה ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה יִ ִה וִ ִה
ִא ִהיִ ִה ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה יִ ִה וִ ִה
ִא ִהיִ ִה ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה יִ ִה וִ ִה

מוח וצלם

מוח וצלם

יוד הי ויו הי
אלף הי יוד הי

יוד הי ויו הי
אלף הי יוד הי

כלי נצח דז"א

כלי נצח דנוק'

יהוה
צ צב צבõ
צבõ

אל
א אל
בם
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קדש חח"ן )ב( קטנות ב' דאימא לזו"ן
עתה יכוין להמשיך חח"ן דקט' ב' דאימא עי' לז"א .והנפשות והמספר והמלכויות והדמות לג' כלי ג' ספירות חח"ן דנוק'.
חח"ן דקט' ב' דאימא עי' לז"א.
 חח"ן דמקיף מ' דז"א 
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה
 חח"ן דמקיף ל' דז"א 
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה
 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דחכמה 
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה

והנפשות והמספר והמלכויות
והדמות לחח"ן דנוק'.
 חח"ן דמקיף מ' דנוק'

) ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה(
 חח"ן דמקיף ל' דנוק' 
) ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה(
 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דחכמה 
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה

מוח וצלם

מוח וצלם

אכדטם
אכדטם

אכדטם
אכדטם

כלי חכמה דז"א



כלי חכמה דנוק'

יוד הי ואו הא
י יה יהו יהוה
יוד הא ואו הא

יוד הא וו הה
יוד ,יוד הא ,יוד הא וו ,יוד הא וו הה
י יה יהו יהוה

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דחסד 
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דחסד 
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה

מוח וצלם

מוח וצלם

אכדטם
אכדטם

אכדטם
אכדטם

כלי חסד דז"א

כלי חסד דנוק'

א אל אלו אלוה
אלוה
אלף למד

אלף למד
אלף ,אלף למד
אל

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דנצח 
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דנצח 
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה

מוח וצלם

מוח וצלם

אכדטם
אכדטם

אכדטם
אכדטם

כלי נצח דז"א

כלי נצח דנוק'

יהוה
צ צב צבõ
צבõ

אל
א אל
בם

סידור כוונות

34

הגדה של פסח

תורת חכם

קדש חח"ן )ג( גדלות ב' דאימא לזו"ן
עתה יכוין להמשיך חח"ן דגד' ב' דאימא עי' לז"א .והנפשות והמספר והמלכויות והדמות לג' כלי ג' ספירות חח"ן דנוק'.
חח"ן דגד' ב' דאימא עי' לז"א.
 חח"ן דמקיף מ' דז"א 
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה
 חח"ן דמקיף ל' דז"א 
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה
 צ' דחו"ב חו"ג דחכמה 
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה

והנפשות והמספר והמלכויות
והדמות לחח"ן דנוק'.

וכשישתה
ימשיך חלקי החסדים דלאה דרך
גרון ז"א לאו"פ לרחל וחלק הגבורות
לאו"מ.

 חח"ן דמקיף מ' דנוק' 
) ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה(
 חח"ן דמקיף ל' דנוק' 
) ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה(
 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דחכמה 
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה

מוח וצלם

מוח וצלם

יוד הי ויו הי
אלף הי יוד הי

יוד הי ויו הי
אלף הי יוד הי

כלי חכמה דז"א

כלי חכמה דנוק'

יוד הי ואו הא
י יה יהו יהוה
יוד הא ואו הא

יוד הא וו הה
יוד ,יוד הא ,יוד הא וו ,יוד הא וו הה
י יה יהו יהוה

פנימי צ' דחו"ב חו"ג דחסד 
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דחסד 
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה

מוח וצלם

מוח וצלם

יוד הי ויו הי
אלף הי יוד הי

יוד הי ויו הי
אלף הי יוד הי

כלי חסד דז"א

כלי חסד דנוק'

א אל אלו אלוה
אלוה
אלף למד

אלף למד
אלף ,אלף למד
אל

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דנצח 
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דנצח 
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה

מוח וצלם

מוח וצלם

יוד הי ויו הי
אלף הי יוד הי

יוד הי ויו הי
אלף הי יוד הי

כלי נצח דז"א

כלי נצח דנוק'

יהוה
צ צב צבõ
צבõ

אל
א אל
בם
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ּו ְר ַחץ
:íéãé úìéèð ìò êøáî åðéàå åéãé ìèåð
ְל ׁ ֵשם יִ ח ּוד .ק ְד ׁ ָשא ְ ּב ִר ְ
יה ִ ּב ְד ִחיל ּו ּו ְר ִחימ ּוּ ,ו ְר ִחימ ּו ּו ְד ִחיל ּו,
יך ה ּוא ּו ׁ ְש ִכינְ ֵּת ּ
ש ָר ֵאלֲ ,ה ֵרינִ י מ ּו ָכן ּו ְמזָּ .מן
ְליַ ֲח ָדא ׁ ֵשם י"ה ְ ּבו"ה ְ ּביִ ח ּו ָדא ׁ ְש ִלים ְ ּב ׁ ֵשם ָּכל יִ ְ ׂ
קו ֶדם ִטיבּ ּול ַה ַּכ ְר ּ ָפס ְ ּב ַמ ׁ ְש ֶקהַ .א ׁ ֶשר ִת ְקנ ּו
חוץ יַ ָּדי ֹ
ְל ַקיֵ ם ִמ ְצ ָוה ְד ַר ָ ּבנָ ן ִל ְר ֹ
ש ֹות נַ ָחת ר ּו ַח ְל ֹיו ְּצ ִרי
צותְּ .כ ֵדי ַל ֲ ׂ
רונָ ם ִל ְב ָר ָכה ְ ּב ֵליל ַחג ַה ַּמ ֹ
ֲח ָכ ִמים זִ כֱ ֹ
ה ָוה
קום ֶ ְל ֹיוןִ .ו ִ
ְו ַל ֲ ׂ
יהי ֹנ ַ ם יְ ֹ
ש ֶר ׁש ִמ ְצ ָוה ֹזו ְ ּב ָמ ֹ
צון בּ ֹו ְר ִאיְ .ל ַת ֵקן ׁ ֹ
ש ֹות ְר ֹ
שה יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ נֵ ה ּו:
שה יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ נָ ה ָ ֵלינ ּוּ ,ו ַמ ֲ ֵ ׂ
ֱאל ֹ ֵהינ ּו ָ ֵלינ ּו ּו ַמ ֲ ֵ ׂ
להמשיך י"ה דע"ב דגד' ב' דאי' שבחכמה דז"א לרחוץ כלי פנימי דגופא דז"א
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
ַּכ ְר ּ ַפס
éøô àøåá êøáîå çìî éîá ìåáèéå ,äðåøçà äëøáá áééçúé àìù éãë úéæëî úåçô ñôøëä ç÷é
:äáéñä àìá ìëàéå ,øåøîä úà øåèôì ïéåëéå ,äîãàä
עו ָלם ,בּ ֹו ֵרא ּ ְפ ִרי ָה ֲא ָד ָמה:
ָ ּבר ּו ְך ַא ָּתה יהוה ֱאל ֹ ֵהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָה ֹ
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כרפס קטנות א' דתבונה לז"א
יכוין להמשיך חח"ן בג"ה דת"י דקטנות א' דתבונה לז"א
 חח"ן דמקיף מ' דז"א 
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה
 חח"ן דמקיף ל' דז"א 
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה
 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דחכמה 
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה

)לרד"מ ז"ל :לבג"ה ודת"י נכנס רק הארה(

 דת"י דמקיף מ' דז"א 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
 דת"י דמקיף ל' דז"א 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דדעת 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה

 בג"ה דמקיף מ' דז"א 
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה
 בג"ה דמקיף ל' דז"א 
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה
 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דבינה 
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה

מוח וצלם

מוח וצלם

מוח וצלם

אלף למד הי יוד מם
אלף למד הי יוד מם

אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם

אלף למד הה יוד מם
אלף למד הה יוד מם

כלי חכמה דז"א

כלי דעת דז"א

כלי בינה דז"א

יוד הי ואו הא
י יה יהו יהוה
יוד הא ואו הא

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

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

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דחסד 
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה

פנימי צ' דחו"ב חו"ג דתפארת 
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דגבורה 
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה

אלף הא יוד הא
אהיה

מוח וצלם

מוח וצלם

מוח וצלם

אלף למד הי יוד מם
אלף למד הי יוד מם

אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם

אלף למד הה יוד מם
אלף למד הה יוד מם

כלי חסד דז"א

כלי תפארת דז"א

כלי גבורה דז"א

א אל אלו אלוה
אלוה
אלף למד

יוד הא ואו הא
י יה יהו יהוה
יהוה

אלף ,אלף למד ,אלף למד הי,
אלף למד הי יוד ,אלף למד הי יוד מם

יֱ הֹוִ ה

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דנצח 
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דיסוד 
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דהוד 
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה

יה

מוח וצלם

מוח וצלם

מוח וצלם

אלף למד הי יוד מם
אלף למד הי יוד מם

אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם

אלף למד הה יוד מם
אלף למד הה יוד מם

כלי נצח דז"א

כלי יסוד דז"א

כלי הוד דז"א

יהוה
צ צב צבõ
צבõ

יאהדונהי
שין ,שין דלת ,שין דלת יוד
שין דלת יוד

אדני
 öצבאו צבאות
öות
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כרפס קטנות א' דתבונה לנוק'
יכוין להמשיך חח"ן בג"ה דת"י דקטנות א' דתבונה לנוק'
 חח"ן דמקיף מ' דנוק'

) ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה(

 חח"ן דמקיף ל' דנוק'

) ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה(

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דחכמה

ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה



)לרד"מ ז"ל :לבג"ה ודת"י נכנס רק הארה(

 דת"י דמקיף מ' דנוק' 
א ֵהיָ ֵה ֹ
) ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ(
 דת"י דמקיף ל' דנוק' 
א ֵהיָ ֵה ֹ
) ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹי ֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ(
 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דדעת 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה

 בג"ה דמקיף מ' דנוק' 
) ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה(
 בג"ה דמקיף ל' דנוק' 
) ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה(
 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דגבורה 
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה

מוח וצלם

מוח וצלם

מוח וצלם

אלף למד הי יוד מם
אלף למד הי יוד מם

אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם

אלף למד הה יוד מם
אלף למד הה יוד מם

כלי חכמה דנוק'

כלי דעת דנוק'

כלי בינה דנוק'

יוד הא וו הה
יוד ,יוד הא ,יוד הא וו ,יוד הא וו הה
י יה יהו יהוה

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

אלף הה יוד הה
אהיה
א ,אה ,אהי ,אהיה

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דחסד 
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה

פנימי צ' דחו"ב חו"ג דתפארת 
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דגבורה 
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה

מוח וצלם

מוח וצלם

מוח וצלם

אלף למד הי יוד מם
אלף למד הי יוד מם

אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם

אלף למד הה יוד מם
אלף למד הה יוד מם

כלי חסד דנוק'

כלי תפארת דנוק'

כלי גבורה דנוק'

אלף למד
אלף ,אלף למד
אל

אלף למד הי יוד מם
צבאות
השתפא

יֱ הֹוִ ה

אלהים
אכדטם

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דנצח 
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דיסוד 
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דהוד 
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה

מוח וצלם

מוח וצלם

מוח וצלם

אלף למד הי יוד מם
אלף למד הי יוד מם

אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם

אלף למד הה יוד מם
אלף למד הה יוד מם

כלי נצח דנוק'

כלי יסוד דנוק'

כלי הוד דנוק'

אל
א אל
בם

שין דלת יוד
שדי
ש שד שדי

אלהים
א אל אלה אלהי אלהים
במוכן
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קטנות א' דתבונה למלכות דנוק'
 מלכות דמקיף מ' דנוק' 
) ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה(
 מלכות דמקיף ל' דנוק' 
) ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה(
 פנימי צ' חו"ב חו"ג דמלכות דנוק' 
ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה
ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה
ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה
ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה
כלי מלכות דנוק'

אלף דלת נון יוד
אדני
א אד אדנ אדני
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יַ ַחץ
:ïîå÷éôàì äúåà øåîùé äìåãâä éöçäå äîå÷îá äðçéðé äðè÷ä äéöçå ,äéðùä äöîä äöçé
'àä äöîä íò ,'÷åðä àéäù ,'ãä ÷ìç øáçéå ,è øåéöá ä ãåñ àéäù äðéáã 'áä äöîä øåáùé
åäçéðé å"àåä ÷ìçå .õøà ãñé äîëçá 'ä ãåñá .ã øåéöá åéäéå ,ã"åé '÷ðä ,äîëç àéäù
.ïîå÷éôàì
ַמ ִ ּגיד
:"ìàøùé ìàâ" ãò "àéðò àîçì àä"î äãâää íéøîåà
:(á"ò î á"çæ) øäæä øîàî äãâää íãå÷ íéøîåà ùé
יאת ִמ ְצ ָריִ םְ ,ד ִאיה ּו ִחי ּו ָבא ַ ל ַ ּבר נָ ׁש
יצ ַ
ּ ְפק ּו ָדא ָב ַתר ָדא ְל ַס ּ ֵפר ִ ּב ׁ ְש ָב ָחא ִד ִ
יאת
יצ ַ
ימנָ אָּ ,כל ַ ּבר נָ ׁש ְד ִא ׁ ְש ָּת ֵ י ִב ִ
או ִק ְ
ְל ִא ׁ ְש ָּת ֵ י ְ ּב ַהאי ׁ ְש ָב ָחא ְל ָ ְל ִמיןָ ,ה ִכי ֹ
ִמ ְצ ַריִ ם ּו ְב ַהה ּוא ִס ּפ ּור ָח ֵדי ְב ֶח ְד ָוה ,זַ ִמין ִאיה ּו ְל ֶמ ֱח ֵדי ִב ׁ ְש ִכינְ ָּתא ְל ָ ְל ָמא
יהְ ,וק ּו ְד ׁ ָשא ְ ּב ִר ְ
יך ה ּוא
ְד ָא ֵתי ְדה ּוא ֵחד ּו ִמ ּ ֹכ ָלאְ ,ד ַהאי ִאיה ּו ַ ּבר נָ ׁש ְד ָח ֵדי ְ ּב ָמ ֵר ּ
יש ק ּו ְד ׁ ָשא ְ ּב ִר ְ
יה,
יך ה ּוא ְל ָכל ּ ַפ ַמ ְליָ יא ִד ֵ
יה ׁ ַש ְע ָּתא ָכנִ ׁ
יל ּ
ָח ֵדי ְ ּב ַהה ּוא ִס ּפ ּורּ ֵ .ב ּ
ילי ְד ָקא ִמ ׁ ְש ָּתע ּו ָ ּבנַ י ְו ָח ָדאן
לון זִ יל ּו ְו ׁ ָש ְמע ּו ִס ּפ ּו ָרא ִד ׁ ְש ָב ָחא ִד ִ
ְו ָא ַמר ֹ
ש ָר ֵאלְ ,ו ׁ ָש ְמע ּו
ְ ּבפ ּו ְר ָקנִ יְּ .כ ֵדין ּ.כ ְלה ּו ִמ ְת ַכנְ ׁ ִשין ְו ָא ְתיָ יןּ ,ו ִמ ְת ַח ְ ּב ִרין ַ ּב ֲה ֵדיה ּו ְדיִ ְ ֹ
יה
או ָדן ֵל ּ
הוןְ ,כ ֵדין ָא ְתיָ ין ְו ֹ
ִס ּפ ּו ָרא ִד ׁ ְש ָב ָחא ְד ָקא ָח ָדאן ְ ּב ֶח ְד ָוה ְדפ ּו ְר ָקנָ א ְד ָמ ֵר ֹ
ְלק ּו ְד ׁ ָשא ְ ּב ִר ְ
ישא
יה ַ ל ַ ָּמא ַק ִד ׁ ָ
או ָדאן ֵל ּ
יך ה ּוא ַ ל ָּכל ִאינ ּון נִ ִסין ּוגְ ב ּו ָרןְ ,ו ֹ
ילא
הוןְּ ,כ ֵדין ִא ּת ֹו ֵסף ֵח ָ
יה ְב ַא ְר ָ א ַד ֲח ָדאן ְב ֶח ְד ָוה ְדפ ּו ְר ָקנָ א ְד ָמ ֵ
ְד ִאית ֵל ּ
אר ֹ
יהון ְּכ ַמ ְל ָּכא
ילא ְל ָמ ֵ
ש ָר ֵאל ְ ּב ַהאי ִס ּפ ּו ָרא יָ ַה ִבין ֵח ָ
ּוגְ ב ּו ְר ָּתא ְל ֵ ָ
אר ֹ
ילא ְויִ ְ ֹ
יה ְו .כ ְלה ּו ַד ֲח ִלין
ְד ִא ּת ֹו ַסף ֵח ָ
או ָדן ֵל ּ
ילא ּוגְ ב ּו ְר ָתא ַּכד ְמ ׁ ַש ְ ּב ִחין גְ ב ּו ְר ֵּתיה ְו ֹ
יה ַ ל ּ.כ ְלה ּוּ .ו ְבגִ ין ָּכ ְך ִאית ְל ׁ ַש ָ ּב ָחא ּו ְל ִא ׁ ְש ָּת ֵ י ְ ּב ִס ּפ ּו ָרא
יה ְו ִא ְס ַּת ֵלק יְ ָק ֵר ּ
ִמ ַק ֵמ ּ
חו ָבא ִאיה ּו ַ ל ַ ּבר נָ ׁש ְל ִא ׁ ְש ָּת ֵ י ָּת ִדיר ַק ֵמי
ָדא ְּכ ָמה ְד ִא ְּת ַמרְּ .כגַ ְונָ א ָדא ֹ
ק ּו ְד ׁ ָשא ְ ּב ִר ְ
ימא ַא ַּמאי
יסין ְד ָ ַבדְ .ו ִאי ֵּת ָ
יסא ְב ָכל ִאינ ּון נִ ִ
יך ה ּוא ּו ְל ַפ ְרס ּו ֵמי נִ ָ
חו ְב ָתא ְו ָהא ק ּו ְד ׁ ָשא ְ ּב ִריך ה ּוא יָ ַדע ֹכ ָלא ָּכל ַמה ִד ַה ָוה ְויֶ ֱה ֵוי ְל ָב ַתר דְּ נָ א,
ִאיה ּו ֹ
יה ַ ל ַמה ְד ִאיה ּו ָ ַבד ְו ִאיה ּו יָ ָדעֶ ,א ָלא ַודַּ אי ִא ְצ ְט ִר ְ
יך
ַא ַמאי .פ ְרס ּו ָמא ָדא ַק ֵמ ּ
יה ְ ּב ָכל ַמה ְד ִאיה ּו ֳ ַבדּ ְ ,בגִ ין ְד ִאינ ּון
ַ ּבר נָ ׁש ְל ַפ ְרס ּו ֵמי נִ ָ
יסא ּו ְל ִא ׁ ְש ָּת ֵ י ַק ֵּמ ּ
או ָדאן .כ ְלה ּו ְלק ּו ְד ׁ ָשא
לון ְו ֹ
ִּמ ִ ּלין ַס ְל ִקין ְו ָכל ּ ַפ ַמ ְליָ א ִד ְל ֵ י ָלא ִמ ְת ַכנְ ׁ ִשין ְו ָח ָמאן ֹ
ְ ּב ִר ְ
עו ָלם ָא ֵמן
יה ַ ֵלייה ּו ֵ ָ
יך ה ּואְ ,ו ִא ְס ַּת ֵלק יְ ָק ֵר ּ
ילא ְו ַת ָּתאּ ָ .בר ּו ְך יהוה ְל ֹ
ְו ָא ֵמן:
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יאת ִמ ְצ ַריִ םְ ,ל ׁ ֵשם יִ ח ּוד ק ּו ְד ׁ ָשא
יצ ַ
ֲה ֵרינִ י מ ּו ָכן ּו ְמז ּו ָמן ְל ַק ֵ ּים ַה ִמ ְצ ָוה ְל ַס ּ ֵפר ִ ּב ִ
ְ ּב ִר ְ
ש ָר ֵאל:
יך ה ּוא ּו ׁ ְש ִכינְ ֵּת ּ
יה ַ ל יְ ֵדי ַהה ּוא ָט ִמיר ְונֶ ֱ ָלם ְ ּב ׁ ֵשם ָּכל יִ ְ ֹ
שה יָ ֵדינ ּו
ִו ִ
שה יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ נָ ה ָ ֵלינ ּו ּו ַמ ֲ ֵ ֹ
יהי ֹנו ַ ם ֲאדֹנָ י ֱאל ֹ ֵהינ ּו ָ ֵלינ ּו ּו ַמ ֲ ֵ ֹ
ּכ ֹונְ נֵ ה ּו:
יכול.
ָהא ַל ְח ָמא ַ נְ יָ א דִּ י ֲא ָכל ּו ַא ְב ָה ָתנָ א ְ ּב ַא ְר ָ א ְד ִמ ְצ ָריִ םָּ .כל דִּ ְכ ִפין יֵ ֵ
יתי ְויֵ ֹ
ָּכל דִּ ְצ ִר ְ
ש ָר ֵאלָ .ה ׁ ַש ָּתא
יך יֵ ֵ
יתי ְויִ ְפ ַסחָ .ה ׁ ַש ָּתא ָה ָכאְ ,ל ׁ ָשנָ ה ַה ָ ּב ָאה ְ ּב ַא ְר ָ א ְדיִ ְ ֹ
חו ִרין:
ַ ְבדֵּ יְ ,ל ׁ ָשנָ ה ַה ָ ּב ָאה ְ ּבנֵ י ֹ
:ìàåù ïáä ïàëå éðù ñåë ïéâæåî
או ְכ ִלין ָח ֵמץ ּו ַמ ָּצה,
ילות ָאנ ּו ֹ
ילותֶ ׁ .ש ְ ּב ָכל ַה ֵ ּל ֹ
ַמה ִ ּנ ׁ ְש ַּת ָ ּנה ַה ַ ּליְ ָלה ַה ֶ ּזה ִמ ָּכל ַה ֵ ּל ֹ
ַה ַ ּליְ ָלה ַה ֶ ּזה ּ.כ ּל ֹו ַמ ָּצה:
רור:
קותַ ,ה ַ ּליְ ָלה ַה ֶ ּזה ) ּ.כ ּל ֹו( ָמ ֹ
או ְכ ִלין ׁ ְש ָאר יְ ָר ֹ
ילות ָאנ ּו ֹ
ׁ ֶש ְ ּב ָכל ַה ֵ ּל ֹ
ילות ֵאין ָאנ ּו ַמ ְט ִ ּבי ִלין ֲא ִפיל ּו ּ ַפ ַ ם ֶא ָחתַ ,ה ַ ּליְ ָלה ַה ֶ ּזה ׁ ְש ֵּתי ּ ְפ ָ ִמים:
ׁ ֶש ְ ּב ָכל ַה ֵ ּל ֹ
או ְכ ִלין ֵ ּבין ֹיו ׁ ְש ִבין ּו ֵבין ְמ .ס ִ ּביןַ ,ה ַ ּליְ ָלה ַה ֶ ּזה ּ.כ ָ ּלנ ּו ְמ .ס ִ ּבין:
ילות ָאנ ּו ֹ
ׁ ֶש ְ ּב ָכל ַה ֵ ּל ֹ
יאנ ּו יהוה ֱאל ֹ ֵהינ ּו ִמ ּ ׁ ָשם ְ ּביָ ד ֲחזָ ָקה ּו ִבזְ ֹר ַ
ֲ ָב ִדים ָהיִ ינ ּו ְל ַפ ְרעֹה ְ ּב ִמ ְצ ָריִ םַ ,ו ּי ֹו ִצ ֵ
בו ֵתינ ּו ִמ ִּמ ְצ ָריִ םֲ ,ה ֵרי ָאנ ּו
דו ׁש ָ ּבר ּו ְך ה ּוא ֶאת ֲא ֹ
הו ִציא ַה ָ ּק ֹ
נְ ט ּויָ הְ .ו ִא ּל ּו לֹא ֹ
ּו ָבנֵ ינ ּו ּו ְבנֵ י ָבנֵ ינ ּו ְמ ׁ .ש ְע ָ ּב ִדים ָהיִ ינ ּו ְל ַפ ְרעֹה ְ ּב ִמ ְצ ָריִ םַ .ו ֲא ִפיל ּו ּ.כ ָ ּלנ ּו ֲח ָכ ִמים ּ.כ ָ ּלנ ּו
יאת
יצ ַ
בונִ ים ּ.כ ָ ּלנ ּו זְ ֵקנִ ים ּ.כ ָ ּלנ ּו ֹיו ְד ִעים ֶאת ַה ּת ֹו ָרה ִמ ְצ ָוה ָ ֵלינ ּו ְל ַס ּ ֵפר ִ ּב ִ
נְ ֹ
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ֲה ֵרי זֶ ה ְמ ׁ .ש ָ ּבח:
יצ ַ
ִמ ְצ ָריִ םְ .ו ָכל ַה ַּמ ְר ֶ ּבה ְל ַס ּ ֵפר ִ ּב ִ
יבא ְו ַר ִ ּבי
הו ׁ .ש ַ ְו ַר ִ ּבי ֶא ְל ָ זָ ר ֶ ּבן ֲ זַ ְריָ ה ְו ַר ִ ּבי ֲ ִק ָ
שה ְ ּב ַר ִ ּבי ֱא ִלי ֶ זֶ ר ְו ַר ִ ּבי יְ ֹ
ַמ ֲ ֶ ֹ
תו ַה ַ ּליְ ָלה,
יצ ַ
פון ׁ ֶש ָהי ּו ְמ .ס ִ ּבין ִ ּב ְבנֵ י ְב ַרק ְו ָהי ּו ְמ ַס ּ ְפ ִרים ִ ּב ִ
או ֹ
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ָּכל ֹ
ַט ְר ֹ
יאת ׁ ְש ַמע ׁ ֶשל
יהם ְו ָא ְמר ּו ָל ֶהם ַרבּ ֹו ֵתינ ּו ִה ִ ּגי ַ זְ ַמן ְק ִר ַ
ַ ד ׁ ֶש ָ ּבא ּו ַת ְל ִמ ֵיד ֶ
ׁ ַש ֲח ִרית:
יתי ׁ ֶש ֵּת ָא ֵמר
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶא ְל ָ זָ ר ֶ ּבן ֲ זַ ְריָ ה ֲה ֵרי ֲאנִ י ְּכ ֶבן ׁ ִש ְב ִעים ׁ ָשנָ ה ְולֹא זָ ִכ ִ
ילות ַ ד ׁ ֶשדָּ ְר ׁ ָש ּה ֶ ּבן ֹזו ָמאֶ ׁ ,ש ֶ ּנ ֱא ַמרְ ,ל ַמ ַ ן ִּתזְ ּכ ֹור ֶאת ֹיום
יְ ִצ ַ
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ַ ּב ֵ ּל ֹ
יך ַה ָ ּי ִמיםֹ ּ .כל יְ ֵמי ַח ֶ ּי ָ
יך .יְ ֵמי ַח ֶ ּי ָ
את ָך ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ּ ֹכל יְ ֵמי ַח ֶ ּי ָ
ילות.
ֵצ ְ
יך ַה ֵ ּל ֹ
עו ָלם ַה ֶ ּזהֹ ּ .כל יְ ֵמי ַח ֶ ּי ָ
או ְמ ִרים יְ ֵמי ַח ֶ ּי ָ
יח:
ימות ַה ָּמ ׁ ִש ַ
יך ְל ָה ִביא ִל ֹ
יך ָה ֹ
ַו ֲח ָכ ִמים ֹ
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ש ָר ֵאלּ ָ ,בר ּו ְך ה ּואְּ .כנֶ גֶ ד
קוםּ ָ ,בר ּו ְך ה ּואּ ָ ,בר ּו ְך ׁ ֶש ָ ּנ ַתן ּת ֹו ָרה ְל ַ ּמ ֹו יִ ְ ֹ
ָ ּבר ּו ְך ַה ָּמ ֹ
תו ָרה:
ַא ְר ָ ּב ָ ה ָבנִ ים דִּ ְ ּב ָרה ֹ
אול:
ינו ֹיו ֵד ַ ִל ׁ ְש ֹ
ֶא ָחד ָח ָכםְ .ו ֶא ָחד ָר ׁ ָשעְ .ו ֶא ָחד ָּתםְ .ו ֶא ָחד ׁ ֶש ֵא ֹ
דות ְו ַה .ח ִ ּקים ְו ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ִטים ֲא ׁ ֶשר ִצ ָ ּוה יהוה ֱאל ֹ ֵהינ ּו
או ֵמרָ .מה ָה ֵ ֹ
ָח ָכם ָמה ה ּוא ֹ
כות ַה ּ ֶפ ַסח ֵאין ַמ ְפ ִט ִירין ַא ַחר ַה ּ ֶפ ַסח
לו ְּכ ִה ְל ֹ
מור ֹ
ֶא ְת ֶכםְ .ו ַאף ַא ָּתה ֱא ֹ
יקו ָמן:
ֲא ִפ ֹ
הו ִציא ֶאת
לוּ .ו ְל ִפי ׁ ֶש ֹ
בו ָדה ַה ֹּזאת ָלכֶ םָ .ל ֶכם ְולֹא ֹ
או ֵמרָ .מה ָה ֲ ֹ
ָר ׁ ָשע ָמה ה ּוא ֹ
לוּ ַ .ב ֲ ב ּור זֶ ה
מור ֹ
מו ִמן ַה ְּכ ָלל ָּכ ַפר ְ ּב ִע ָ ּקרְ .ו ַאף ַא ָּתה ַה ְק ֵהה ֶאת ׁ ִש ָ ּניו ֶו ֱא ֹ
ַ ְצ ֹ
לוִ .א ּל ּו ָהיָ ה ׁ ָשם לֹא ָהיָ ה נִ גְ ָאל:
שה יהוה ִלי ְ ּב ֵצ ִ
אתי ִמ ִּמ ְצ ָריִ םִ .לי ְולֹא ֹ
ָ ָֹ
יאנ ּו יהוה ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם
הו ִצ ָ
חוזֶ ק יָ ד ֹ
או ֵמרַ .מה ֹּזאתְ .ו ָא ַמ ְר ָּת ֵא ָליו ְ ּב ֹ
ָּתם ָמה ה ּוא ֹ
ִמ ֵ ּבית ֲ ָב ִדים:
מר
לוֶ ׁ .ש ֶ ּנ ֱא ַמרְ ,ו ִה ַ ּג ְד ָּת ְל ִבנְ ָך ַ ּב ּי ֹום ַהה ּוא ֵלא ֹ
אול ַא ְּת ּ ְפ ַתח ֹ
ינו ֹיו ֵד ַ ִל ׁ ְש ֹ
ְו ׁ ֶש ֵא ֹ
אתי ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם:
שה יהוה ִלי ְ ּב ֵצ ִ
ַ ּב ֲ ב ּור זֶ ה ָ ָ ֹ
עוד ֹיום,
כול ֵמ ֹר ׁ
כול ִמ ְ ּב ֹ
לו ַמר ַ ּב ּי ֹום ַהה ּואִ .אי ַ ּב ּי ֹום ַהה ּוא יָ ֹ
ח ֶד ׁשַּ ,ת ְלמ ּוד ֹ
אש ֹ
יָ ֹ
רור
לו ַמר ַ ּב ֲ ב ּור זֶ הּ ַ .ב ֲ ב ּור זֶ ה לֹא ָא ַמ ְר ִּתי ֶא ָ ּלא ְ ּב ׁ ָש ָ ה ׁ ֶשיֵ ׁש ַמ ָּצה ּו ָמ ֹ
ַּת ְלמ ּוד ֹ
.מ ָ ּנ ִחים ְל ָפנֶ ָ
יך:
תו.
בו ָד ֹ
קום ַל ֲ ֹ
בו ֵתינ ּוְ ,ו ַ ְכ ׁ ָשיו ֵק ְר ָבנ ּו ַה ָּמ ֹ
בו ָדה זָ ָרה ָהי ּו ֲא ֹ
עו ְב ֵדי ֲ ֹ
ִמ ְּת ִח ָ ּלה ֹ
ש ָר ֵאלּ ְ ,ב ֵ ֶבר ַה ָ ּנ ָהר
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרַ ,ו ּ ֹי ֶ
הו ׁ .ש ַ ֶאל ָּכל ָה ָ ם ּ ֹכה ָא ַמר יהוה ֱאל ֹ ֵהי יִ ְ ֹ
אמר יְ ֹ
חור ַו ַ ּי ַ ְבד ּו ֱאל ֹ ִהים ֲא ֵח ִרים:
בו ֵת ֶ
עו ָלם ֶּת ַרח ֲא ִבי ַא ְב ָר ָהם ַו ֲא ִבי נָ ֹ
יכם ֵמ ֹ
יָ ׁ ְשב ּו ֲא ֹ
תו ְ ּב ָכל ֶא ֶרץ ְּכנָ ַ ן ָו ַא ְר ֶ ּבה
ָו ֶא ַ ּקח ֶאת ֲא ִב ֶ
או ֹ
או ֵל ְך ֹ
יכם ֶאת ַא ְב ָר ָהם ֵמ ֵ ֶבר ַה ָ ּנ ָהר ָו ֹ
שו
שוָ ,ו ֶא ֵּתן ְל ֵ ָ ֹ
קב ְו ֶאת ֵ ָ ֹ
לו ֶאת יִ ְצ ָחקָ ,ו ֶא ֵּתן ְליִ ְצ ָחק ֶאת יַ ֲ ֹ
עו ָו ֶא ֵּתן ֹ
ֶאת זַ ְר ֹ
קב ּו ָבנָ יו יָ ְרד ּו ִמ ְצ ָריִ ם:
תוְ ,ויַ ֲ ֹ
או ֹ
ש ִעיר ָל ֶר ׁ ֶשת ֹ
ֶאת ַהר ֵ ֹ
דו ׁש ָ ּבר ּו ְך ה ּוא ִח ּ ׁ ַשב ֶאת ַה ֵ ּקץ
ש ָר ֵאלּ ָ ,בר ּו ְך ה ּואֶ ׁ ,ש ַה ָ ּק ֹ
תו ְליִ ְ ֹ
ָ ּבר ּו ְך ׁש ֹו ֵמר ַה ְב ָט ָח ֹ
אמר
ש ֹותְּ .כ ָמה ׁ ֶש ָא ַמר ְל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינ ּו ִ ּב ְב ִרית ֵ ּבין ַה ְ ּב ָת ִריםֶ ׁ .ש ֶ ּנ ֱא ַמרַ ,ו ּ ֹי ֶ
ַל ֲ ֹ
א ָתם ַא ְר ַ ּבע
ְל ַא ְב ָרם יָ דֹ ַ ֵּת ַדע ִּכי גֵ ר יִ ְהיֶ ה זַ ְר ֲ ָך ְ ּב ֶא ֶרץ לֹא ָל ֶהם ַו ֲ ָבד ּום ְו ִענּ ּו ֹ
דול:
אות ׁ ָשנָ הְ .וגַ ם ֶאת ַהגּ ֹוי ֲא ׁ ֶשר יַ ֲ ֹבד ּו דָּ ן ָא ֹנ ִכי ְו ַא ֲח ֵרי ֵכן יֵ ְצא ּו ִ ּב ְרכ ּו ׁש ָ ּג ֹ
ֵמ ֹ
:øîåàå åãéá ñåëä úà äéáâîå äöîä äñëî
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בו ֵתינ ּו ְו ָלנ ּוֶ ׁ .ש ּלֹא ֶא ָחד ִ ּב ְל ָבד ָ ַמד ָ ֵלינ ּו ְל ַכ ּל ֹו ֵתנ ּו ֶא ָ ּלא
ְו ִהיא ׁ ֶש ָ ְמ ָדה ַל ֲא ֹ
ילנ ּו ִמ ָ ּי ָדם:
דו ׁש ָ ּבר ּו ְך ה ּוא ַמ ִּצ ֵ
עו ְמ ִדים ָ ֵלינ ּו ְל ַכ ּל ֹו ֵתנ ּוְ ,ו ַה ָ ּק ֹ
דור ֹ
ׁ ֶש ְ ּב ָכל דּ ֹור ָו ֹ
:úåöîä äìâéå åãéî ñåëä çéðî
קב ָא ִבינ ּוֶ ׁ .ש ּ ַפ ְרעֹה לֹא גָ זַ ר ֶא ָ ּלא
ש ֹות ְליַ ֲ ֹ
ֵצא ּו ְל ַמד ַמה ִ ּב ֵ ּק ׁש ָל ָבן ָה ֲא ַר ִּמי ַל ֲ ֹ
קור ֶאת ַה ּ ֹכלֶ ׁ .ש ֶ ּנ ֱא ַמר:
ַ ל ַה ְ ּז ָכ ִרים ְו ָל ָבן ִ ּב ֵ ּק ׁש ַל ֲ ֹ
דול ָ צ ּום
א ֵבד ָא ִבי ַו ֵ ּי ֶרד ִמ ְצ ַריְ ָמה ַו ָ ּיגָ ר ׁ ָשם ִ ּב ְמ ֵתי ְמ ָ טַ ,ויְ ִהי ׁ ָשם ְל ֹגוי ָ ּג ֹ
ֲא ַר ִּמי ֹ
ָו ָרב:
ַו ֵ ּי ֶרד ִמ ְצ ַריְ ָמה ָאנ ּוס ַ ל ּ ִפי ַהדִּ בּ ּור:
קב ָא ִבינ ּו ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵ ּק ַ ְ ּב ִמ ְצ ַריִ ם ֶא ָ ּלא ָלג ּור ׁ ָשם.
ַויָ גָ ר ׁ ָשםְ ,מ ַל ֵּמד ׁ ֶש ּלֹא יָ ַרד יַ ֲ ֹ
אמר ּו ֶאל ּ ַפ ְרעֹה ָלג ּור ָ ּב ָא ֶרץ ָ ּבאנ ּו ִּכי ֵאין ִמ ְר ֶ ה ַל ּצֹאן ֲא ׁ ֶשר
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרַ ,ו ּ ֹי ְ
יך ִּכי ָכ ֵבד ָה ָר ָ ב ְ ּב ֶא ֶרץ ְּכנָ ַ ןְ ,ו ַ ָּתה יֵ ׁ ְשב ּו נָ א ֲ ָב ֶד ָ
ַל ֲ ָב ֶד ָ
יך ְ ּב ֶא ֶרץ ּ ֹג ֶש5ן:
בו ֶת ָ
ש ְמ ָך
יך ִמ ְצ ָריְ ָמה ְו ַ ָּתה ָ ֹ
ִ ּב ְמ ֵתי ְמ ָ טְּ ,כ ָמה ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרּ ְ ,ב ׁ ִש ְב ִעים נֶ ֶפ ׁש יָ ְרד ּו ֲא ֹ
יהוה ֱאל ֹ ֶה ָ
רוב:
כו ְכ ֵבי ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם ָל ֹ
יך ְּכ ֹ
ש ָר ֵאל ְמ .צ ָ ּינִ ים ׁ ָשם:
ַויְ ִהי ׁ ָשם ְל ֹגויְ ,מ ַל ֵּמד ׁ ֶש ָהי ּו יִ ְ ֹ
אד
אד ְמ ֹ
ש ָר ֵאל ּ ָפר ּו ַו ִ ּי ׁ ְש ְרצ ּו ַו ִ ּי ְרבּ ּו ַו ַ ּי ַ ְצמ ּו ִ ּב ְמ ֹ
דול ָ צ ּוםְּ ,כ ָמה ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרּ ,ו ְבנֵ י יִ ְ ֹ
ָ ּג ֹ
א ָתם:
ַו ִּת ָּמ ֵלא ָה ָא ֶרץ ֹ
ָו ָרבְּ ,כ ָמה ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרְ ,ר ָב ָבה ְּכ ֶצ ַמח ַה ּ ָש ֶדה נְ ַת ִּת ְ
יך ַו ִּת ְר ִ ּבי ַו ִּתגְ דְּ ִלי ַו ָּת ֹב ִאי ַ ּב ֲ ִדי
ש ָ ֵר ְך ִצ ֵּמ ַח ְו ַא ְּת ֵ ֹרם ְו ֶ ְריָ ה:
ֲ ָדיִ ים ׁ ָש ַדיִ ם נָ ֹכנ ּו ּו ְ ֹ
א ַמר ָל ְך ְ ּב ָד ַמיִ ְך
א ַמר ָל ְך ְ ּב ָד ַמיִ ְך ֲחיִ י ָו ֹ
בור ָ ַליִ ְך ָו ֶא ְר ֵא ְך ִמ ְתבּ ֹו ֶס ֶסת ְ ּב ָד ָמיִ ְך ָו ֹ
ָו ֶא ֱ ֹ
ֲחיִ י:
בו ָדה ָק ׁ ָשה:
א ָתנ ּו ַה ִּמ ְצ ִרים ַויְ ַ נּ ּונ ּו ַויִ ְּתנ ּו ָ ֵלינ ּו ֲ ֹ
ַו ָ ּי ֵרע ּו ֹ
לו ּ ֶפן יִ ְר ֶ ּבה ְו ָהיָ ה ִּכי
א ָתנ ּו ַה ִּמ ְצ ִריםְּ ,כ ָמה ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרָ ,ה ָבה נִ ְת ַח ְּכ ָמה ֹ
ַו ָ ּי ֵרע ּו ֹ
ש ֹונְ ֵאינ ּו ְונִ ְל ַחם ָ ּבנ ּו ְו ָ ָלה ִמן ָה ָא ֶרץ:
ִת ְק ֶראנָ ה ִמ ְל ָח ָמה ְו ֹנו ַסף ַ ּגם ה ּוא ַ ל ֹ
לו ָתם ַו ִ ּי ֶבן
תו ְ ּב ִס ְב ֹ
ש ֵרי ִמ ִּסים ְל ַמ ַ ן ַ נּ ֹו ֹ
שימ ּו ָ ָליו ָ ֹ
ַויְ ַ נּ ּונ ּוְּ ,כ ָמה ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרַ ,ו ָ ּי ִ ֹ
תם ְו ֶאת ַר ַ ְמ ֵסס:
ָ ֵרי ִמ ְס ְּכ ֹנות ְל ַפ ְרעֹה ֶאת ּ ִפ ֹ
ש ָר ֵאל
בו ָדה ָק ׁ ָשהְּ ,כ ָמה ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרַ ,ו ַ ּי ֲ ִבד ּו ִמ ְצ ַריִ ם ֶאת ְ ּבנֵ י יִ ְ ֹ
ַו ִ ּי ְּתנ ּו ָ ֵלינ ּו ֲ ֹ
ְ ּב ָפ ֶר ְך:
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ק ֵלנ ּו ַו ַ ּי ְרא ֶאת ָ נְ יֵ נ ּו ְו ֶאת
בו ֵתינ ּוַ ,ו ִ ּי ׁ ְש ַמע יהוה ֶאת ֹ
ַו ִ ּנ ְצ ַ ק ֶאל יהוה ֱאל ֹ ֵהי ֲא ֹ
ֲ ָמ ֵלנ ּו ְו ֶאת ַל ֲח ֵצנ ּו:
בו ֵתינ ּוְּ ,כ ָמה ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרַ ,ויְ ִהי ַב ָ ּי ִמים ָה ַר ִ ּבים ָה ֵהם ַו ָ ּי ָמת
ַו ִ ּנ ְצ ַ ק ֶאל יהוה ֱאל ֹ ֵהי ֲא ֹ
ש ָר ֵאל ִמן ָה ֲ ֹב ָדה ַו ִ ּיזְ ָ ק ּוַ ,ו ַּת ַ ל ׁ ַש ְו ָ ָתם ֶאל
ֶמ ֶל ְך ִמ ְצ ַריִ ם ַויֵ ָאנְ ח ּו ְבנֵ י יִ ְ ֹ
ָה ֱאל ֹ ִהים ִמן ָה ֲ ֹב ָדה:
ק ֵלנ ּוְּ ,כ ָמה ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרַ ,ו ִ ּי ׁ ְש ַמע ֱאל ֹ ִהים ֶאת נַ ֲא ָק ָתם ַויִ זְ ּ ֹכר
ַו ִ ּי ׁ ְש ַמע יהוה ֶאת ֹ
קב:
יתו ֶאת ַא ְב ָר ָהם ֶאת יִ ְצ ָחק ְו ֶאת יַ ֲ ֹ
ֱאל ֹ ִהים ֶאת ְ ּב ִר ֹ
יש ּות דֶּ ֶר ְך ֶא ֶרץְּ .כ ָמה ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרַ ,ו ַ ּי ְרא ֱאל ֹ ִהים ֶאת ְ ּבנֵ י
ַו ַ ּי ְרא ֶאת ָ נְ יֵ נ ּוֹ ,זו ּ ְפ ִר ׁ
ש ָר ֵאל ַו ֵ ּי ַדע ֱאל ֹ ִהים:
יִ ְ ֹ
א ָרה ַּת ׁ ְש ִליכ ּוה ּו ְו ָכל
לוד ַהיְ ֹ
ְו ֶאת ֲ ָמ ֵלנ ּוֵ ,א ּל ּו ַה ָ ּבנִ יםְּ .כ ָמה ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרָּ ,כל ַה ֵ ּבן ַה ִ ּי ֹ
ַה ַ ּבת ְּת ַח ּי ּון:
יתי ֶאת ַה ַ ּל ַחץ ֲא ׁ ֶשר ִמ ְצ ַריִ ם
ְו ֶאת ַל ֲח ֵצנ ּוֹ ,זו ַהדְּ ַחקְּ .כ ָמה ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרְ ,וגַ ם ָר ִא ִ
או ָתם:
לו ֲח ִצים ֹ
ֹ
תות
א ֹ
דול ּו ְב ֹ
מ ָרא ָ ּג ֹ
ַו ּי ֹו ִצ ֵאנ ּו יהוה ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ְ ּביָ ד ֲחזָ ָקה ּו ִבזְ ֹר ַ נְ ט ּויָ ה ּו ְב ֹ
מ ְפ ִתים:
ּו ְב ֹ
יח.
ש ָרף ְולֹא ַ ל יְ ֵדי ׁ ָש ִל ַ
ַו ּי ֹו ִצ ֵאנ ּו יהוה ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ,לֹא ַ ל יְ ֵדי ַמ ְל ָא ְך ְולֹא ַ ל יְ ֵדי ָ ֹ
מוֶ ׁ .ש ֶ ּנ ֱא ַמרְ ,ו ָ ַב ְר ִּתי ְב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם
דו ּו ְב ַ ְצ ֹ
בו ֹ
דו ׁש ָ ּבר ּו ְך ה ּוא ִ ּב ְכ ֹ
ֶא ָ ּלא ַה ָ ּק ֹ
כור ְ ּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ֵמ ָא ָדם ְו ַ ד ְ ּב ֵה ָמה ּו ְב ָכל ֱאל ֹ ֵהי
ַ ּב ַ ּליְ ָלה ַה ֶ ּזה ְו ִה ֵּכ ִ
יתי כָ ל ְ ּב ֹ
שה ׁ ְש ָפ ִטים ֲאנִ י יהוה:
ִמ ְצ ַריִ ם ֶא ֱ ֶ ֹ
כור ְ ּב ֶא ֶרץ
ְו ָ ַב ְר ִּתי ְב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ַ ּב ַ ּליְ ָלה ַה ֶ ּזהֲ ,אנִ י ְולֹא ַמ ְל ָא ְךְ .ו ִה ֵּכ ִ
יתי ָכל ְ ּב ֹ
יח.
שה ׁ ְש ָפ ִטים ֲאנִ י ְולֹא ַה ּ ׁ ָש ִל ַ
ש ָרףּ .ו ְב ָכל ֱאל ֹ ֵהי ִמ ְצ ַריִ ם ֱא ֶ ֶ ֹ
ִמ ְצ ַריִ ם ֲאנִ י ְולֹא ָ ֹ
ֲאנִ י יהוהֲ ,אנִ י ה ּוא ְולֹא ַא ֵחר:
הויָ ה ְ ּב ִמ ְקנְ ָך ֲא ׁ ֶשר ַ ּב ּ ָש ֶדה
ְ ּביָ ד ֲחזָ ָקהֹ ,זו ַהדֶּ ֶברְּ .כ ָמה ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרִ ,ה ֵ ּנה יַ ד יהוה ֹ
אד:
מו ִרים ַ ּב ְ ּג ַמ ִ ּלים ַ ּב ָ ּב ָקר ּו ַב ּצֹאן דֶּ ֶבר ָּכ ֵבד ְמ ֹ
ַ ּב ּס ּו ִסים ַ ּב ֲח ֹ
דו נְ ט ּויָ ה ַ ל
ּו ִבזְ ֹר ַ נְ ט ּויָ הֹ ,זו ַה ֶח ֶרבְּ .כ ָמה ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרְ ,ו ַח ְרבּ ֹו ׁ ְשל ּו ָפה ְ ּביָ ֹ
יְ ר ּו ׁ ָש ָליִ ם:
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לו
או ֲהנִ ָּסה ֱאל ֹ ִהים ָל ֹבא ָל ַק ַחת ֹ
דולֹ ,זו ִ ּג ּל ּוי ׁ ְש ִכינָ הְּ .כ ָמה ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרֹ ,
מו ָרא ָ ּג ֹ
ּו ְב ֹ
רו ַ נְ ט ּויָ ה
מו ְפ ִתים ּו ְב ִמ ְל ָח ָמה ּו ְביָ ד ֲחזָ ָקה ּו ִבזְ ֹ
תת ּו ְב ֹ
א ֹ
גּ ֹוי ִמ ֶ ּק ֶרב גּ ֹוי ְ ּב ַמ ּס ֹות ְ ּב ֹ
יכם ְ ּב ִמ ְצ ַריִ ם ְל ֵ ינֶ ָ
יך:
שה ָל ֶכם יהוה ֱאל ֹ ֵה ֶ
דו ִלים ְּכ ֹכל ֲא ׁ ֶשר ָ ָ ֹ
מו ָר ִאים ְ ּג ֹ
ּו ְב ֹ
שה
תות ,זֶ ה ַה ַּמ ּ ֶטהְּ .כ ָמה ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרְ ,ו ֶאת ַה ַּמ ּ ֶטה ַה ֶ ּזה ִּת ַ ּקח ְ ּביָ ֶד ָך ֲא ׁ ֶשר ַּת ֲ ֶ ֹ
א ֹ
ּו ְב ֹ
תת:
א ֹ
בּ ֹו ֶאת ָה ֹ
מו ְפ ִתים ַ ּב ּ ׁ ָש ַמיִ ם ּו ָב ָא ֶרץ:,
מו ְפ ִתים זֶ ה ַהדָּ םְּ .כ ָמה ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרְ .ונָ ַת ִּתי ֹ
ּו ְב ֹ
:ïéé èòî ñåëä ïî êåôùé úåëî øùòá ïëå 'åëå ùàå íã øîåàùë
רות ָ ׁ ָשן:
דָּ םָ ,ו ֵא ׁשְ ,ו ִת ְמ ֹ
דול ׁ ְש ַּתיִ ם.
מ ָרא ָ ּג ֹ
דָּ ָבר ַא ֵחרּ ְ ,ביָ ד ֲחזָ ָקה ׁ ְש ַּתיִ םּ .ו ִבזְ ֹר ַ נְ ט ּויָ ה ׁ ְש ַּתיִ םּ .ו ְב ֹ
דו ׁש ָ ּבר ּו ְך ה ּוא
שר ַמ ּכ ֹות ׁ ֶש ֵה ִביא ַה ָ ּק ֹ
מו ְפ ִתים ׁ ְש ַּתיִ םֵ .א ּל ּו ֶ ֶ ֹ
תות ׁ ְש ַּתיִ םּ .ו ְב ֹ
א ֹ
ּו ְב ֹ
ַ ל ַה ִּמ ְצ ִרים ְ ּב ִמ ְצ ַריִ ם ְו ֵאל ּו ֵהן:
רות:
כו ֹ
ח ֶשְ 5ךַ .מ ַּכת ְ ּב ֹ
רוב .דֶּ ֶברְ ׁ .ש ִחיןּ ָ .ב ָרדַ .א ְר ֶ ּבהֹ .
דָּ םְ .צ ַפ ְרדֵּ ַ ִּ .כ ִ ּניםֹ ָ .
ַר ִ ּבי יְ ה ּו ָדה ָהיָ ה ֹנו ֵתן ָ ּב ֶהם ִס ָּמנִ ים:
:ô"â ñåëä ïî êåôùé
דְּ ַצ" ְך ֲ ַד" ׁש ְ ּב ַא ַח"ב:
שר ַמ ּכ ֹות
ַר ִ ּבי ֹיו ֵסי ַה ְ ּג ִל ִ
או ֵמר ׁ ֶש ָ ּלק ּו ַה ִּמ ְצ ִרים ְ ּב ִמ ְצ ַריִ ם ֶ ֶ ֹ
או ֵמרִ ,מ ַ ּניִ ן ַא ָּתה ֹ
ילי ֹ
אמר ּו ַה ַח ְר .ט ִּמים ֶאל
או ֵמרַ ,ו ּ ֹי ְ
ְו ַ ל ַה ָ ּים ָלק ּו ֲח ִמ ּ ׁ ִשים ַמ ּכ ֹותּ ְ .ב ִמ ְצ ַריִ ם ָמה ה ּוא ֹ
ש ָר ֵאל ֶאת ַה ָ ּיד
או ֵמרַ ,ו ַ ּי ְרא יִ ְ ֹ
ּ ַפ ְרעֹה ֶא ְצ ַ ּבע ֱאל ֹ ִהים ִהיאְ .ו ַ ל ַה ָ ּים ָמה ה ּוא ֹ
שה יהוה ְ ּב ִמ ְצ ַריִ ם ַו ִ ּי ְירא ּו ָה ָ ם ֶאת יהוה ַו ַ ּי ֲא ִמינ ּו ַ ּביהוה
דו ָלה ֲא ׁ ֶשר ָ ָ ֹ
ַה ְ ּג ֹ
מור ֵמ ַ ָּתהּ ְ ,ב ִמ ְצ ַריִ ם ָלק ּו
ּו ְב ׁ ֶ
שר ַמ ּכ ֹותֱ .א ֹ
משה ַ ְבדּ ֹוַּ .כ ָּמה ָלק ּו ְ ּב ֶא ְצ ַ ּבע ֶ ֶ ֹ
שר ַמ ּכ ֹות ְו ַ ל ַה ָ ּים ָלק ּו ֲח ִמ ּ ׁ ִשים ַמ ּכ ֹות:
ֶ ֶֹ
דו ׁש ָ ּבר ּו ְך ה ּוא ַ ל
או ֵמרִ ,מ ַ ּניִ ן ׁ ֶש ָּכל ַמ ָּכה ּו ַמ ָּכה ׁ ֶש ֵה ִביא ַה ָ ּק ֹ
ַר ִ ּבי ֱא ִלי ֶ זֶ ר ֹ
רון ַא ּפ ֹו ֶ ְב ָרה
ַה ִּמ ְצ ִרים ְ ּב ִמ ְצ ַריִ ם ָהיְ ָתה ׁ ֶשל ַא ְר ַ ּבע ַמ ּכ ֹותֶ ׁ .ש ֶ ּנ ֱא ַמר ,יְ ׁ ַש ַ ּלח ָ ּבם ֲח ֹ
ָוזַ ַ ם ְו ָצ ָרה ִמ ׁ ְש ַל ַחת ַמ ְל ֲא ֵכי ָר ִעיםְ ֶ .ב ָרה ַא ַחתָ .וזַ ַ ם ׁ ְש ַּתיִ םְ .ו ָצ ָרה ׁ ָשלֹש.5
מור ֵמ ַ ָּתהּ ְ ,ב ִמ ְצ ַריִ ם ָלק ּו ַא ְר ָ ּב ִעים ַמ ּכ ֹות ְו ַ ל
ִמ ׁ ְש ַל ַחת ַמ ְל ֲא ֵכי ָר ִעים ַא ְר ַ ּבעֱ .א ֹ
אתיִ ם ַמ ּכ ֹות:
ַה ָ ּים ָלק ּו ָמ ַ
דו ׁש ָ ּבר ּו ְך ה ּוא ַ ל
ַר ִ ּבי ֲ ִק ָ
או ֵמרִ ,מ ַ ּניִ ן ׁ ֶש ָּכל ַמ ָּכה ּו ַמ ָּכה ׁ ֶש ֵה ִביא ַה ָ ּק ֹ
יבא ֹ
רון ַא ּפ ֹו ֶ ְב ָרה
ַה ִּמ ְצ ִרים ְ ּב ִמ ְצ ַריִ ם ָהיְ ָתה ׁ ֶשל ָח ֵמ ׁש ַמ ּכ ֹותֶ ׁ .ש ֶ ּנ ֱא ַמר ,יְ ׁ ַש ַ ּלח ָ ּבם ֲח ֹ
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רון ַא ּפ ֹו ַא ַחתְ ֶ .ב ָרה ׁ ְש ַּתיִ םָ .וזַ ַ ם ׁ ָשלֹש.5
ָוזַ ַ ם ְו ָצ ָרה ִמ ׁ ְש ַל ַחת ַמ ְל ֲא ֵכי ָר ִעיםֲ .ח ֹ
מור ֵמ ַ ָּתה ְ ּב ִמ ְצ ַריִ ם ָלק ּו
ְו ָצ ָרה ַא ְר ַ ּבעִ .מ ׁ ְש ַל ַחת ַמ ְל ֲא ֵכי ָר ִעים ָח ֵמ ׁשֱ .א ֹ
אתיִ ם ַמ ּכ ֹות:
ֲח ִמ ּ ׁ ִשים ַמ ּכ ֹות ְו ַ ל ַה ָ ּים ָלק ּו ֲח ִמ ּ ׁ ִשים ּו ָמ ַ
קום ָ ֵלינ ּו:
בות ַל ָּמ ֹ
טו ֹ
לות ֹ
ַּכ ָּמה ַמ ֲ ֹ
שה ָב ֶהם ׁ ְש ָפ ִטים דַּ ֵ ּינ ּו:
הו ִצ ָ
יאנ ּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ םְ ,ולֹא ָ ָ ֹ
ִא ּל ּו ֹ
יהם דַּ ֵ ּינ ּו:
שה ֵבאל ֹ ֵה ֶ
שה ָב ֶהם ׁ ְש ָפ ִטיםְ ,ולֹא ָ ָ ֹ
ִא ּל ּו ָ ָ ֹ
יהם דַּ ֵ ּינ ּו:
כו ֵר ֶ
שה ֵבאל ֹ ֵה ֶ
יהםְ ,ולֹא ָה ַרג ֶאת ְ ּב ֹ
ִא ּל ּו ָ ָ ֹ
מונָ ם דַּ ֵ ּינ ּו:
כו ֵר ֶ
יהםְ ,ולֹא נָ ַתן ָלנ ּו ֶאת ָמ ֹ
ִא ּל ּו ָה ַרג ֶאת ְ ּב ֹ
מונָ םְ ,ולֹא ָק ַרע ָלנ ּו ֶאת ַה ָ ּים דַּ ֵ ּינ ּו:
ִא ּל ּו נָ ַתן ָלנ ּו ֶאת ָמ ֹ
כו ֶ ּב ָח ָר ָבה דַּ ֵ ּינ ּו:
תו ֹ
ִא ּל ּו ָק ַרע ָלנ ּו ֶאת ַה ָ ּיםְ ,ולֹא ֶה ֱ ִב ָירנ ּו ְב ֹ
כו דַּ ֵ ּינ ּו:
תו ֹ
כו ֶ ּב ָח ָר ָבהְ ,ולֹא ׁ ִש ַ ּקע ָצ ֵרינ ּו ְ ּב ֹ
תו ֹ
ִא ּל ּו ֶה ֱ ִב ָירנ ּו ְב ֹ
כוְ ,ולֹא ִס ּ ֵפק ָצ ְר ֵכנ ּו ַ ּב ִּמ ְד ָ ּבר ַא ְר ָ ּב ִעים ׁ ָשנָ ה דַּ ֵ ּינ ּו:
תו ֹ
ִא ּל ּו ׁ ִש ַ ּקע ָצ ֵרינ ּו ְ ּב ֹ
ילנ ּו ֶאת ַה ָּמן דַּ ֵ ּינ ּו:
ִא ּל ּו ִס ּ ֵפק ָצ ְר ֵכנ ּו ַ ּב ִּמ ְד ָ ּבר ַא ְר ָ ּב ִעים ׁ ָשנָ הְ ,ולֹא ֶה ֱא ִכ ָ
ילנ ּו ֶאת ַה ָּמןְ ,ולֹא נָ ַתן ָלנ ּו ֶאת ַה ּ ׁ ַש ָ ּבת דַּ ֵ ּינ ּו:
ִא ּל ּו ֶה ֱא ִכ ָ
ִא ּל ּו נָ ַתן ָלנ ּו ֶאת ַה ּ ׁ ַש ָ ּבתְ ,ולֹא ֵק ְר ָבנ ּו ִל ְפנֵ י ַהר ִסינַ י דַּ ֵ ּינ ּו:
ִא ּל ּו ֵק ְר ָבנ ּו ִל ְפנֵ י ַהר ִסינַ יְ ,ולֹא נָ ַתן ָלנ ּו ֶאת ַה ּת ֹו ָרה דַּ ֵ ּינ ּו:
ש ָר ֵאל דַּ ֵ ּינ ּו:
ִא ּל ּו נָ ַתן ָלנ ּו ֶאת ַה ּת ֹו ָרהְ ,ולֹא ִה ְכנִ ָ
יסנ ּו ְל ֶא ֶרץ יִ ְ ֹ
ש ָר ֵאלְ ,ולֹא ָבנָ ה ָלנ ּו ֶאת ֵ ּבית ַה ְ ּב ִח ָירה דַּ ֵ ּינ ּו:
ִא ּל ּו ִה ְכנִ ָ
יסנ ּו ְל ֶא ֶרץ יִ ְ ֹ
יאנ ּו
הו ִצ ָ
קום ָ ֵלינ ּוֶ ׁ .ש ֹ
טו ָבה ְּכפ ּו ָלה ּו ְמכֶ ּ .פ ֶלת ַל ָּמ ֹ
ַ ל ַא ַחת ַּכ ָּמה ְו ַכ ָּמה ֹ
יהםְ .ונָ ַתן ָלנ ּו
כו ֵר ֶ
שה ֵבאל ֹ ֵה ֶ
יהםְ .ו ָה ַרג ֶאת ְ ּב ֹ
שה ָב ֶהם ׁ ְש ָפ ִטיםְ .ו ָ ָ ֹ
ִמ ִּמ ְצ ַריִ םְ .ו ָ ָ ֹ
כו.
תו ֹ
כו ֶ ּב ָח ָר ָבהְ .ו ׁ ִש ַ ּקע ָצ ֵרינ ּו ְ ּב ֹ
תו ֹ
מונָ םְ .ו ָק ַרע ָלנ ּו ֶאת ַה ָ ּיםְ .ו ֶה ֱ ִב ָירנ ּו ְ ּב ֹ
ֶאת ָמ ֹ
ילנ ּו ֶאת ַה ָּמןְ .ונָ ַתן ָלנ ּו ֶאת ַה ּ ׁ ַש ָ ּבת.
ְו ִס ּ ֵפק ָצ ְר ֵכנ ּו ַ ּב ִּמ ְד ָ ּבר ַא ְר ָ ּב ִעים ׁ ָשנָ הְ .ו ֶה ֱא ִכ ָ
ש ָר ֵאלּ .ו ָבנָ ה ָלנ ּו
ְו ֵק ְר ָבנ ּו ִל ְפנֵ י ַהר ִסינַ יְ .ונָ ַתן ָלנ ּו ֶאת ַה ּת ֹו ָרהְ .ו ִה ְכנִ ָ
יסנ ּו ְל ֶא ֶרץ יִ ְ ֹ
ֶאת ֵ ּבית ַה ְ ּב ִח ָירה ְל ַכ ּ ֵפר ַ ל ָּכל ֲ ו ֹֹנו ֵתינ ּו:
או ֵמרָּ ,כל ׁ ֶש ּלֹא ָא ַמר ׁ ְשל ֹ ָש5ה ְד ָב ִרים ֵא ּל ּו ַ ּב ּ ֶפ ַסח לֹא יָ ָצא יְ ֵדי
ַר ָ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
יאל ָהיָ ה ֹ
תוְ ,ו ֵא ּל ּו ֵהן:
חו ָב ֹ
ֹ
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רור:
ּ ֶפ ַסחַ .מ ָּצהּ .ו ָמ ֹ
בו ֵתינ ּו א ֹו ְכ ִלים ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶש ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ָהיָ ה ַק ָ ּים ַ ל ׁש ּום ָמה ַ .ל
ּ ֶפ ַסח ׁ ֶש ָהי ּו ֲא ֹ
בו ֵתינ ּו ְ ּב ִמ ְצ ַריִ םֶ ׁ .ש ֶ ּנ ֱא ַמרַ ,ו ֲא ַמ ְר ֶּתם
דו ׁש ָ ּבר ּו ְך ה ּוא ַ ל ָ ּב ֵּתי ֲא ֹ
ׁש ּום ׁ ֶש ּ ָפ ַסח ַה ָ ּק ֹ
ש ָר ֵאל ְ ּב ִמ ְצ ַריִ ם ְ ּבנָ גְ ּפ ֹו ֶאת
זֶ ַבח ּ ֶפ ַסח ה ּוא ַליהוה ֲא ׁ ֶשר ּ ָפ ַסח ַ ל ָ ּב ֵּתי ְבנֵ י יִ ְ ֹ
קד ָה ָ ם ַויִ ׁ ְש ַּת ֲחו ּו:
ִמ ְצ ַריִ ם ְו ֶאת ָ ּב ֵּתינ ּו ִה ִּציל ַו ִ ּי ּ ֹ
:ïéáåñîì äúåà äàøîå åãéá äöîä æçåà
בו ֵתינ ּו
או ְכ ִלים ַ ל ׁש ּום ָמה ַ .ל ׁש ּום ׁ ֶש ּלֹא ִה ְס ּ ִפיק ְ ּב ֵצ ָקם ׁ ֶשל ֲא ֹ
ַמ ָּצה ז ּו ׁ ֶש ָאנ ּו ֹ
דו ׁש ָ ּבר ּו ְך ה ּוא ּוגְ ָא ָלם.
ְל ַה ֲח ִמיץ ַ ד ׁ ֶש ִ ּנגְ ָלה ֲ ֵל ֶ
יהם ֶמ ֶל ְך ַמ ְל ֵכי ַה ְּמ ָל ִכים ַה ָ ּק ֹ
הו ִציא ּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ֹ ּ .גת ַמצ ֹּות ִּכי לֹא ָח ֵמץ ִּכי
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרַ ,ו ּ ֹיאפ ּו ֶאת ַה ָ ּב ֵצק ֲא ׁ ֶשר ֹ
ש ּו ָל ֶהם:
ֹג ְר ׁש ּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ְולֹא יָ ְכל ּו ְל ִה ְת ַמ ְה ֵמ ַּה ְוגַ ם ֵצ ָדה לֹא ָ ֹ
אוחז המרור בידו ומראה אותו למסובין:
או ְכ ִלים ַ ל ׁש ּום ָמה ַ .ל ׁש ּום ׁ ֶש ָּמ ְרר ּו ַה ִּמ ְצ ִרים ֶאת ַח ֵ ּיי
רור זֶ ה ׁ ֶש ָאנ ּו ֹ
ָמ ֹ
ח ֶמר ּו ִב ְל ֵבנִ ים
בו ֵתינ ּו ְ ּב ִמ ְצ ָריִ םֶ ׁ .ש ֶ ּנ ֱא ַמרַ ,ויְ ָמ ְרר ּו ֶאת ַח ֵ ּי ֶ
יהם ַ ּב ֲ ֹב ָדה ָק ׁ ָשה ְ ּב ֹ
ֲא ֹ
ּו ְב ָכל ֲ ֹב ָדה ַ ּב ּ ָש ֶדה ֵאת ָּכל ֲ ֹב ָד ָתם ֲא ׁ ֶשר ָ ְבד ּו ָב ֶהם ְ ּב ָפ ֶר ְך:
מו ְּכ ִא ּל ּו ה ּוא יָ ָצא ִמ ִּמ ְצ ָריִ םֶ ׁ .ש ֶ ּנ ֱא ַמר,
אות ֶאת ַ ְצ ֹ
דור ַח ָ ּיב ָא ָדם ִל ְר ֹ
ְ ּב ָכל דּ ֹור ָו ֹ
אתי ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם .לֹא
שה יהוה ִלי ְ ּב ֵצ ִ
מר ַ ּב ֲ ב ּור זֶ ה ָ ָ ֹ
ְו ִה ַ ּג ְד ָּת ְל ִבנְ ָך ַ ּב ּי ֹום ַהה ּוא ֵלא ֹ
או ָתנ ּו ָ ּג ַאל ִע ָּמ ֶהם.
דו ׁש ָ ּבר ּו ְך ה ּואֶ ,א ָ ּלא ַאף ֹ
בו ֵתינ ּו ִ ּב ְל ָבד ָ ּג ַאל ַה ָ ּק ֹ
ֶאת ֲא ֹ
או ָתנ ּו ָל ֶתת ָלנ ּו
הו ִציא ִמ ּ ׁ ָשם ְל ַמ ַ ן ָה ִביא ֹ
או ָתנ ּו ֹ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרְ ,ו ֹ
בו ֵתינ ּו:
ֶאת ָה ָא ֶרץ ֲא ׁ ֶשר נִ ׁ ְש ַ ּבע ַל ֲא ֹ
:øîàéå úåöîä äñëéå åãéá ñåëä æçàé
רו ֵמם ְל ַהדֵּ ר ְל ָב ֵר ְך ְל ַ ֵ ּלה
ְל ִפ ָ
דות ְל ַה ֵ ּלל ְל ׁ ַש ֵ ּב ַח ְל ָפ ֵאר ְל ֹ
הו ֹ
יכ ְך ֲאנַ ְחנ ּו ַח ָ ּי ִבים ְל ֹ
יאנ ּו ֵמ ַ ְבד ּות
הו ִצ ָ
בו ֵתינ ּו ְו ָלנ ּו ֵאת ָּכל ַה ִ ּנ ִּסים ָה ֵא ּל ּוֹ .
שה ַל ֲא ֹ
ּו ְל ַק ֵ ּלס ְל ִמי ׁ ֶש ָ ָ ֹ
דולּ ,ו ִמ ּ ׁ ִש ְעבּ ּוד
אור ָ ּג ֹ
טובּ ,ו ֵמ ֲא ֵפ ָלה ְל ֹ
ש ְמ ָחהּ ,ו ֵמ ֵא ֶבל ְל ֹיום ֹ
ְל ֵחר ּותִ ,מ ָ ּי ֹגון ְל ִ ֹ
אמר ְל ָפנָ יו ׁ ִש ָירה ֲח ָד ׁ ָשה ַה ְלל ּויָ ּה:
ִלגְ .א ָ ּלהְ ,ו ֹנ ַ
:úåöîä äìâéå åãéî ñåëä çéðé
ה ָוה ְמ ֹב ָר ְך ֵמ ַ ָּתה
ה ָוה .יְ ִהי ׁ ֵשם יְ ֹ
ה ָוהַ ,ה ְלל ּו ֶאת ׁ ֵשם יְ ֹ
ַה ְלל ּויָ ּה ַה ְלל ּו ַ ְב ֵדי יְ ֹ
ה ָוה,
ה ָוהָ .רם ַ ל ָּכל ג ֹּויִ ם יְ ֹ
או ְמ .ה ָ ּלל ׁ ֵשם יְ ֹ
בו ֹ
עו ָלםִ .מ ִּמזְ ַרח ׁ ֶש ֶמ ׁש ַ ד ְמ ֹ
ְו ַ ד ֹ
אות
יהי ָל ׁ ָש ֶבתַ ,ה ַּמ ׁ ְש ּ ִפ ִ
ה ָוה ֱאל ֹ ֵהינ ּו ַה ַּמגְ ִ ּב ִ
ילי ִל ְר ֹ
דוִ .מי ַּכיְ ֹ
בו ֹ
ַ ל ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם ְּכ ֹ
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יבים,
יבי ִעם נְ ִד ִ
הו ׁ ִש ִ
ַ ּב ּ ׁ ָש ַמיִ ם ּו ָב ָא ֶרץְ ,מ ִק ִ
ימי ֵמ ָ ָפר דָּ לֵ ,מ ַא ׁ ְש ּ ֹפת יָ ִרים ֶא ְב ֹיוןְ ,ל ֹ
ש ְמ ָחהַ .ה ְלל ּויָ ּה.
מו ׁ ִש ִ
ִעם נְ ִד ֵ
יבי ֲ ֶק ֶרת ַה ַ ּביִ תֵ ,אם ַה ָ ּבנִ ים ִ ׂ
יבי ַ ּמ ֹוֹ .
ש ָר ֵאל
קב ֵמ ַ ם ל ֹ ֵ זָ ,היְ ָתה יְ ה ּודָּ ה ְל ָק ְד ׁש ֹו ,יִ ְ ׂ
ְ ּב ֵצאת יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ִמ ִּמ ְצ ַריםּ ֵ ,בית יַ ֲ ֹ
עות
חורֶ .ה ָה ִרים ָר ְקד ּו ְכ ֵא ִ
יליםּ ְ ,ג ָב ֹ
סב ְל ָא ֹ
לו ָתיוַ .ה ָ ּים ָר ָאה ַו ַ ּי ֹנסַ ,היַ ְרדֵּ ן יִ ּ ֹ
ַמ ְמ ׁ ְש ֹ
חורֶ ,ה ָה ִרים ִּ -ת ְר ְקד ּו
סב ְל ָא ֹ
 ִּכ ְבנֵ י צֹאןַ .מה ְ ּל ָך ַה ָ ּים ִּכי ָתנ ּוסַ ,ה ַ ּי ְר ֵדן ִּ -ת ּ ֹקב.
ְכ ֵא ִ
לו ַה יַ ֲ ֹ
דון ח ּו ִלי ָא ֶרץִ ,מ ְ ּל ְפנֵ י ֱא ֹ
עות ִּ -כ ְבנֵ י צֹאןִ .מ ְ ּל ְפנֵ י ָא ֹ
יליםּ ְ ,ג ָב ֹ
ה ְפ ִכי ַה ּצ ּור ֲאגַ ם ָמיִ םַ ,ח ָ ּל ִמיש ְ -ל ַמ ְעיְ ֹנו ָמיִ ם.
ַה ֹ
:øîàéå åãéá ñåëä ç÷éå úåöîä äñëé
בו ֵתינ ּו
עו ָלםֲ ,א ׁ ֶשר ְ ּג ָא ָלנ ּו ְוגָ ַאל ֶאת ֲא ֹ
ָ ּבר ּו ְך ַא ָּתה יהוה ֱאל ֹ ֵהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָה ֹ
רורֵּ .כן יהוה ֱאל ֹ ֵהינ ּו ֵואל ֹ ֵהי
ִמ ִּמ ְצ ַריִ םְ ,ו ִה ִ ּגי ָ נ ּו ַה ַ ּליְ ָלה ַה ֶ ּזה ֶל ֱא ָכל בּ ֹו ַמ ָּצה ּו ָמ ֹ
ש ֵמ ִחים
מו ֲ ִדים ְו ִל ְרגָ ִלים ֲא ֵח ִרים ַה ָ ּב ִאים ִל ְק ָר ֵ
לוםֹ ְ ,
אתנ ּו ְל ׁ ָש ֹ
בו ֵתינ ּו יַ ִ ּגי ֵ נ ּו ְל ֹ
ֲא ֹ
אכל ׁ ָשם ִמן ַה ְ ּז ָב ִחים ּו ִמן ַה ּ ְפ ָס ִחים
בו ָד ֶת ָךְ ,ו ֹנ ַ
שים ַ ּב ֲ ֹ
שִֹ
ְ ּב ִבנְ יַ ן ִע ֶיר ָךְ ,ו ָ ֹ
)במוצ"ש אומריםִ :מן ַה ּ ְפ ָס ִחים ּו ִמן ַה ְ ּז ָב ִחים( ֲא ׁ ֶשר יַ ִ ּגי ַ דָּ ָמם ַ ל ִקיר ִמזְ ַ ּב ֲח ָך
צון ְו ֹנו ֶדה ְל ָך ׁ ִשיר ָח ָד ׁש ַ ל ְ ּג .א ָ ּל ֵתנ ּו ְו ַ ל ּ ְפד ּות נַ ְפ ׁ ֵשנ ּו:
ְל ָר ֹ
ש ָר ֵאל:
ָ ּבר ּו ְך ַא ָּתה יהוה ָ ּג ַאל יִ ְ ֹ
סותְ .ל ׁ ֵשם יִ ח ּוד ק ּו ְד ׁ ָשא
ִהנְ נִ י מ ּו ָכן ּו ְמז ּו ָמן ְל ַק ֵ ּים ִמ ְצ ַות ּכ ֹוס ׁ ֵשנִ י ׁ ֶשל ַא ְר ַ ּבע ּכ ֹו ֹ
ְ ּב ִר ְ
ש ָר ֵאל:
יך ה ּוא ּו ׁ ְש ִכינְ ֵּת ּ
יה ַ ל יְ ֵדי ַהה ּוא ָט ִמיר ְונֶ ֱ ָלם ְ ּב ׁ ֵשם ָּכל יִ ְ ֹ
שה יָ ֵדינ ּו
ִו ִ
שה יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ נָ ה ָ ֵלינ ּו ּו ַמ ֲ ֵ ֹ
יהי ֹנו ַ ם ֲאדֹנָ י ֱאל ֹ ֵהינ ּו ָ ֵלינ ּו ּו ַמ ֲ ֵ ֹ
ּכ ֹונְ נֵ ה ּו:
עו ָלם בּ ֹו ֵרא ּ ְפ ִרי ַה ָ ּג ֶפן:
ָ ּבר ּו ְך ַא ָּתה יהוה ֱאל ֹ ֵהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָה ֹ
:ìàîù úáñäá ïéúåùå
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מגיד בג"ה )א( כבר היה קטנות א' דתבונה בזו"ן
יכוין שכבר היה בז"א בג"ה דקטנות א' דתבונה ע"י הכרפס.
והנפשות והמספר והמלכויות והדמות דבג"ה דקטנות א' דתבונה בנוק'.
כבר היה בג"ה דקט' א' דתבונה בז"א.
 בג"ה דמקיף מ' דז"א 
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה
 בג"ה דמקיף ל' דז"א 
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה
 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דבינה 
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה

)ולרד"מ ז"ל יכוין שכבר
היה ע"י הכרפס הארת
בג"ה דקטנות א' ,ועתה
יכוין להכניס עצמות בג"ה
דקטנות א' דתבונה לז"א
ולנוק' ,ויכוין בזה אחרי
הבג"ה דגדלות א'(.

)לרד"ם יכוין כל הכונות
בתחילה באחיזת הכוס באור
פנימי לזו"ן ,ואח"כ באמירת
הברכות באור מקיף לז"א,
ובשתיה נמשך ליעקב ורחל(.

והנפשות והמספר והמלכויות והדמות בנוק'.
 בג"ה דמקיף מ' דנוק' 
) ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה(
 בג"ה דמקיף ל' דנוק' 
) ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה(
 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דבינה 
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה

מוח וצלם

מוח וצלם

אלף למד הה יוד מם
אלף למד הה יוד מם

אלף למד הה יוד מם
אלף למד הה יוד מם
כלי בינה דנוק'

כלי בינה דז"א

אלף הה יוד הה
אהיה
א ,אה ,אהי ,אהיה

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

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דגבורה 
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה

ליר"א )ק"פ סב( יש לכוין
בכל פרט אח' ופנים וזיווג,
תמצא לקמן בנרצה )כ"ק
אד"ש(.

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דגבורה 
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה

מוח וצלם

מוח וצלם

אלף למד הה יוד מם
אלף למד הה יוד מם

אלף למד הה יוד מם
אלף למד הה יוד מם

כלי גבורה דז"א

כלי גבורה דנוק'

יה

אלף ,אלף למד ,אלף למד הי,
אלף למד הי יוד ,אלף למד הי יוד מם

יֱ הֹוִ ה

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דהוד 
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה

יֱ הֹוִ ה

אלהים
אכדטם

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דהוד 
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה

מוח וצלם

מוח וצלם

אלף למד הה יוד מם
אלף למד הה יוד מם

אלף למד הה יוד מם
אלף למד הה יוד מם

כלי הוד דז"א

כלי הוד דנוק'

אדני
 öצבאו צבאות
öות

אלהים
א אל אלה אלהי אלהים
במוכן
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מגיד בג"ה )ב( כבר היה גדלות א' דתבונה בזו"ן
יכוין שכבר היה בז"א בג"ה דגדלות א' דישסו"ת )שנכנס בקדושת היום(.
והנפשות והמספר והמלכויות והדמות דבג"ה דגדלות א' דתבונה בנוק'.
כבר היה בג"ה דגד' א' דישסו"ת בז"א.
 בג"ה דמקיף מ' דז"א 
ֵא ֵהיֵ ֵה ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה יֵ ֵה וֵ ֵה
ְא ְהיְ ְה ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה יְ ְה וְ ְה
ֻא ֻהיֻ ֻה ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה יֻ ֻה וֻ ֻה
 בג"ה דמקיף ל' דז"א 
ֵא ֵהיֵ ֵה ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה יֵ ֵה וֵ ֵה
ְא ְהיְ ְה ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה יְ ְה וְ ְה
ֻא ֻהיֻ ֻה ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה יֻ ֻה וֻ ֻה
 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דבינה 
ֵא ֵהיֵ ֵה ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה יֵ ֵה וֵ ֵה
ֵא ֵהיֵ ֵה ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה יֵ ֵה וֵ ֵה
ֵא ֵהיֵ ֵה ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה יֵ ֵה וֵ ֵה
ֵא ֵהיֵ ֵה ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה יֵ ֵה וֵ ֵה

ולשד"ה יכוין גם להמשיך
מחדש מוחין דפנים דגדלות
א' דישסו"ת.

הנפשות והמספר והמלכויות והדמות בנוק'.
 בג"ה דמקיף מ' דנוק' 
) ֵא ֵהיֵ ֵה ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה יֵ ֵה וֵ ֵה
ְא ְהיְ ְה ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה יְ ְה וְ ְה
ֻא ֻהיֻ ֻה ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה יֻ ֻה וֻ ֻה(
 בג"ה דמקיף ל' דנוק' 
) ֵא ֵהיֵ ֵה ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה יֵ ֵה וֵ ֵה
ְא ְהיְ ְה ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה יְ ְה וְ ְה
ֻא ֻהיֻ ֻה ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה יֻ ֻה וֻ ֻה(
 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דבינה 
ֵא ֵהיֵ ֵה ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה יֵ ֵה וֵ ֵה
ֵא ֵהיֵ ֵה ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה יֵ ֵה וֵ ֵה
ֵא ֵהיֵ ֵה ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה יֵ ֵה וֵ ֵה
ֵא ֵהיֵ ֵה ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה יֵ ֵה וֵ ֵה

מוח וצלם

מוח וצלם

יוד הי ואו הי יוד הי ואו הי
אלף הי יוד הי אלף הי יוד הי

יוד הי ואו הי יוד הי ואו הי
אלף הי יוד הי אלף הי יוד הי

כלי בינה דז"א

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

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דגבורה 
ְא ְהיְ ְה ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה יְ ְה וְ ְה

כלי בינה דנוק'

אלף הה יוד הה
אהיה
א ,אה ,אהי ,אהיה

פנימי צ' דחו"ב חו"ג דגבורה 
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה

מוח וצלם

מוח וצלם

יוד הי ואו הי יוד הי ואו הי
אלף הי יוד הי אלף הי יוד הי

יוד הי ואו הי יוד הי ואו הי
אלף הי יוד הי אלף הי יוד הי

כלי גבורה דז"א

כלי גבורה דנוק'

יה

יֱ הֹוִ ה

אלף ,אלף למד ,אלף למד הי,
אלף למד הי יוד ,אלף למד הי יוד מם

אלהים
אכדטם

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דהוד 
ֻא ֻהיֻ ֻה ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה יֻ ֻה וֻ ֻה
ֻא ֻהיֻ ֻה ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה יֻ ֻה וֻ ֻה
ֻא ֻהיֻ ֻה ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה יֻ ֻה וֻ ֻה
ֻא ֻהיֻ ֻה ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה יֻ ֻה וֻ ֻה

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דהוד 
ֻא ֻהיֻ ֻה ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה יֻ ֻה וֻ ֻה
ֻא ֻהיֻ ֻה ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה יֻ ֻה וֻ ֻה
ֻא ֻהיֻ ֻה ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה יֻ ֻה וֻ ֻה
ֻא ֻהיֻ ֻה ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה יֻ ֻה וֻ ֻה

יֱ הֹוִ ה

מוח וצלם

מוח וצלם

יוד הי ואו הי יוד הי ואו הי
אלף הי יוד הי אלף הי יוד הי

יוד הי ואו הי יוד הי ואו הי
אלף הי יוד הי אלף הי יוד הי

כלי הוד דז"א

כלי הוד דנוק'

אדני
 öצבאו צבאות
öות

אלהים
א אל אלה אלהי אלהים
במוכן

סידור כוונות

50

הגדה של פסח

תורת חכם

מגיד בג"ה )ג( קטנות ב' דאימא לזו"ן
יכוין עתה להמשיך בג"ה דקטנות ב' דאימא עילאה לז"א.
והנפשות והמספר והמלכויות והדמות לג' כלי ג' ספירות בג"ה דנוק'.
בג"ה דקט' ב' דאימא עילאה לז"א.
 בג"ה דמקיף מ' דז"א 
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה
 בג"ה דמקיף ל' דז"א 
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה
 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דבינה 
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה

הנפשות והמספר והמלכויות והדמות לנוק'.
 בג"ה דמקיף מ' דנוק' 
) ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה(
 בג"ה דמקיף ל' דנוק' 
) ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה(
 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דבינה 
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה

מוח וצלם

מוח וצלם

אם גל
אם גל

אם גל
אם גל

כלי בינה דז"א

כלי בינה דנוק'

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

אלף הה יוד הה
אהיה
א ,אה ,אהי ,אהיה

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דגבורה

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דגבורה

ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה

ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה

מוח וצלם

מוח וצלם

אם גל
אם גל

אם גל
אם גל

כלי גבורה דז"א

כלי גבורה דנוק'

יה

אלף ,אלף למד ,אלף למד הי,
אלף למד הי יוד ,אלף למד הי יוד מם

יֱ הֹוִ ה

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דהוד 
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה

יֱ הֹוִ ה

אלהים
אכדטם

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דגבורה 
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה

מוח וצלם

מוח וצלם

אם גל
אם גל

אם גל
אם גל

כלי הוד דז"א

כלי הוד דנוק'

אדני
 öצבאו צבאות
öות

אלהים
א אל אלה אלהי אלהים
במוכן
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מגיד בג"ה )ד( גדלות ב' דאימא לזו"ן
ולהמשיך בג"ה דגדלות ב' דאימא עילאה לז"א.
והנפשות והמספר והמלכויות והדמות לג' כלי ג' ספירות בג"ה דנוק'.
בג"ה דגד' א' דתבונה לז"א.
 בג"ה דמקיף מ' דז"א 
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה
 בג"ה דמקיף ל' דז"א 
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה
 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דבינה 
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
מוח וצלם

מוח וצלם

יוד הי ואו הי
אלף הי יוד הי

יוד הי ואו הי
אלף הי יוד הי

כלי בינה דז"א

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



וכשישתה
ימשיך חלקי החסדים דלאה
דרך גרון ז"א לאו"פ לרחל
וחלק הגבורות לאו"מ.

הנפשות והמספר והמלכויות והדמות לנוק'.
 בג"ה דמקיף מ' דנוק' 
) ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה(
 בג"ה דמקיף ל' דנוק' 
) ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה(
 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דגבורה 
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה

פנימי צ' דחו"ב חו"ג דגבורה 
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה

כלי בינה דנוק'

אלף הה יוד הה
אהיה
א ,אה ,אהי ,אהיה

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דגבורה 
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה

מוח וצלם

מוח וצלם

יוד הי ואו הי
אלף הי יוד הי

יוד הי ואו הי
אלף הי יוד הי

כלי גבורה דז"א

כלי גבורה דנוק'

יה

אלף ,אלף למד ,אלף למד הי,
אלף למד הי יוד ,אלף למד הי יוד מם

יֱ הֹוִ ה

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דהוד 
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה

יֱ הֹוִ ה

אלהים
אכדטם

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דהוד 
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה

מוח וצלם

מוח וצלם

יוד הי ואו הי
אלף הי יוד הי

יוד הי ואו הי
אלף הי יוד הי

כלי הוד דז"א

כלי הוד דנוק'

אדני
 öצבאו צבאות
öות

אלהים
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ָר ְח ָצה
נוטל ידיו לסעודה
להמשיך י"ה דס"ג דגד' ב' דאי' שבבינה דז"א לרחוץ כלי אמצעי דגופא דז"א
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
עו ָלם ֲא ׁ ֶשר ִקדְּ ׁ ָשנ ּו ְ ּב ִמ ְצו ָֹתיו ְו ִצ ָ ּונ ּו ַ ל
ומברךּ ָ :בר ּו ְך ַא ָּתה יהוה ֱאל ֹ ֵהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָה ֹ
ילת יָ ָדיִ ם:
נְ ִט ַ
מוֹ ִציא ַמצָּ ה
יקח שלש המצות בידו ויאמר:
ילת ַמ ָּצה ְל ׁ ֵשם יִ ח ּוד ק ּו ְד ׁ ָשא ְ ּב ִר ְ
יך ה ּוא
ִהנְ נִ י מ ּו ָכן ּו ְמז ּו ָמן ְל ַק ֵ ּים ִמ ְצ ַות ֲא ִכ ַ
ש ָר ֵאל:
ּו ׁ ְש ִכינְ ֵּת ּ
יה ַ ל יְ ֵדי ַהה ּוא ָט ִמיר ְונֶ ֱ ָלם ְ ּב ׁ ֵשם ָּכל יִ ְ ֹ
שה יָ ֵדינ ּו
ִו ִ
שה יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ נָ ה ָ ֵלינ ּו ּו ַמ ֲ ֵ ֹ
יהי ֹנו ַ ם ֲאדֹנָ י ֱאל ֹ ֵהינ ּו ָ ֵלינ ּו ּו ַמ ֲ ֵ ֹ
ּכ ֹונְ נֵ ה ּו:
ãéî íìëàéå ,äöî úåöî íùì äñåøôäî úéæëå àéöåîä íùì äðåéìòä äöîä ïî úéæë òöáéå
:äëéøëä úìéëàì äëøáä ïéá çéùé àìù øäæéå .äáéñäá ÷ñôä éìá
עו ָלם ַה ּמ ֹו ִציא ֶל ֶחם ִמן ָה ָא ֶרץ:
ָ ּבר ּו ְך ַא ָּתה יהוה ֱאל ֹ ֵהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָה ֹ
ילת
עו ָלם ֲא ׁ ֶשר ִקדְּ ׁ ָשנ ּו ְ ּב ִמ ְצו ָֹתיו ְו ִצ ָ ּונ ּו ַ ל ֲא ִכ ַ
ָ ּבר ּו ְך ַא ָּתה יהוה ֱאל ֹ ֵהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָה ֹ
ַמ ָּצה:
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הערות בענין שמות המוחין
סדר הכונה במוציא מצה וכורך

דעת רבי וידאל ז"ל שיש לכוין במוציא מצה כורך ג' קוין כפשטות דברי שעה"כ ,אבל בסידור היר"א
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.
אם יש לכוין בשמות המוחין דקטנות ב' במוחין דאבא

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.
ובענין ג' השילובים במוח הדעת שעולה ע"ה כמנין ס"א אותיות עם ו' שמות ,ברוב הסידורים סידרו
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.

כמו"כ נחלקו בענין הקטנות א' דאבא ,שבסידור הנדפס סידר בה' דאלקים ג' ציורים בג' קוין ,ד"י בימין
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
הזמרת הארץ שם שבמוחין יש לכוין בג' מילויים ,ובלבושים בג' ציורים הנ"ל(.
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'

ולענין כלי המלכות בנוק' ,היר"א סידר כלי מלכות בנוק' ,אולם לא סידר נרנח"י ,וכ"ה בכת"י הרש"ש,
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
בקו האמצעי .ובמלך עוזר ומושיע ומגן בערבית של ליל פסח מצינו בסידור הנדפס שסידרו במלכות
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.

לרד"ם והיר"א ז"ל יכוין במצה כל הג' קוין בזו"ן ויעו"ר דזו"ן הגדולים ,שהיא מצות עשה מהתורה.
ולרבי וידאל ז"ל יחלק ג' קוין חח"ן בג"ה דת"י במוציא מצה וכורך ,וכפי שפירטנו להלן.

סידור כוונות
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מוציא חח"ן )א( קטנות ב' דאבא לזו"ן
יכוין להמשיך חח"ן דקטנות ב' דאבא עילאה לז"א .והנפשות והמספר והמלכויות והדמות לג' כלי ג' ספירות חח"ן דנוק'.
חח"ן דקט' ב' דאבא עי' לז"א.
 חח"ן דמקיף מ' דז"א 
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה
 חח"ן דמקיף ל' דז"א 
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה
 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דחכמה 
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה

והנפשות והמספר והמלכויות
והדמות לחח"ן דנוק'.
 חח"ן דמקיף מ' דנוק'

) ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה(
 חח"ן דמקיף ל' דנוק' 
) ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה(
 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דחכמה 
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה

מוח וצלם

מוח וצלם

)אכדטם
אכדטם(

)אכדטם
אכדטם(

כלי חכמה דז"א



כלי חכמה דנוק'

יוד הי ואו הא
י יה יהו יהוה
יוד הא ואו הא

יוד הא וו הה
יוד ,יוד הא ,יוד הא וו ,יוד הא וו הה
י יה יהו יהוה

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דחסד 
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דחסד 
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה

מוח וצלם

מוח וצלם

)אכדטם
אכדטם(

)אכדטם
אכדטם(

כלי חסד דז"א

כלי חסד דנוק'

א אל אלו אלוה
אלוה
אלף למד

אלף למד
אלף ,אלף למד
אל

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דנצח 
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דנצח 
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה

מוח וצלם

מוח וצלם

)אכדטם
אכדטם(

)אכדטם
אכדטם(

כלי נצח דז"א

כלי נצח דנוק'

יהוה
צ צב צבõ
צבõ

אל
א אל
בם
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מוציא חח"ן )ב( גדלות ב' דאבא לזו"ן
יכוין להמשיך חח"ן דגדלות ב' דאבא עי' לז"א .והנפשות והמספר והמלכויות והדמות לג' כלי חח"ן דנוק'.
חח"ן דגד' ב' דאבא עי' לז"א.

והנפשות והמספר והמלכויות
והדמות לחח"ן דנוק'.

 חח"ן דמקיף מ' דז"א 
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה
 חח"ן דמקיף ל' דז"א 
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה
 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דחכמה 
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה

 חח"ן דמקיף מ' דנוק' 
) ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה(
 חח"ן דמקיף ל' דנוק' 
) ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה(
 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דחכמה 
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה

מוח וצלם

מוח וצלם

יוד הי ויו הי
אלף הי יוד הי

יוד הי ויו הי
אלף הי יוד הי

כלי חכמה דז"א

כלי חכמה דנוק'

יוד הי ואו הא
י יה יהו יהוה
יוד הא ואו הא

יוד הא וו הה
יוד ,יוד הא ,יוד הא וו ,יוד הא וו הה
י יה יהו יהוה

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דחסד 
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דחסד 
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה

מוח וצלם

מוח וצלם

יוד הי ויו הי
אלף הי יוד הי

יוד הי ויו הי
אלף הי יוד הי

כלי חסד דז"א

כלי חסד דנוק'

א אל אלו אלוה
אלוה
אלף למד

אלף למד
אלף ,אלף למד
אל

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דנצח 
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דנצח 
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה

מוח וצלם

מוח וצלם

יוד הי ויו הי
אלף הי יוד הי

יוד הי ויו הי
אלף הי יוד הי

כלי נצח דז"א

כלי נצח דנוק'

יהוה
צ צב צבõ
צבõ

אל
א אל
בם
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מוציא חח"ן )ג( קטנות א' דיש"ס לזו"ן
יכוין להמשיך חח"ן דקטנות א' דיש"ס לז"א .והנפשות והמספר והמלכויות והדמות לג' כלי חח"ן דנוק'.
חח"ן דקט' א' דיש"ס לז"א.

והנפשות והמספר והמלכויות
והדמות לחח"ן דנוק'.

 חח"ן דמקיף מ' דז"א 
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה
 חח"ן דמקיף ל' דז"א 
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה
 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דחכמה 
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה

 חח"ן דמקיף מ' דנוק' 
)א ַהיַ ַה
ַ
יַ ַה וַ ַה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה(
 חח"ן דמקיף ל' דנוק' 
)א ַהיַ ַה
ַ
יַ ַה וַ ַה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה(
 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דחכמה 
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה

ñôãðä øåãéñì

מוח וצלם

מוח וצלם

מוח וצלם

אלף למד הי יוד מם
אלף למד הי יוד מם

אלף למד ãי יוד מם
אלף למד ãי יוד מם

אלף למד הי יוד מם
אלף למד הי יוד מם
כלי חכמה דנוק'

כלי חכמה דז"א

יוד הא וו הה
יוד ,יוד הא ,יוד הא וו ,יוד הא וו הה
י יה יהו יהוה

יוד הי ואו הא
י יה יהו יהוה
יוד הא ואו הא



פנימי צ' דחו"ב חו"ג דחסד

ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה



í"ãøì

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דחסד 
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה

מוח וצלם

מוח וצלם

מוח וצלם

אלף למד הי יוד מם
אלף למד הי יוד מם

אלף למד ãי יוד מם
אלף למד ãי יוד מם

אלף למד הי יוד מם
אלף למד הי יוד מם
כלי חסד דנוק'

כלי חסד דז"א

א אל אלו אלוה
אלוה
אלף למד
 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דנצח

ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה

אלף למד
אלף ,אלף למד
אל





ñôãðä øåãéñì

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דנצח 
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה

מוח וצלם

מוח וצלם

מוח וצלם

אלף למד הי יוד מם
אלף למד הי יוד מם

אלף למד ãי יוד מם
אלף למד ãי יוד מם

אלף למד הי יוד מם
אלף למד הי יוד מם

כלי נצח דז"א

יהוה
צ צב צבõ
צבõ

כלי נצח דנוק'

אל
א אל
בם
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מצה בג"ה )א( קטנות ב' דאבא לזו"ן
יכוין להמשיך  d"baדקטנות ב' דאבא עילאה .`"fl
והנפשות והמספר והמלכויות והדמות לג' כלי .'wepc d"ba
בג"ה דקט' ב' דאבא עילאה לז"א.
 בג"ה דמקיף מ' דז"א
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה
 בג"ה דמקיף ל' דז"א 
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה
 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דבינה 
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה

הנפשות והמספר והמלכויות והדמות לנוק'.
 בג"ה דמקיף מ' דנוק' 
) ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה(
 בג"ה דמקיף ל' דנוק' 
) ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה(
 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דבינה 
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה

מוח וצלם

מוח וצלם

)אם גל
אם גל(

)אם גל
אם גל(

כלי בינה דז"א

כלי בינה דנוק'

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

אלף הה יוד הה
אהיה
א ,אה ,אהי ,אהיה

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דגבורה 
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דגבורה 
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה

מוח וצלם

מוח וצלם

)אם גל
אם גל(

)אם גל
אם גל(

כלי גבורה דז"א

כלי גבורה דנוק'

יה

אלף ,אלף למד ,אלף למד הי,
אלף למד הי יוד ,אלף למד הי יוד מם

יֱ הֹוִ ה

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דהוד 
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה

יֱ הֹוִ ה

אלהים
אכדטם

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דגבורה 
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה

מוח וצלם

מוח וצלם

)אם גל
אם גל(

)אם גל
אם גל(

כלי הוד דז"א

כלי הוד דנוק'

אדני
 öצבאו צבאות
öות

אלהים
א אל אלה אלהי אלהים
במוכן
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מצה בג"ה )ב( גדלות ב' דאבא לזו"ן
יכוין להמשיך בג"ה דגדלות ב' דאבא עי' לז"א .והנפשות והמספר והמלכויות והדמות לג' כלי בג"ה דנוק'.
בג"ה דגד' א' דגד' ב' דאבא עי' לז"א.
 בג"ה דמקיף מ' דז"א 
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה
 בג"ה דמקיף ל' דז"א 
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה
 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דבינה 
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה

)ולשד"ה יכוין להמשיך גם
מוחין דפנים דגדלות א'
דיש"ס(.
וכשישתה
ימשיך חלקי החסדים דלאה
דרך גרון ז"א לאו"פ לרחל
וחלק הגבורות לאו"מ.

הנפשות והמספר והמלכויות והדמות לנוק'.
 בג"ה דמקיף מ' דנוק' 
) ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה(
 בג"ה דמקיף ל' דנוק' 
) ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה(
 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דגבורה 
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה

מוח וצלם

מוח וצלם

יוד הי ואו הי
אלף הי יוד הי

יוד הי ואו הי
אלף הי יוד הי

כלי בינה דז"א

כלי בינה דנוק'

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

אלף הה יוד הה
אהיה
א ,אה ,אהי ,אהיה

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דגבורה 
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דגבורה 
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה

מוח וצלם

מוח וצלם

יוד הי ואו הי
אלף הי יוד הי

יוד הי ואו הי
אלף הי יוד הי

כלי גבורה דז"א

כלי גבורה דנוק'

יה

אלף ,אלף למד ,אלף למד הי,
אלף למד הי יוד ,אלף למד הי יוד מם

יֱ הֹוִ ה

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דהוד 
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה

יֱ הֹוִ ה

אלהים
אכדטם

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דהוד 
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה

מוח וצלם

מוח וצלם

יוד הי ואו הי
אלף הי יוד הי

יוד הי ואו הי
אלף הי יוד הי

כלי הוד דז"א

כלי הוד דנוק'

אדני
 öצבאו צבאות
öות

אלהים
א אל אלה אלהי אלהים
במוכן
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מצה בג"ה )ג( קטנות א' דיש"ס לזו"ן
יכוין להמשיך בג"ה דקטנות א' דיש"ס לז"א .והנפשות והמספר והמלכויות והדמות לנוק'.
בג"ה דקט' א' דיש"ס בז"א.
 בג"ה דמקיף מ' דז"א 
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה
 בג"ה דמקיף ל' דז"א 
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה
 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דבינה 
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
מוח וצלם

אלף למד הה יוד מם
אלף למד הה יוד מם

ñôãðä øåãéñì
מוח וצלם

אלף למד  èèיוד מם
אלף למד  èèיוד מם

והנפשות והמספר והמלכויות והדמות בנוק'.
 בג"ה דמקיף מ' דנוק' 
)א ֵהיֵ ֵה
ֵ
יֵ ֵה וֵ ֵה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה(
 בג"ה דמקיף ל' דנוק' 
)א ֵהיֵ ֵה
ֵ
יֵ ֵה וֵ ֵה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה(
 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דבינה 
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
מוח וצלם

אלף למד הה יוד מם
אלף למד הה יוד מם
כלי בינה דנוק'

כלי בינה דז"א

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

אלף הה יוד הה
אהיה
א ,אה ,אהי ,אהיה

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דגבורה 
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דגבורה 
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה

מוח וצלם

אלף למד הה יוד מם
אלף למד הה יוד מם

ñôãðä øåãéñì
מוח וצלם

אלף למד  èèיוד מם
אלף למד  èèיוד מם

כלי גבורה דז"א

יה

יֱ הֹוִ ה

אלהים
אכדטם

יֱ הֹוִ ה

מוח וצלם

אלף למד הה יוד מם
אלף למד הה יוד מם
כלי הוד דז"א

אדני
 öצבאו צבאות
öות

אלף למד הה יוד מם
אלף למד הה יוד מם
כלי גבורה דנוק'

אלף ,אלף למד ,אלף למד הי,
אלף למד הי יוד ,אלף למד הי יוד מם

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דהוד 
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה

מוח וצלם

ñôãðä øåãéñì
מוח וצלם

אלף למד  èèיוד מם
אלף למד  èèיוד מם

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דהוד 
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה
מוח וצלם

אלף למד הה יוד מם
אלף למד הה יוד מם
כלי הוד דנוק'

אלהים
א אל אלה אלהי אלהים
במוכן
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מוציא מצה )ליר"א( כורך לרבי וידאל דת"י )א( קטנות ב' דאבא לזו"ן
יכוין להמשיך דת"י דחו"ג דקט' ב' דאבא עי' לז"א ,והנפשות והמספר והמלכויות והדמות לנוק'.
דת"י דחו"ג דקט' ב'
דאבא עילאה
לז"א.

יוד אלף הא למד ואו הא הא יוד מם
יוד אלף הא למד ואו הא הא יוד מם
יוד אלף הא למד ואו הא הא יוד מם
]יהוה אלהים יהוה אלהים יהוה אלהים[

 דת"י דמקיף מ' דז"א 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
 דת"י דמקיף ל' דז"א 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
 צ' דחו"ב חו"ג דדעת 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
מוח וצלם

מוח וצלם

)אכדטם
והכולל גי' ע"ה

אכדטם

ע"ה

אכדטם
אכדטם

גי' ע"ד

ע"ד(

בהם ס"ט אותיות ועם כללות הו' שמות סה"כ כמנין ע"ה

הנפשות והמספר
והמלכויות והדמות
לנוק'.

יוד אלף הא למד ואו הא הא יוד מם
יוד אלף הא למד ואו הא הא יוד מם
יוד אלף הא למד ואו הא הא יוד מם
]יהוה אלהים יהוה אלהים יהוה אלהים[

]יהוה אלהים יהוה אלהים יהוה אלהים[

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

 צ' דחו"ב חו"ג דת"ת 
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
מוח וצלם

מוח וצלם

)אכדטם
והכולל גי' ע"ה

אכדטם

ע"ה

אכדטם
אכדטם

גי' ע"ד

ע"ד(

יוד אלף הא למד ואו הא הא יוד מם
יוד אלף הא למד ואו הא הא יוד מם
יוד אלף הא למד ואו הא הא יוד מם
]יהוה אלהים יהוה אלהים יהוה אלהים[

יוד אלף הא למד ואו הא הא יוד מם
]יהוה אלהים יהוה אלהים יהוה אלהים[

 צ' דחו"ב חו"ג דת"ת 
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
מוח וצלם

מוח וצלם

)אכדטם
אכדטם ע"ה

ע"ה

אכדטם
אכדטם ע"ד(
ע"ד

כלי תפארת דנוק'

כלי תפארת דז"א

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

מוח וצלם

)אכדטם
אכדטם ע"ה

ע"ה

כלי דעת דנוק'

כלי דעת דז"א

יוד אלף הא למד ואו הא הא יוד מם

מוח וצלם

אכדטם
אכדטם ע"ד(
ע"ד

בהם ס"ט אותיות ועם כללות הו' שמות סה"כ כמנין ע"ה

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

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

 דת"י דמקיף מ' דנוק' 
א ֵהיָ ֵה ֹ
) ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ(
 דת"י דמקיף ל' דנוק' 
א ֵהיָ ֵה ֹ
) ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ(
 צ' דחו"ב חו"ג דדעת 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה

יוד הא ואו הא
י יה יהו יהוה
יהוה

אלף למד הי יוד מם
צבאות
השתפא

 צ' דחו"ב חו"ג דיסוד 
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ

 צ' דחו"ב חו"ג דיסוד 
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ

מוח וצלם

מוח וצלם

)אכדטם
והכולל גי' ע"ה

אכדטם

ע"ה

אכדטם
אכדטם

גי' ע"ד

ע"ד(

כלי יסוד דז"א

יאהדונהי
שין ,שין דלת ,שין דלת יוד
שין דלת יוד

יוד אלף הא למד ואו הא הא יוד מם
יוד אלף הא למד ואו הא הא יוד מם
יוד אלף הא למד ואו הא הא יוד מם
]יהוה אלהים יהוה אלהים יהוה אלהים[

מוח וצלם

מוח וצלם

)אכדטם
אכדטם ע"ה

ע"ה

אכדטם
אכדטם ע"ד(

כלי יסוד דנוק'

שין דלת יוד
שדי
ש שד שדי

ע"ד
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קטנות ב' דאבא עילאה למלכות דנוק'
 מקיף מ' 
)אהֹיָ ה
ְ
יְ הֹ וָ ה(
 מקיף ל' 
)אהֹיָ ה
ְ
יְ הֹ וָ ה(
פנימי צ' 
ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה
ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה
ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה
ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה
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הגדה של פסח

תורת חכם

מוציא מצה )ליר"א( כורך לרבי וידאל דת"י )ב( גדלות ב' דאבא לזו"ן
יכוין להמשיך דת"י דחו"ג דגדלות ב' דאבא עי' לז"א .והנפשות והמספר והמלכויות והדמות לנוק'.
דת"י דחו"ג דגדלות ב' דאבא עי' לז"א.
 דת"י דמקיף מ' דז"א 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
 דת"י דמקיף ל' דז"א 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דדעת 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה

) dcyleיכוין גם להמשיך מוחין
דפנים דגדלות א' דיש"ס(.

הנפשות והמספר והמלכויות והדמות לנוק'.
 דת"י דמקיף מ' דנוק' 
א ֵהיָ ֵה ֹ
) ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ(
 דת"י דמקיף ל' דנוק' 
א ֵהיָ ֵה ֹ
) ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ(
 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דדעת 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה

מוח וצלם

מוח וצלם

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

יוד הא ואו הא יוד הה וו הה
אלף הא יוד הא אלף הה יוד הה
כלי דעת דנוק'

כלי דעת דז"א

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

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

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דתפארת 
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דתפארת 
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ

מוח וצלם

מוח וצלם

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

יוד הא ואו הא יוד הה וו הה
אלף הא יוד הא אלף הה יוד הה
כלי תפארת דנוק'

כלי תפארת דז"א

אלף למד הי יוד מם
צבאות
השתפא

יוד הא ואו הא
י יה יהו יהוה
יהוה

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דיסוד 
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
מוח וצלם

יוד הא ואו הא יוד הה וו הה
אלף הא יוד הא אלף הה יוד הה
כלי יסוד דז"א

יאהדונהי
שין ,שין דלת ,שין דלת יוד
שין דלת יוד

מלכות דנוק'
 מקיף מ' 
)אהֹיָ ה
ְ
יְ הֹ וָ ה(
 מקיף ל' 
)אהֹיָ ה
ְ
יְ הֹ וָ ה(
פנימי צ' 
ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה
ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה
ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה
ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דיסוד 
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
מוח וצלם

יוד הא ואו הא יוד הה וו הה
אלף הא יוד הא אלף הה יוד הה
כלי יסוד דנוק'

שין דלת יוד
שדי
ש שד שדי

סידור כוונות
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מוציא מצה )ליר"א( כורך לרבי וידאל דת"י )ג( קטנות א' דיש"ס לזו"ן
יכוין להמשיך דת"י דחו"ג דקטנות א' דיש"ס לז"א ,והנפשות והמספר והמלכויות והדמות לנוק'.
דת"י דחו"ג דקט' א' דיש"ס בז"א.
 דת"י דמקיף מ' דז"א 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
 דת"י דמקיף ל' דז"א 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דדעת 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
מוח וצלם

אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם

çî ïéåëé ñôãðä øåãéñì
:äæë éòöîà å÷ì ãçà
מוח וצלם

אלף למד íא יוד מם
אלף למד íא יוד מם

והנפשות והמספר והמלכויות והדמות בנוק'.
 דת"י דמקיף מ' דנוק' 
א ֵהיָ ֵה ֹ
) ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ(
 דת"י דמקיף ל' דנוק' 
א ֵהיָ ֵה ֹ
) ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ(
 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דדעת 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
מוח וצלם

אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
כלי דעת דנוק'

כלי דעת דז"א

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

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

פנימי צ' דחו"ב חו"ג דתפארת 
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דתפארת 
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ

מוח וצלם

אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם

:ñôãðä øåãéñì
מוח וצלם

אלף למד íא יוד מם
אלף למד íא יוד מם

מוח וצלם

אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
כלי תפארת דנוק'

כלי תפארת דז"א

יוד הא ואו הא
י יה יהו יהוה
יהוה

אלף למד הי יוד מם
צבאות
השתפא

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דיסוד 
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דיסוד 
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ

מוח וצלם

אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
כלי יסוד דז"א

יאהדונהי
שין ,שין דלת ,שין דלת יוד
שין דלת יוד

:ñôãðä øåãéñì
מוח וצלם

אלף למד íא יוד מם
אלף למד íא יוד מם

מוח וצלם

אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
כלי יסוד דנוק'

שין דלת יוד
שדי
ש שד שדי

תורת חכם

הגדה של פסח

סידור כוונות

64

'קטנות א' דיש"ס למלכות דנוק
 ' מקיף מ
)אהֹיָ ה
ְ
(יְ הֹ וָ ה
 ' מקיף ל
)אהֹיָ ה
ְ
(יְ הֹ וָ ה
 'פנימי צ
ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה
ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה
ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה

וכשיאכל
.17ימשיך חלקי החסדים דלאה דרך גרון ז"א לאו"פ לרחל וחלק הגבורות לאו"מ

!"

÷øå ,àîéàã ïéçåî íä äàìã ïéçåîù éðôî íòèäù áúëù ò"úôá ïééòå ,äöîá åæ äðåë äáúëð àì ì"æ ìàãéå éáøå à"øéä éøåãéñá 17
.ñôãðä øåãéñá ïëå äöîá íâ åæ äðåë úáúë ù"ùøä é"úëá ìáà .äæá ïéåëì ùé àîéàã ïéçåî íäù úåñåëá
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ָמרוֹ ר
יקח כזית מרור ויטבול בחרוסת ויאכלנו בלא הסיבה:
רור ְל ׁ ֵשם יִ ח ּוד ק ּו ְד ׁ ָשא ְ ּב ִר ְ
יך ה ּוא
ִהנְ נִ י מ ּו ָכן ּו ְמז ּו ָמן ְל ַק ֵ ּים ִמ ְצ ַות ֲא ִכ ַ
ילת ָמ ֹ
ש ָר ֵאל:
ּו ׁ ְש ִכינְ ֵּת ּ
יה ִ ּב ְד ִחיל ּו ּו ְר ִחימ ּו ַ ל יְ ֵדי ַהה ּוא ָט ִמיר ְונֶ ֱ ָלם ְ ּב ׁ ֵשם ָּכל יִ ְ ֹ
שה יָ ֵדינ ּו
ִו ִ
שה יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ נָ ה ָ ֵלינ ּו ּו ַמ ֲ ֵ ֹ
יהי ֹנו ַ ם ֲאדֹנָ י ֱאל ֹ ֵהינ ּו ָ ֵלינ ּו ּו ַמ ֲ ֵ ֹ
ּכ ֹונְ נֵ ה ּו:
ילת
עו ָלם ֲא ׁ ֶשר ִקדְּ ׁ ָשנ ּו ְ ּב ִמ ְצו ָֹתיו ְו ִצ ָ ּונ ּו ַ ל ֲא ִכ ַ
ָ ּבר ּו ְך ַא ָּתה יהוה ֱאל ֹ ֵהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָה ֹ
רור:
ָמ ֹ
מרור גי' מו"ת רמז לדיני לאה שהם רו"ת להמתיקו ולהחיותו בחיים שהם אהיה יהוה אהיה

גי' חיים

ומס' ח"ס דחרוסת להמתיק כל דיני לאה הרמוזים באותיות רו"ת דחרוסת העולים כמס' מילוי שם אדנ"י

אלף דלת נון יוד

והמיתוק הנז' מחב"ד דז"א.

)כ"ז מסידור רבי וידאל ,והוסיף במוסגר וז"ל :פי' ע"י המשכת המוחין הנזכרים מחב"ד דז"א(.

ובסידור הנדפס נוסף :שדיני לאה הם ד' מילויי אלף אלף אלף אלף

דארבעה אהיה ,כשנחסר מהם ארבעת

שורשיהם ,ישארו מת ,והם דיני לאה ,ואם נמנה גם הואו דדעת שלה יעלה מרור .וצריך למתקם בחרוסת כנ"ל.

וגם הוא זכר לטיט ,שהיו"ד שבאמצע משמשת לב' הטטי"ן ,והם י"ט י"ט ,ב' מילוי מ"ה ]יוד הא ואו הא
יוד הא ואו הא[

שבז"א ,שכל י"ט מספר חוה ,א' כנגד לאה ,שהיא חוה ראשונה שאחר פרצוף ישראל,

וא' כנגד רחל ,חוה הב' שאחורי ישורון ,וב' כאחד מספרם בלאה ,כי עיקר הטיט הוא למתק דיני לאה ,כדי
שתוכל רחל ,שעיקר הזווג בלילה זה הוא עמה ,לקבלם כשהם ממותקים:

ּכוֹ ֵר ְך
,äëøá àìáå äáéñäá ãçéá ïäéúù ìëàéå äîò úøæç úéæëå úéùéìùä äöîä ïî úéæë ç÷é
:øîàé íãå÷îå
שה ִה ֵ ּללּ ִ .בזְ ַמן ׁ ֶש ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ָהיָ ה ַק ָ ּים ָהיָ ה ּכ ֹו ֵר ְך
זֵ ֶכר ְל ִמ ְקדָּ ׁש ְּכ ִה ֵ ּללֵּ .כן ָ ָ ֹ
אכ .לה ּו:
רו ִרים ֹי ְ
או ֵכל ְ ּביַ ַחד ְל ַק ֵ ּים ַמה ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר ַ ל ַמצ ֹּות ּו ְמ ֹ
רור ְו ֹ
ּ ֶפ ַסח ַמ ָּצה ּו ָמ ֹ
לרד"ם והיר"א ז"ל יכוין בכורך כל הג' קוין בזו"ן ויעו"ר דיעו"ר ,שהיא מצוה מדרבנן ,ויכוין בכל מה
שמסודר לעיל במוציא מצה.
ולשון הרש"ש משמע שהוא זכר בעלמא ואין מכוונים כלל.
ולרבי וידאל ז"ל יכוין רק בקו אמצעי וכפי שמפורט לעיל )הרוצה לכוין כפי שיטתו יכוין רק בדפים
שכתוב בראשם כורך ליר"א ורבי וידאל(.

סידור כוונות
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תורת חכם

כורך )ליר"א ביעו"ר( חח"ן )א( קטנות ב' דאבא לזו"ן
יכוין להמשיך חח"ן דקטנות ב' דאבא עילאה לז"א .והנפשות והמספר והמלכויות והדמות לג' כלי ג' ספירות חח"ן דנוק'.
חח"ן דקט' ב' דאבא עי' לז"א.
 חח"ן דמקיף מ' דז"א 
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה
 חח"ן דמקיף ל' דז"א 
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה
 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דחכמה 
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה

והנפשות והמספר והמלכויות
והדמות לחח"ן דנוק'.
 חח"ן דמקיף מ' דנוק'

) ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה(
 חח"ן דמקיף ל' דנוק' 
) ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה(
 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דחכמה 
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה

מוח וצלם

מוח וצלם

)אכדטם
אכדטם(

)אכדטם
אכדטם(

כלי חכמה דז"א



כלי חכמה דנוק'

יוד הי ואו הא
י יה יהו יהוה
יוד הא ואו הא

יוד הא וו הה
יוד ,יוד הא ,יוד הא וו ,יוד הא וו הה
י יה יהו יהוה

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דחסד 
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דחסד 
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה

מוח וצלם

מוח וצלם

)אכדטם
אכדטם(

)אכדטם
אכדטם(

כלי חסד דז"א

כלי חסד דנוק'

א אל אלו אלוה
אלוה
אלף למד

אלף למד
אלף ,אלף למד
אל

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דנצח 
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דנצח 
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה

מוח וצלם

מוח וצלם

)אכדטם
אכדטם(

)אכדטם
אכדטם(

כלי נצח דז"א

כלי נצח דנוק'

יהוה
צ צב צבõ
צבõ

אל
א אל
בם
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כורך )ליר"א ביעו"ר( חח"ן )ב( גדלות ב' דאבא לזו"ן
יכוין להמשיך חח"ן דגדלות ב' דאבא עי' לז"א .והנפשות והמספר והמלכויות והדמות לג' כלי חח"ן דנוק'.
חח"ן דגד' ב' דאבא עי' לז"א.

והנפשות והמספר והמלכויות
והדמות לחח"ן דנוק'.

 חח"ן דמקיף מ' דז"א 
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה
 חח"ן דמקיף ל' דז"א 
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה
 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דחכמה 
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה

 חח"ן דמקיף מ' דנוק' 
) ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה(
 חח"ן דמקיף ל' דנוק' 
) ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה(
 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דחכמה 
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה

מוח וצלם

מוח וצלם

יוד הי ויו הי
אלף הי יוד הי

יוד הי ויו הי
אלף הי יוד הי

כלי חכמה דז"א

כלי חכמה דנוק'

יוד הי ואו הא
י יה יהו יהוה
יוד הא ואו הא

יוד הא וו הה
יוד ,יוד הא ,יוד הא וו ,יוד הא וו הה
י יה יהו יהוה

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דחסד 
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דחסד 
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה

מוח וצלם

מוח וצלם

יוד הי ויו הי
אלף הי יוד הי

יוד הי ויו הי
אלף הי יוד הי

כלי חסד דז"א

כלי חסד דנוק'

א אל אלו אלוה
אלוה
אלף למד

אלף למד
אלף ,אלף למד
אל

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דנצח 
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דנצח 
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה

מוח וצלם

מוח וצלם

יוד הי ויו הי
אלף הי יוד הי

יוד הי ויו הי
אלף הי יוד הי

כלי נצח דז"א

כלי נצח דנוק'

יהוה
צ צב צבõ
צבõ

אל
א אל
בם
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כורך )ליר"א ביעו"ר( חח"ן )ג( קטנות א דיש"ס לזו"ן
יכוין להמשיך חח"ן דקטנות א' דיש"ס לז"א .והנפשות והמספר והמלכויות והדמות לג' כלי חח"ן דנוק'.
חח"ן דקט' א' דיש"ס לז"א.

והנפשות והמספר והמלכויות
והדמות לחח"ן דנוק'.

 חח"ן דמקיף מ' דז"א 
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה
 חח"ן דמקיף ל' דז"א 
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה
 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דחכמה 
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה

 חח"ן דמקיף מ' דנוק' 
)א ַהיַ ַה
ַ
יַ ַה וַ ַה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה(
 חח"ן דמקיף ל' דנוק' 
)א ַהיַ ַה
ַ
יַ ַה וַ ַה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה(
 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דחכמה 
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה
ַא ַהיַ ַה
יַ ַה וַ ַה

ñôãðä øåãéñì

מוח וצלם

מוח וצלם

מוח וצלם

אלף למד הי יוד מם
אלף למד הי יוד מם

אלף למד ãי יוד מם
אלף למד ãי יוד מם

אלף למד הי יוד מם
אלף למד הי יוד מם
כלי חכמה דנוק'

כלי חכמה דז"א

יוד הא וו הה
יוד ,יוד הא ,יוד הא וו ,יוד הא וו הה
י יה יהו יהוה

יוד הי ואו הא
י יה יהו יהוה
יוד הא ואו הא



פנימי צ' דחו"ב חו"ג דחסד

ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה



í"ãøì

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דחסד 
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה
ֶא ֶהיֶ ֶה
יֶ ֶה וֶ ֶה

מוח וצלם

מוח וצלם

מוח וצלם

אלף למד הי יוד מם
אלף למד הי יוד מם

אלף למד ãי יוד מם
אלף למד ãי יוד מם

אלף למד הי יוד מם
אלף למד הי יוד מם
כלי חסד דנוק'

כלי חסד דז"א

א אל אלו אלוה
אלוה
אלף למד
 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דנצח

ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה

אלף למד
אלף ,אלף למד
אל





ñôãðä øåãéñì

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דנצח 
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה
ִא ִהיִ ִה
יִ ִה וִ ִה

מוח וצלם

מוח וצלם

מוח וצלם

אלף למד הי יוד מם
אלף למד הי יוד מם

אלף למד ãי יוד מם
אלף למד ãי יוד מם

אלף למד הי יוד מם
אלף למד הי יוד מם

כלי נצח דז"א

יהוה
צ צב צבõ
צבõ

כלי נצח דנוק'

אל
א אל
בם

סידור כוונות
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כורך )ליר"א ביעו"ר( בג"ה )א( קטנות ב' דאבא לזו"ן
יכוין להמשיך  d"baדקטנות ב' דאבא עילאה .`"fl
והנפשות והמספר והמלכויות והדמות לג' כלי .'wepc d"ba
בג"ה דקט' ב' דאבא עילאה לז"א.
 בג"ה דמקיף מ' דז"א
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה
 בג"ה דמקיף ל' דז"א 
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה
 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דבינה 
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה

הנפשות והמספר והמלכויות והדמות לנוק'.
 בג"ה דמקיף מ' דנוק' 
) ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה(
 בג"ה דמקיף ל' דנוק' 
) ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה(
 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דבינה 
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה

מוח וצלם

מוח וצלם

)אם גל
אם גל(

)אם גל
אם גל(

כלי בינה דז"א

כלי בינה דנוק'

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

אלף הה יוד הה
אהיה
א ,אה ,אהי ,אהיה

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דגבורה 
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דגבורה 
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה

מוח וצלם

מוח וצלם

)אם גל
אם גל(

)אם גל
אם גל(

כלי גבורה דז"א

כלי גבורה דנוק'

יה

אלף ,אלף למד ,אלף למד הי,
אלף למד הי יוד ,אלף למד הי יוד מם

יֱ הֹוִ ה

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דהוד 
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה

יֱ הֹוִ ה

אלהים
אכדטם

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דגבורה 
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה

מוח וצלם

מוח וצלם

)אם גל
אם גל(

)אם גל
אם גל(

כלי הוד דז"א

כלי הוד דנוק'

אדני
 öצבאו צבאות
öות

אלהים
א אל אלה אלהי אלהים
במוכן

סידור כוונות
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כורך )ליר"א ביעו"ר( בג"ה )ב( גדלות ב' דאו"א עילאין לזו"ן
יכוין להמשיך בג"ה דגדלות ב' דאבא עי' לז"א .והנפשות והמספר והמלכויות והדמות לג' כלי בג"ה דנוק'.
בג"ה דגד' א' דגד' ב' דאבא עי' לז"א.
 בג"ה דמקיף מ' דז"א 
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה
 בג"ה דמקיף ל' דז"א 
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה
 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דבינה 
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה

)ולשד"ה יכוין להמשיך גם
מוחין דפנים דגדלות א'
דיש"ס(.
וכשישתה
ימשיך חלקי החסדים דלאה
דרך גרון ז"א לאו"פ לרחל
וחלק הגבורות לאו"מ.

הנפשות והמספר והמלכויות והדמות לנוק'.
 בג"ה דמקיף מ' דנוק' 
) ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה(
 בג"ה דמקיף ל' דנוק' 
) ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה(
 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דגבורה 
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה

מוח וצלם

מוח וצלם

יוד הי ויו הי
אלף הי יוד הי

יוד הי ויו הי
אלף הי יוד הי

כלי בינה דז"א

כלי בינה דנוק'

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

אלף הה יוד הה
אהיה
א ,אה ,אהי ,אהיה

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דגבורה 
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דגבורה 
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה

מוח וצלם

מוח וצלם

יוד הי ויו הי
אלף הי יוד הי

יוד הי ויו הי
אלף הי יוד הי

כלי גבורה דז"א

כלי גבורה דנוק'

יה

אלף ,אלף למד ,אלף למד הי,
אלף למד הי יוד ,אלף למד הי יוד מם

יֱ הֹוִ ה

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דהוד 
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה

יֱ הֹוִ ה

אלהים
אכדטם

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דהוד 
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה

מוח וצלם

מוח וצלם

יוד הי ויו הי
אלף הי יוד הי

יוד הי ויו הי
אלף הי יוד הי

כלי הוד דז"א

כלי הוד דנוק'

אדני
 öצבאו צבאות
öות

אלהים
א אל אלה אלהי אלהים
במוכן
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כורך )ליר"א ביעו"ר( )בג"ה ג( קטנות א' דיש"ס לזו"ן
יכוין להמשיך בג"ה דקטנות א' דיש"ס לז"א .והנפשות והמספר והמלכויות והדמות לנוק'.
בג"ה דקט' א' דיש"ס בז"א.
 בג"ה דמקיף מ' דז"א 
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה
 בג"ה דמקיף ל' דז"א 
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה
 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דבינה 
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
מוח וצלם

אלף למד הה יוד מם
אלף למד הה יוד מם

ñôãðä øåãéñì
מוח וצלם

אלף למד  èèיוד מם
אלף למד  èèיוד מם

והנפשות והמספר והמלכויות והדמות בנוק'.
 בג"ה דמקיף מ' דנוק' 
)א ֵהיֵ ֵה
ֵ
יֵ ֵה וֵ ֵה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה(
 בג"ה דמקיף ל' דנוק' 
)א ֵהיֵ ֵה
ֵ
יֵ ֵה וֵ ֵה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה(
 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דבינה 
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
ֵא ֵהיֵ ֵה
יֵ ֵה וֵ ֵה
מוח וצלם

אלף למד הה יוד מם
אלף למד הה יוד מם
כלי בינה דנוק'

כלי בינה דז"א

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

אלף הה יוד הה
אהיה
א ,אה ,אהי ,אהיה

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דגבורה 
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דגבורה 
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה
ְא ְהיְ ְה
יְ ְה וְ ְה

מוח וצלם

אלף למד הה יוד מם
אלף למד הה יוד מם

ñôãðä øåãéñì
מוח וצלם

אלף למד  èèיוד מם
אלף למד  èèיוד מם

כלי גבורה דז"א

יה

יֱ הֹוִ ה

אלהים
אכדטם

יֱ הֹוִ ה

מוח וצלם

אלף למד הה יוד מם
אלף למד הה יוד מם
כלי הוד דז"א

אדני
 öצבאו צבאות
öות

אלף למד הה יוד מם
אלף למד הה יוד מם
כלי גבורה דנוק'

אלף ,אלף למד ,אלף למד הי,
אלף למד הי יוד ,אלף למד הי יוד מם

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דהוד 
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה

מוח וצלם

ñôãðä øåãéñì
מוח וצלם

אלף למד  èèיוד מם
אלף למד  èèיוד מם

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דהוד 
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה
ֻא ֻהיֻ ֻה
יֻ ֻה וֻ ֻה
מוח וצלם

אלף למד הה יוד מם
אלף למד הה יוד מם
כלי הוד דנוק'

אלהים
א אל אלה אלהי אלהים
במוכן

סידור כוונות
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כורך )ליר"א ולרבי וידאל( )דת"י א( קט' דאבא עי' לזו"ן
יכוין להמשיך דת"י דחו"ג דקט' ב' דאבא עי' לז"א ,והנפשות והמספר והמלכויות והדמות לנוק'.
דת"י דחו"ג דקט' ב'
דאבא עילאה
לז"א.

יוד אלף הא למד ואו הא הא יוד מם
יוד אלף הא למד ואו הא הא יוד מם
יוד אלף הא למד ואו הא הא יוד מם
]יהוה אלהים יהוה אלהים יהוה אלהים[

 דת"י דמקיף מ' דז"א 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
 דת"י דמקיף ל' דז"א 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
 צ' דחו"ב חו"ג דדעת 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
מוח וצלם

מוח וצלם

)אכדטם
והכולל גי' ע"ה

אכדטם

ע"ה

אכדטם
אכדטם

גי' ע"ד

ע"ד(

בהם ס"ט אותיות ועם כללות הו' שמות סה"כ כמנין ע"ה

הנפשות והמספר
והמלכויות והדמות
לנוק'.

יוד אלף הא למד ואו הא הא יוד מם
יוד אלף הא למד ואו הא הא יוד מם
יוד אלף הא למד ואו הא הא יוד מם
]יהוה אלהים יהוה אלהים יהוה אלהים[

]יהוה אלהים יהוה אלהים יהוה אלהים[

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

 צ' דחו"ב חו"ג דת"ת 
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
מוח וצלם

מוח וצלם

)אכדטם
והכולל גי' ע"ה

אכדטם

ע"ה

אכדטם
אכדטם

גי' ע"ד

ע"ד(

יוד אלף הא למד ואו הא הא יוד מם
יוד אלף הא למד ואו הא הא יוד מם
יוד אלף הא למד ואו הא הא יוד מם
]יהוה אלהים יהוה אלהים יהוה אלהים[

יוד אלף הא למד ואו הא הא יוד מם
]יהוה אלהים יהוה אלהים יהוה אלהים[

 צ' דחו"ב חו"ג דת"ת 
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
מוח וצלם

מוח וצלם

)אכדטם
אכדטם ע"ה

ע"ה

אכדטם
אכדטם ע"ד(
ע"ד

כלי תפארת דנוק'

כלי תפארת דז"א

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

מוח וצלם

)אכדטם
אכדטם ע"ה

ע"ה

כלי דעת דנוק'

כלי דעת דז"א

יוד אלף הא למד ואו הא הא יוד מם

מוח וצלם

אכדטם
אכדטם ע"ד(
ע"ד

בהם ס"ט אותיות ועם כללות הו' שמות סה"כ כמנין ע"ה

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

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

 דת"י דמקיף מ' דנוק' 
א ֵהיָ ֵה ֹ
) ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ(
 דת"י דמקיף ל' דנוק' 
א ֵהיָ ֵה ֹ
) ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ(
 צ' דחו"ב חו"ג דדעת 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה

יוד הא ואו הא
י יה יהו יהוה
יהוה

אלף למד הי יוד מם
צבאות
השתפא

 צ' דחו"ב חו"ג דיסוד 
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ

 צ' דחו"ב חו"ג דיסוד 
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ

מוח וצלם

מוח וצלם

)אכדטם
והכולל גי' ע"ה

אכדטם

ע"ה

אכדטם
אכדטם

גי' ע"ד

ע"ד(

כלי יסוד דז"א

יאהדונהי
שין ,שין דלת ,שין דלת יוד
שין דלת יוד

יוד אלף הא למד ואו הא הא יוד מם
יוד אלף הא למד ואו הא הא יוד מם
יוד אלף הא למד ואו הא הא יוד מם
]יהוה אלהים יהוה אלהים יהוה אלהים[

מוח וצלם

מוח וצלם

)אכדטם
אכדטם ע"ה

ע"ה

אכדטם
אכדטם ע"ד(

כלי יסוד דנוק'

שין דלת יוד
שדי
ש שד שדי

ע"ד

סידור כוונות
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קטנות ב' דאבא עילאה למלכות דנוק'
 מקיף מ' 
)אהֹיָ ה
ְ
יְ הֹ וָ ה(
 מקיף ל' 
)אהֹיָ ה
ְ
יְ הֹ וָ ה(
פנימי צ' 
ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה
ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה
ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה
ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה
כלי מלכות דנוק'

אלף דלת נון יוד
אדני
א אד אדנ אדני
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תורת חכם

כורך )ליר"א ולרבי וידאל( )דת"י ב( גדלות ב' דאבא לזו"ן
יכוין להמשיך דת"י דחו"ג דגדלות ב' דאבא עי' לז"א .והנפשות והמספר והמלכויות והדמות לנוק'.
דת"י דחו"ג דגדלות ב' דאבא עי' לז"א.
 דת"י דמקיף מ' דז"א 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
 דת"י דמקיף ל' דז"א 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דדעת 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה

) dcyleיכוין גם להמשיך מוחין
דפנים דגדלות א' דיש"ס(.

הנפשות והמספר והמלכויות והדמות לנוק'.
 דת"י דמקיף מ' דנוק' 
א ֵהיָ ֵה ֹ
) ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ(
 דת"י דמקיף ל' דנוק' 
א ֵהיָ ֵה ֹ
) ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ(
 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דדעת 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה

מוח וצלם

מוח וצלם

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

יוד הא ואו הא יוד הה וו הה
אלף הא יוד הא אלף הה יוד הה
כלי דעת דנוק'

כלי דעת דז"א

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

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

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דתפארת 
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דתפארת 
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ

מוח וצלם

מוח וצלם

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

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

כלי תפארת דז"א

יוד הא ואו הא
י יה יהו יהוה
יהוה

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דיסוד 
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
מוח וצלם

יוד הא ואו הא יוד הה וו הה
אלף הא יוד הא אלף הה יוד הה
כלי יסוד דז"א

יאהדונהי
שין ,שין דלת ,שין דלת יוד
שין דלת יוד

מלכות דנוק'
 מקיף מ' 
)אהֹיָ ה
ְ
יְ הֹ וָ ה(
 מקיף ל' 
)אהֹיָ ה
ְ
יְ הֹ וָ ה(
פנימי צ' 
ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה
ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה
ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה
ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה
כלי מלכות דנוק'

אלף דלת נון יוד
אדני
א אד אדנ אדני

כלי תפארת דנוק'

אלף למד הי יוד מם
צבאות
השתפא

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דיסוד 
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
מוח וצלם

יוד הא ואו הא יוד הה וו הה
אלף הא יוד הא אלף הה יוד הה
כלי יסוד דנוק'

שין דלת יוד
שדי
ש שד שדי
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כורך )ליר"א ולרבי וידאל( )דת"י ג( קט' א' דיש"ס לזו"ן
יכוין להמשיך דת"י דחו"ג דקטנות א' דיש"ס לז"א ,והנפשות והמספר והמלכויות והדמות לנוק'.
דת"י דחו"ג דקט' א' דיש"ס בז"א.
 דת"י דמקיף מ' דז"א 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
 דת"י דמקיף ל' דז"א 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דדעת 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
מוח וצלם

אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם

çî ïéåëé ñôãðä øåãéñì
:äæë éòöîà å÷ì ãçà
מוח וצלם

אלף למד íא יוד מם
אלף למד íא יוד מם

והנפשות והמספר והמלכויות והדמות בנוק'.
 דת"י דמקיף מ' דנוק' 
א ֵהיָ ֵה ֹ
) ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ(
 דת"י דמקיף ל' דנוק' 
א ֵהיָ ֵה ֹ
) ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ(
 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דדעת 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
מוח וצלם

אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
כלי דעת דנוק'

כלי דעת דז"א

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

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

פנימי צ' דחו"ב חו"ג דתפארת 
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דתפארת 
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ

מוח וצלם

אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם

:ñôãðä øåãéñì
מוח וצלם

אלף למד íא יוד מם
אלף למד íא יוד מם

מוח וצלם

אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
כלי תפארת דנוק'

כלי תפארת דז"א

יוד הא ואו הא
י יה יהו יהוה
יהוה

אלף למד הי יוד מם
צבאות
השתפא

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דיסוד 
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דיסוד 
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ

מוח וצלם

אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
כלי יסוד דז"א

יאהדונהי
שין ,שין דלת ,שין דלת יוד
שין דלת יוד

:ñôãðä øåãéñì
מוח וצלם

אלף למד íא יוד מם
אלף למד íא יוד מם

מוח וצלם

אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
כלי יסוד דנוק'

שין דלת יוד
שדי
ש שד שדי
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קטנות א' דיש"ס למלכות דנוק'
 מקיף מ' 
)אהֹיָ ה
ְ
יְ הֹ וָ ה(
 מקיף ל' 
)אהֹיָ ה
ְ
יְ הֹ וָ ה(
פנימי צ' 
ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה
ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה
ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה
כלי מלכות דנוק'

אלף דלת נון יוד
אדני
א אד אדנ אדני

וכשיאכל
ימשיך חלקי החסדים דלאה דרך גרון ז"א לאו"פ לרחל וחלק הגבורות לאו"מ.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 18
.ñôãðä øåãéñá ïëå äöîá íâ åæ äðåë úáúë ù"ùøä é"úëá ìáà .äæá ïéåëì ùé àîéàã ïéçåî íäù úåñåëá
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כורך )ליר"א ולרבי וידאל( )דת"י ג( קט' א' דיש"ס לזו"ן
יכוין להמשיך דת"י דחו"ג דקטנות א' דיש"ס לז"א ,והנפשות והמספר והמלכויות והדמות לנוק'.
דת"י דחו"ג דקט' א' דיש"ס בז"א.
 דת"י דמקיף מ' דז"א 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
 דת"י דמקיף ל' דז"א 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דדעת 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
מוח וצלם

אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם

çî ïéåëé ñôãðä øåãéñì
:äæë éòöîà å÷ì ãçà
מוח וצלם

אלף למד íא יוד מם
אלף למד íא יוד מם

והנפשות והמספר והמלכויות והדמות בנוק'.
 דת"י דמקיף מ' דנוק' 
א ֵהיָ ֵה ֹ
) ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ(
 דת"י דמקיף ל' דנוק' 
א ֵהיָ ֵה ֹ
) ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ(
 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דדעת 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
מוח וצלם

אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
כלי דעת דנוק'

כלי דעת דז"א

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

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

פנימי צ' דחו"ב חו"ג דתפארת 
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דתפארת 
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ

מוח וצלם

אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם

:ñôãðä øåãéñì
מוח וצלם

אלף למד íא יוד מם
אלף למד íא יוד מם

מוח וצלם

אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
כלי תפארת דנוק'

כלי תפארת דז"א

יוד הא ואו הא
י יה יהו יהוה
יהוה

אלף למד הי יוד מם
צבאות
השתפא

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דיסוד 
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דיסוד 
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ

מוח וצלם

אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
כלי יסוד דז"א

יאהדונהי
שין ,שין דלת ,שין דלת יוד
שין דלת יוד

:ñôãðä øåãéñì
מוח וצלם

אלף למד íא יוד מם
אלף למד íא יוד מם

מוח וצלם

אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
כלי יסוד דנוק'

שין דלת יוד
שדי
ש שד שדי
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קטנות א' דיש"ס למלכות דנוק'
 מקיף מ' 
)אהֹיָ ה
ְ
יְ הֹ וָ ה(
 מקיף ל' 
)אהֹיָ ה
ְ
יְ הֹ וָ ה(
פנימי צ' 
ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה
ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה
ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה
כלי מלכות דנוק'

אלף דלת נון יוד
אדני
א אד אדנ אדני

וכשיאכל
ימשיך חלקי החסדים דלאה דרך גרון ז"א לאו"פ לרחל וחלק הגבורות לאו"מ.19

"!
ׁ "ש ְל ָחן עוֹ ֵר ְך
:äöéá ìåëàì ïéâäåðå ,è"åé ãåáëì åëøö ìë äúåùå ìëåà
צָּ פ ּון
,äáéñäá åìëåàå ,òáåùä ìò úìëàðä çñôì øëæ ,ïîå÷éôàì øîùù äöîî íéúéæë éðù ç÷é
:øîàé íãå÷îå
יקו ָמן ְל ׁ ֵשם יִ ח ּוד ק ּו ְד ׁ ָשא ְ ּב ִר ְ
יך ה ּוא
ִהנְ נִ י מ ּו ָכן ּו ְמז ּו ָּמן ְל ַק ֵ ּים ִמ ְצ ַות ֲא ִכ ַ
ילת ֲא ִפ ֹ
ש ָר ֵאל:
ּו ׁ ְש ִכינְ ֵּת ּ
יה ִ ּב ְד ִחיל ּו ּו ְר ִחימ ּו ַ ל יְ ֵדי ַהה ּוא ָט ִמיר ְונֶ ֱ ָלם ְ ּב ׁ ֵשם ָּכל יִ ְ ֹ
שה יָ ֵדינ ּו
ִו ִ
שה יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ נָ ה ָ ֵלינ ּו ּו ַמ ֲ ֵ ֹ
יהי ֹנו ַ ם ֲאדֹנָ י ֱאל ֹ ֵהינ ּו ָ ֵלינ ּו ּו ַמ ֲ ֵ ֹ
ּכ ֹונְ נֵ ה ּו:

÷øå ,àîéàã ïéçåî íä äàìã ïéçåîù éðôî íòèäù áúëù ò"úôá ïééòå ,äöîá åæ äðåë äáúëð àì ì"æ ìàãéå éáøå à"øéä éøåãéñá 19
.ñôãðä øåãéñá ïëå äöîá íâ åæ äðåë úáúë ù"ùøä é"úëá ìáà .äæá ïéåëì ùé àîéàã ïéçåî íäù úåñåëá
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בקיצור הכונות לרמח"ל ז"ל כתב שבכורך נכנס דת"י דחסדים דאבא ,ובאפיקומן
.zexeabc
ובסידור ר' שבתי כתב שבמצה הב' מתחיל להכנס בג"ה דקטנות דאבא) ,שהוא שם
אלקים וה' שלו נרמז במצה( ובאפיקומן נכנס  d"bad xnbשל קטנות א' דאבא" ,כי
במצה ב' נכנס ד של ה ,ועכשיו נגמר לכנס ו של ה ,ומתפשט בבינתו ובכל קו שמאלו
בג"ה נגמר להכנס של ה") .וכן נראה ממ"ש הרש"ו בקיצור הכונות בשעה"כ פ"ז ע"ג,
ומקורו מדרוש הר"י בן טבול ז"ל(.

ָ ּב ֵר ְך
:øîàéå ïéãë ïåæîä úëøá äéìò ïéëøáîå úéùéìù ñåë ïéâæåî
שה ׁ ֶשל ִ ּב ְר ַּכת ַה ָּמ ֹזוןֶ ׁ ,ש ֶ ּנ ֱא ַמר ְו ָא ַכ ְל ָּת
ִהנְ נִ י מ ּו ָכן ּו ְמז ּו ָמן ְל ַק ֵ ּים ִמ ְצ ַות ֲ ֵ ֹ
ש ָב ְע ָּת ּו ֵב ַר ְכ ָּת ֶאת יהוה ֱאל ֹ ֶה ָ
יך ַ ל ָה ָא ֶרץ ַה ּט ֹו ָבה ֲא ׁ ֶשר נָ ַתן ָל ְךְ ,ל ׁ ֵשם יִ ח ּוד
ְו ָ ֹ
ק ּו ְד ׁ ָשא ְ ּב ִר ְ
יה ִ ּב ְד ִחיל ּו ּו ְר ִחימ ּו ַ ל יְ ֵדי ַהה ּוא ָט ִמיר ְונֶ ֱ ָלם ְ ּב ׁ ֵשם
יך ה ּוא ּו ׁ ְש ִכינְ ֵּת ּ
ש ָר ֵאל:
ָּכל יִ ְ ֹ
שה יָ ֵדינ ּו
ִו ִ
שה יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ נָ ה ָ ֵלינ ּו ּו ַמ ֲ ֵ ֹ
יהי ֹנו ַ ם ֲאדֹנָ י ֱאל ֹ ֵהינ ּו ָ ֵלינ ּו ּו ַמ ֲ ֵ ֹ
ּכ ֹונְ נֵ ה ּו:
חוק
לותּ ְ ,ב ׁש ּוב יהוה ֶאת ׁ ִש ַ
ש ֹ
ח ְל ִמיםָ .אז יִ ָּמ ֵלא ְ ֹ
יבת ִצ ּי ֹון ָהיִ ינ ּו ְּכ ֹ
ׁ ִשיר ַה ַּמ ֲ ֹ
ש ֹות ִעם ֵא ֶ ּלהִ .הגְ דִּ יל יהוה
ּ ִפינ ּו ּו ְל ׁש ֹונֵ נ ּו ִר ָ ּנהָ ,אז ֹי ְ
אמר ּו ַבגּ ֹויִ ם ִהגְ דִּ יל יהוה ַל ֲ ֹ
יתנ ּו ַּכ ֲא ִפ ִיקים ַ ּב ֶ ּנגֶ ב.
ש ֵמ ִחיםׁ .ש ּו ָבה יהוה ֶאת ׁ ְש ִב ֵ
ש ֹות ִע ָּמנ ּוָ ,היִ ינ ּו ְ ֹ
ַל ֲ ֹ
שא ֶמ ׁ ֶש ְך ַה ָ ּז ַרע ,בּ ֹא יָ ֹבא
לו ְך יֵ ֵל ְך ּו ָב ֹכה ֹנ ֵ ֹ
ַה ֹּז ְר ִעים ְ ּב ִד ְמ ָ ה ְ ּב ִר ָ ּנה יִ ְקצֹר ּוָ .ה ֹ
מ ָתיו:
שא ֲא .ל ּ ֹ
ְב ִר ָ ּנהֹ ,נ ֵ ֹ
ועלן ֶ ּבענְ ְט ׁ ְשן) .או ַרבּ ֹו ַתי נְ ָב ֵר ְך:(.
ַרבּ ֹו ַתי ִמיר ֶו ְ
והמסובין עונין:
עו ָלם:
בו ָר ְך ֵמ ַ ָּתה ְו ַ ד ֹ
יְ ִהי ׁ ֵשם יהוה ְמ ֹ
ִ ּב ְר ׁש ּות ָמ ָרנָ ן ְו ַרבּ ֹו ַתי נְ ָב ֵר ְך )בעשרהֶ :אל ֹ ֵהינ ּו( ׁ ֶש ָא ַכ ְלנ ּו ִמ ּ ׁ ֶש ּל ֹו:
בו ָחיִ ינ ּו:
ועונין המסוביןּ ָ :בר ּו ְך )בעשרהֱ :אל ֹ ֵהינ ּו( ׁ ֶש ָא ַכ ְלנ ּו ִמ ּ ׁ ֶש ּל ֹו ּו ְבט ּו ֹ
בו ָחיִ ינ ּוּ ָ :בר ּו ְך
והמזמן חוזרּ ָ :בר ּו ְך )בעשרהֱ :אל ֹ ֵהינ ּו( ׁ ֶש ָא ַכ ְלנ ּו ִמ ּ ׁ ֶש ּל ֹו ּו ְבט ּו ֹ
מו:
ה ּוא ּו ָבר ּו ְך ׁ ְש ֹ
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עו ָלם ּ.כ ּל ֹוּ ְ ,בט ּוב ֹו ְ ּב ֵחן ְ ּב ֶח ֶסד
עו ָלםַ .ה ָ ּזן ֶאת ָה ֹ
ָ ּבר ּו ְך ַא ָּתה יהוה ֱאל ֹ ֵהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָה ֹ
דול ָּת ִמיד לֹא
בו ַה ָ ּג ֹ
עו ָלם ַח ְסדּ ֹוּ .ו ְבט ּו ֹ
שר ִּכי ְל ֹ
ּו ְב ַר ֲח ִמים .ה ּוא ֹנו ֵתן ֶל ֶחם ְל ָכל ָ ּב ָ ֹ
דולִּ .כי ה ּוא ֵאל זָ ן
מו ַה ָ ּג ֹ
עו ָלם ָו ֶ דּ ַ .ב ֲ ב ּור ׁ ְש ֹ
ָח ַסר ָלנ ּוְ ,ו ַאל יֶ ְח ַסר ָלנ ּו ָמ ֹזון ְל ֹ
ּו ְמ ַפ ְרנֵ ס ַל ּ ֹכל ּו ֵמ ִטיב ַל ּ ֹכל ּו ֵמ ִכין ָמ ֹזון ְל ָכל ְ ּב ִר ּי ֹו ָתיו ֲא ׁ ֶשר ָ ּב ָראָּ .כ ָאמ ּור ּפ ֹו ֵת ַח
צוןּ ָ .בר ּו ְך ַא ָּתה יהוה ַה ָ ּזן ֶאת ַה ּ ֹכל:
ש ִ ּבי ַ ְל ָכל ַחי ָר ֹ
ֶאת יָ ֶד ָך ּו ַמ ְ ֹ
טו ָבה ּו ְר ָח ָבהְ ,ו ַ ל
בו ֵתינ ּוֶ ,א ֶרץ ֶח ְמדָּ ה ֹ
ֹנו ֶדה ְל ָך יהוה ֱאל ֹ ֵהינ ּו ַ ל ׁ ֶש ִהנְ ַח ְל ָּת ַל ֲא ֹ
ית ָך
יתנ ּו ִמ ֵ ּבית ֲ ָב ִדיםְ ,ו ַ ל ְ ּב ִר ְ
אתנ ּו יהוה ֱאל ֹ ֵהינ ּו ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ םּ ,ו ְפ ִד ָ
הו ֵצ ָ
ׁ ֶש ֹ
ש ֵרנ ּוְ ,ו ַ ל ּת ֹו ָר ְת ָך ׁ ֶש ִ ּל ַּמ ְד ָּתנ ּוְ ,ו ַ ל .ח ֶ ּק ָ
הו ַד ְע ָּתנ ּוְ ,ו ַ ל ַח ִ ּיים
יך ׁ ֶש ֹ
ׁ ֶש ָח ַת ְמ ָּת ִ ּב ְב ָ ֹ
או ָתנ ּו ָּת ִמידּ ְ ,ב ָכל
חונַ נְ ָּתנ ּוְ ,ו ַ ל ֲא ִכ ַ
ילת ָמ ֹזון ׁ ָש ַא ָּתה זָ ן ּו ְמ ַפ ְרנֵ ס ֹ
ֵחן ָו ֶח ֶסד ׁ ֶש ֹ
ֹיום ּו ְב ָכל ֵ ת ּו ְב ָכל ׁ ָש ָ ה:
או ָת ְך ,יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ִש ְמ ָך ְ ּב ִפי
מו ִדים ָל ְךּ ,ו ְמ ָב ְר ִכים ֹ
ְו ַ ל ַה ּ ֹכל יהוה ֱאל ֹ ֵהינ ּו ֲאנַ ְחנ ּו ֹ
ש ָב ְע ָּתּ ,ו ֵב ַר ְכ ָּת ֶאת יהוה ֱאל ֹ ֶה ָ
יך
עו ָלם ָו ֶ דַּ .כ ָּכת ּובְ ,ו ָא ַכ ְל ָּת ְו ָ ֹ
ָּכל ַחי ָּת ִמיד ְל ֹ
ט ָבה ֲא ׁ ֶשר נָ ַתן ָל ְךּ ָ .בר ּו ְך ַא ָּתה יהוה ַ ל ָה ָא ֶרץ ְו ַ ל ַה ָּמ ֹזון:
ַ ל ָה ָא ֶרץ ַה ּ ֹ
ש ָר ֵאל ַ ֶּמ ָךְ ,ו ַ ל יְ ר ּו ׁ ָש ַליִ ם ִע ֶיר ָךְ ,ו ַ ל ִצ ּי ֹון ִמ ׁ ְש ַּכן
ַר ֵחם נָ א יהוה ֱאל ֹ ֵהינ ּו ַ ,ל יִ ְ ֹ
דו ׁש ׁ ֶש ִ ּנ ְק ָרא ׁ ִש ְמ ָך
בו ֶד ָךְ ,ו ַ ל ַמ ְלכ ּות ֵ ּבית דָּ ִוד ְמ ׁ ִש ֶ
דול ְו ַה ָ ּק ֹ
יח ָךְ ,ו ַ ל ַה ַ ּביִ ת ַה ָ ּג ֹ
ְּכ ֹ
יחנ ּוְ ,ו ַה ְר ַוח ָלנ ּו
ָ ָליוֱ .אל ֹ ֵהינ ּוָ ,א ִבינ ּוְ ,ר ֵ נ ּו ,ז ּונֵ נ ּוַ ּ ,פ ְרנְ ֵסנ ּוְ ,ו ַכ ְל ְּכ ֵלנ ּוְ ,ו ַה ְר ִו ֵ
יכנ ּו יהוה ֱאל ֹ ֵהינ ּו לֹא ִל ֵידי
רו ֵתינ ּוְ .ונָ אַ ,אל ַּת ְצ ִר ֵ
יהוה ֱאל ֹ ֵהינ ּו ְמ ֵה ָרה ִמ ָּכל ָצ ֹ
שר ָו ָדםְ ,ולֹא ִל ֵידי ַה ְל ָו ָא ָתםִּ ,כי ִאם ְליָ ְד ָך ַה ְּמ ֵל ָאהַ ,ה ּ ְפת ּו ָחה,
ַמ ְּתנַ ת ָ ּב ָ ֹ
עו ָלם ָו ֶ ד:
בו ׁש ְולֹא נִ ָּכ ֵלם ְל ֹ
דו ׁ ָשה ְו ָה ְר ָח ָבהֶ ׁ ,ש ּלֹא נֵ ֹ
ַה ְ ּק ֹ
:úáùá ìçùë
יצנ ּו יהוה ֱאל ֹ ֵהינ ּו ְ ּב ִמ ְצו ֶֹת ָ
דול
יך ּו ְב ִמ ְצ ַות ֹיום ַה ּ ׁ ְש ִב ִ
ְר ֵצה ְו ַה ֲח ִל ֵ
יעיַ ,ה ּ ׁ ַש ָ ּבת ַה ָ ּג ֹ
דו ׁש ה ּוא ְל ָפנֶ ָ
יךִ ,ל ׁ ְש ָ ּבת בּ ֹו ְו ָלנ ּו ַח בּ ֹו ְ ּב ַא ֲה ָבה
דול ְו ָק ֹ
דו ׁש ַה ֶ ּזהִּ ,כי ֹיום זֶ ה ָ ּג ֹ
ְו ַה ָ ּק ֹ
יח ָלנ ּו יהוה ֱאל ֹ ֵהינ ּוֶ ׁ ,ש ּלֹא ְת ֵהא ָצ ָרה ְויָ ֹגון ַו ֲאנָ ָחה
צונְ ָך ָהנִ ַ
צונֶ ָךּ ,ו ִב ְר ֹ
ְּכ ִמ ְצ ַות ְר ֹ
ְ ּב ֹיום ְמנ ּו ָח ֵתנ ּוְ ,ו ַה ְר ֵאנ ּו יהוה ֱאל ֹ ֵהינ ּו ְ ּבנֶ ָח ַמת ִצ ּי ֹון ִע ֶיר ָךּ ,ו ְב ִבנְ יַ ן יְ ר ּו ׁ ָש ַליִ ם ִעיר
מות:
עות ּו ַב ַ ל ַה ֶ ּנ ָח ֹ
ָק ְד ׁ ֶש ָךִּ ,כי ַא ָּתה ה ּוא ַ ּב ַ ל ַהיְ ׁש ּו ֹ
בו ֵתינ ּו ,יַ ֲ ֶלה ְויָ ֹבא ְויַ ִ ּגי ַ ְ ,ויֵ ָר ֶאה ְויֵ ָר ֶצה ְויִ ּ ׁ ָש ַמעְ ,ויִ ּ ָפ ֵקד ְויִ ָ ּז ֵכר
ֱאל ֹ ֵהינ ּו ֵואל ֹ ֵהי ֲא ֹ
רון
רון ָמ ׁ ִש ַ
יח ֶ ּבן דָּ ִוד ַ ְבדֶּ ָךְ ,וזִ ְכ ֹ
בו ֵתינ ּו ְוזִ ְכ ֹ
רון ֲא ֹ
דונֵ נ ּוְ ,וזִ ְכ ֹ
רונֵ נ ּו ּו ִפ ְק ֹ
זִ ְכ ֹ
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ש ָר ֵאל ְל ָפנֶ ָ
טו ָבה,
יךִ ,ל ְפ ֵל ָ
יטהְ ,ל ֹ
רון ָּכל ַ ְּמ ָך ֵ ּבית יִ ְ ֹ
יְ ר ּו ׁ ָש ַליִ ם ִעיר ָק ְד ׁ ֶש ָךְ ,וזִ ְכ ֹ
לוםּ ְ ,ב ֹיום ַחג ַה ַּמצ ֹּות ַה ֶ ּזה:
טו ִבים ּו ְל ׁ ָש ֹ
ְל ֵחן ּו ְל ֶח ֶסד ּו ְל ַר ֲח ִמיםְ ,ל ַח ִ ּיים ֹ
טו ִבים.
בו ְל ַח ִ ּיים ֹ
הו ׁ ִשי ֵ נ ּו ֹ
בו ִל ְב ָר ָכהְ ,ו ֹ
טו ָבהּ ,ו ָפ ְק ֵדנ ּו ֹ
זָ ְכ ֵרנ ּו יהוה ֱאל ֹ ֵהינ ּו בּ ֹו ְל ֹ
הו ׁ ִשי ֵ נ ּוִּ ,כי ֵא ֶל ָ
יך ֵ ינֵ ינ ּו ִּכי
ּו ִב ְד ַבר יְ ׁש ּו ָ ה ְו ַר ֲח ִמים ,ח ּוס ְו ָח ֵ ּננ ּו ְו ַר ֵחם ָ ֵלינ ּו ְו ֹ
ֵאל ) ֶמ ֶל ְך( ַחנּ ּון ְו ַרח ּום ָא ָּתה:
ק ֶד ׁש ִ ּב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵמינ ּוּ ָ .בר ּו ְך ַא ָּתה יהוה בּ ֹונֵ ה ְב ַר ֲח ָמיו
ּו ְבנֵ ה יְ ר ּו ׁ ָש ַליִ ם ִעיר ַה ּ ֹ
יְ ר ּו ׁ ָש ָליִ םָ ,א ֵמן:
עו ָלםָ .ה ֵאלָ ,א ִבינ ּוַ ,מ ְל ֵּכנ ּוַ ,אדִּ ֵירנ ּו ,בּ ֹו ְר ֵאנ ּו,
ָ ּבר ּו ְך ַא ָּתה יהוה ֱאל ֹ ֵהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָה ֹ
ש ָר ֵאלַ ,ה ֶּמ ֶל ְך ַה ּט ֹוב
רו ֵ ה יִ ְ ֹ
רו ֵ נ ּו ֹ
קבֹ ,
דו ׁש יַ ֲ ֹ
דו ׁ ֵשנ ּו ְק ֹ
גּ ֹו ֲא ֵלנ ּוֹ ,יו ְצ ֵרנ ּוְ ,ק ֹ
יטיב ָלנ ּו .ה ּוא גְ ָמ ָלנ ּו
ְו ַה ֵּמ ִטיב ַל ּ ֹכלֶ ׁ .ש ְ ּב ָכל ֹיום ָו ֹיום ה ּוא ֵה ִטיב ה ּוא ֵמ ִטיב ה ּוא יֵ ִ
ה ּוא ֹגו ְמ ֵלנ ּו ה ּוא יִ גְ ְמ ֵלנ ּו ָל ַ דְ ,ל ֵחן ּו ְל ֶח ֶסד ּו ְל ַר ֲח ִמים ּו ְל ֶר ַוח ַה ָּצ ָלה ְו ַה ְצ ָל ָחה,
טובּ .ו ִמ ָּכל
ְ ּב ָר ָכה ִו ׁ
לום ְו ָכל ֹ
יש ּו ָ ה ,נֶ ָח ָמהַ ּ ,פ ְרנָ ָסה ְו ַכ ְל ָּכ ָלהְ ,ו ַר ֲח ִמים ְו ַח ִ ּיים ְו ׁ ָש ֹ
עו ָלם ַאל יְ ַח ְּס ֵרנ ּו:
ט ּוב ְל ֹ
עו ָלם ָו ֶ ד:
ָה ַר ֲח ָמן ה ּוא יִ ְמל ֹ ְך ָ ֵלינ ּו ְל ֹ
ָה ַר ֲח ָמן ה ּוא יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַ ּב ּ ׁ ָש ַמיִ ם ּו ָב ָא ֶרץ:
דור דּ ֹו ִריםְ .ויִ ְת ּ ָפ ַאר ָ ּבנ ּו ָל ַ ד ּו ְלנֵ ַצח נְ ָצ ִחיםְ .ויִ ְת ַהדַּ ר
ָה ַר ֲח ָמן ה ּוא יִ ׁ ְש ַּת ַ ּבח ְל ֹ
עו ָל ִמים:
עו ְל ֵמי ֹ
ָ ּבנ ּו ָל ַ ד ּו ְל ֹ
בוד:
ָה ַר ֲח ָמן ה ּוא יְ ַפ ְרנְ ֵסנ ּו ְ ּב ָכ ֹ
קו ְמ ִמ ּי ּות ְל ַא ְר ֵצנ ּו:
ארנ ּו ְוה ּוא ֹיו ִל ֵ
ָה ַר ֲח ָמן ה ּוא יִ ׁ ְשבּ ֹר ּ ֵ .לנ ּו ֵמ ַ ל ַצ ָ ּו ֵ
יכנ ּו ֹ
ָה ַר ֲח ָמן ה ּוא יִ ׁ ְש ַלח ָלנ ּו ְ ּב ָר ָכה ְמ .ר ָ ּבה ַ ּב ַ ּביִ ת ַה ֶ ּזה ְו ַ ל ׁ .ש ְל ָחן זֶ ה ׁ ֶש ָא ַכ ְלנ ּו ָ ָליו:
רות
ָה ַר ֲח ָמן ה ּוא יִ ׁ ְש ַלח ָלנ ּו ֶאת ֵא ִל ָ ּיה ּו ַה ָ ּנ ִביא זָ כ ּור ַל ּט ֹוב ִו ַ
ש ֹו ֹ
יב ּ ֶשר ָלנ ּו ְ ּב ֹ
מות:
עות ְונֶ ָח ֹ
בות יְ ׁש ּו ֹ
טו ֹ
ֹ
מו ָר ִתי( ַ ּב ֲ ַלת
מו ִרי( ַ ּב ַ ל ַה ַ ּביִ ת ַה ֶ ּזהְ ,ו ֶאת ) ִא ִּמי ֹ
ָה ַר ֲח ָמן ה ּוא יְ ָב ֵר ְך ֶאת ) ָא ִבי ֹ
יתם ְו ֶאת זַ ְר ָ ם ְו ֶאת ָּכל
או ָתם ְו ֶאת ֵ ּב ָ
או ִתי ְו ֶאת ִא ׁ ְש ִּתי ְו ֶאת זַ ְר ִעי( ֹ
ַה ַ ּביִ ת ַה ֶ ּזהֹ ) ,
בו ֵתינ ּו ַא ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק
מו ׁ ֶש ִ ּנ ְת ָ ּב ְרכ ּו ֲא ֹ
או ָתנ ּו ְו ֶאת ָּכל ֲא ׁ ֶשר ָלנ ּוְּ .כ ֹ
ֲא ׁ ֶשר ָל ֶהםֹ .
אמר ָא ֵמן:
או ָתנ ּו ּ.כ ָ ּלנ ּו יַ ַחד ִ ּב ְב ָר ָכה ׁ ְש ֵל ָמהְ .ו ֹנ ַ
קב ַ ּב ּ ֹכל ִמ ּ ֹכל ּ ֹכל ֵּכן יְ ָב ֵר ְך ֹ
ְויַ ֲ ֹ
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לוםְ .ונִ ּ ָשא ְב ָר ָכה
רום יְ ַל ְּמד ּו ֲ ֵל ֶ
יהם ְו ָ ֵלינ ּו זְ כ ּות ׁ ֶש ְּת ֵהא ְל ִמ ׁ ְש ֶמ ֶרת ׁ ָש ֹ
ַ ּב ָּמ ֹ
טוב ְ ּב ֵ ינֵ י ֱאל ֹ ִהים ְו ָא ָדם:
ש ֶכל ֹ
ֵמ ֵאת יהוה ּו ְצ ָד ָקה ֵמ ֱאל ֹ ֵהי יִ ׁ ְש ֵ נ ּוְ .ונִ ְמ ָצא ֵחן ְו ֵ ֹ
עו ָל ִמים:
לשבתָ :ה ַר ֲח ָמן ה ּוא יַ נְ ִח ֵ
ילנ ּו ְל ֹיום ׁ ֶש ּ.כ ּל ֹו ׁ ַש ָ ּבת ּו ְמנ ּו ָחה ְל ַח ֵ ּיי ָה ֹ
לו ָאר ּו ְךֹ ,יום ׁ ֶש ַּצ ִּד ִיקים ֹיו ׁ ְש ִבים
ָה ַר ֲח ָמן ה ּוא יַ נְ ִח ֵ
טובְ .ל ֹיום ׁ ֶש ּ.כ ֹ
ילנ ּו ְל ֹיום ׁ ֶש ּ.כ ּל ֹו ֹ
יהי ֶח ְל ֵקנ ּו ִע ָּמ ֶהם:
יהם ְונֶ ֱהנִ ים ִמ ִ ּזיו ַה ּ ׁ ְש ִכינָ ה ִו ִ
אש ֶ
יהם ְ ּב ָר ׁ ֵ
רו ֵת ֶ
ְו ַ ְט ֹ
עו ָלם ַה ָ ּבא:
ימות ַה ָּמ ׁ ִש ַ
יח ּו ְל ַח ֵ ּיי ָה ֹ
ָה ַר ֲח ָמן ה ּוא יְ זַ ֵּכנ ּו ִל ֹ
עו ָלם:
עו ַ ד ֹ
יחו ְל ָד ִוד ּו ְלזַ ְר ֹ
שה ֶח ֶסד ִל ְמ ׁ ִש ֹ
עות ַמ ְל ּכ ֹו ְועֹ ֶ ֹ
ִמגְ דּ ֹול יְ ׁש ּו ֹ
ש ָר ֵאל ְו ִא ְמר ּו ָא ֵמן:
לום ָ ֵלינ ּו ְו ַ ל ָּכל יִ ְ ֹ
שה ׁ ָש ֹ
רו ָמיו ה ּוא יַ ֲ ֶ ֹ
לום ִ ּב ְמ ֹ
שה ׁ ָש ֹ
עֹ ֶ ֹ
דו ְר ׁ ֵשי
סור ִל ֵיר ָאיוְּ :כ ִפ ִירים ָר ׁש ּו ְו ָר ֵ ב ּו ְו ֹ
דו ׁ ָשיו ִּכי ֵאין ַמ ְח ֹ
יְ רא ּו ֶאת יהוה ְק ֹ
עו ָלם ַח ְסדּ ֹוּ :פ ֹו ֵת ַח ֶאת יָ ֶד ָך
טוב ִּכי ְל ֹ
הוד ּו ַליהוה ִּכי ֹ
טובֹ :
יהוה לֹא יַ ְח ְסר ּו ָכל ֹ
חו :נַ ַ ר
צוןּ ָ :בר ּו ְך ַה ֶ ּג ֶבר ֲא ׁ ֶשר יִ ְב ַטח ַ ּביהוה ְו ָהיָ ה יהוה ִמ ְב ַט ֹ
ש ִ ּבי ַ ְל ָכל ַחי ָר ֹ
ּו ַמ ְ ֹ
עו ְמ ַב ֶ ּק ׁש ָל ֶחם :יהוה עֹז ְל ַ ּמ ֹו
יתי גַ ם זָ ַקנְ ִּתי ְולֹא ָר ִא ִ
ָהיִ ִ
יתי ַצדִּ יק נֶ ֱ זָ ב ְוזַ ְר ֹ
לום:
יִ ֵּתן יהוה יְ ָב ֵר ְך ֶאת ַ ּמ ֹו ַב ּ ׁ ָש ֹ
סותְ .ל ׁ ֵשם יִ ח ּוד ק ּו ְד ׁ ָשא
ִהנְ נִ י מ ּו ָכן ּו ְמז ּו ָמן ְל ַק ֵ ּים ִמ ְצ ַות ּכ ֹוס ׁ ְש ִל ׁ ִ
ישי ֵמ ַא ְר ַ ּבע ּכ ֹו ֹ
ְ ּב ִר ְ
יה ִ ּב ְד ִחיל ּו ּו ְר ִחימ ּו ַ ל יְ ֵדי ַהה ּוא ָט ִמיר ְונֶ ֱ ָלם ְ ּב ׁ ֵשם ָּכל
יך ה ּוא ּו ׁ ְש ִכינְ ֵּת ּ
ש ָר ֵאל:
יִ ְ ֹ
שה יָ ֵדינ ּו
ִו ִ
שה יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ נָ ה ָ ֵלינ ּו ּו ַמ ֲ ֵ ֹ
יהי ֹנו ַ ם ֲאדֹנָ י ֱאל ֹ ֵהינ ּו ָ ֵלינ ּו ּו ַמ ֲ ֵ ֹ
ּכ ֹונְ נֵ ה ּו:
עו ָלם בּ ֹו ֵרא ּ ְפ ִרי ַה ָ ּג ֶפן:
ָ ּבר ּו ְך ַא ָּתה יהוה ֱאל ֹ ֵהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָה ֹ
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ברך דת"י ועיקרו חסדים )א( כבר היה קטנות א' דישסו"ת בז"א
יכוין שכבר היה בז"א דת"י דחו"ג דקטנות א' דיש"ס ע"י המצה ודתבונה ע"י הכרפס.
כבר היה דת"י דחו"ג דקט' א' דיש"ס בז"א.
 דת"י דמקיף מ' דז"א 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
 דת"י דמקיף ל' דז"א 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דדעת 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה

כבר היה דת"י דחו"ג דקט' א' דתבונה בז"א.

ולרד"מ ז"ל יש לכוין
בקטנות א' רק אחרי
גדלות א' וכמסודר
לקמן.

ליר"א )ק"פ סב( יש
לכוין בכל פרט אח'
ופנים וזיווג ,תמצא
לקמן בנרצה )כ"ק
אדמו"ר שליט"א(.

מוח וצלם

מוח וצלם

אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
כלי דעת דז"א

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

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דתפארת 
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
מוח וצלם

אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם

 דת"י דמקיף מ' דז"א 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
 דת"י דמקיף ל' דז"א 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דדעת 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם

לרד"ם יכוין כל זה
בתחילה באחיזת הכוס
יכוין באור פנימי לזו"ן,
באמירת
ואח"כ
הברכות באור מקיף
לז"א ,ובשתיה נמשך
ליעקב ורחל.

כלי דעת דז"א

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

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דתפארת 
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
מוח וצלם

אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם

כלי תפארת דז"א

כלי תפארת דז"א

יוד הא ואו הא
י יה יהו יהוה
יהוה

יוד הא ואו הא
י יה יהו יהוה
יהוה

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דיסוד 
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דיסוד 
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ

מוח וצלם

אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם

מוח וצלם

אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם

כלי יסוד דז"א

כלי יסוד דז"א

יאהדונהי
שין ,שין דלת ,שין דלת יוד
שין דלת יוד

יאהדונהי
שין ,שין דלת ,שין דלת יוד
שין דלת יוד

סידור כוונות
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הגדה של פסח

תורת חכם

ברך דת"י ועיקרו חסדים )א( כבר היה קטנות א' דישסו"ת בנוק'
והנפשות והמספר והמלכויות והדמות דדת"י דחו"ג דקטנות א' דישסו"ת כבר היו בנוק'.
הנפשות והמספר והמלכויות והדמות דגדלות א'
דתבונה כבר היו בנוק'.
 דת"י דמקיף מ' דנוק' 
א ֵהיָ ֵה ֹ
) ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ(
 דת"י דמקיף ל' דנוק' 
א ֵהיָ ֵה ֹ
) ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ(
 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דדעת 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה

הנפשות והמספר והמלכויות והדמות דגדלות א'
דיש"ס כבר היו בנוק'.
 דת"י דמקיף מ' דנוק' 
א ֵהיָ ֵה ֹ
) ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ(
 דת"י דמקיף ל' דנוק' 
א ֵהיָ ֵה ֹ
) ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ(
 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דדעת 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה

מוח וצלם

מוח וצלם

אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם

אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם

כלי דעת דנוק'

כלי דעת דנוק'

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

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

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דתפארת 
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דתפארת 
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ

מוח וצלם

אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם

מוח וצלם

מלכות

מלכות

אלף למד הי יוד מם
צבאות
השתפא

דנוק'

דנוק'

 מקיף מ' 

 מקיף מ' 

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דיסוד 
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ

 מקיף ל' 

 מקיף ל' 

פנימי צ' 

פנימי צ' 

כלי תפארת דנוק'

מוח וצלם

אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
כלי יסוד דנוק'

שין דלת יוד
שדי
ש שד שדי

)אהֹיָ ה
ְ
יְ הֹ וָ ה(
)אהֹיָ ה
ְ
יְ הֹ וָ ה(
ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה
ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה
ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה
ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה

)אהֹיָ ה
ְ
יְ הֹ וָ ה(

)אהֹיָ ה
ְ
יְ הֹ וָ ה(
ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה
ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה
ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה
ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה

כלי מלכות דנוק'

אלף דלת נון יוד
אדני
א אד אדנ אדני

אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
כלי תפארת דנוק'

אלף למד הי יוד מם
צבאות
השתפא

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דיסוד 
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
מוח וצלם

אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
כלי יסוד דנוק'

שין דלת יוד
שדי
ש שד שדי

סידור כוונות
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ברך דת"י ועיקרו חסדים )ב( כבר היה גדלות א' דישסו"ת בז"א
יכוין שכבר היה בז"א דת"י דחו"ג דגדלות א' דישסו"ת )שנכנס בקדושת היום(.
כבר היה דת"י דחו"ג דגד' א' דיש"ס בז"א.
 דת"י דמקיף מ' דז"א 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
 דת"י דמקיף ל' דז"א 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דדעת
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה

כבר היה דת"י דחו"ג דגד' א' דתבונה בז"א.

ולשד"ה יכוין
להמשיך מוחין
דפנים דגדלות א'
דישסו"ת.

 דת"י דמקיף מ' דז"א 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
 דת"י דמקיף ל' דז"א 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דדעת 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה

מוח וצלם

מוח וצלם

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

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

כלי דעת דז"א

כלי דעת דז"א

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

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

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דתפארת 
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דתפארת 
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ

מוח וצלם

מוח וצלם

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

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

כלי תפארת דז"א

כלי תפארת דז"א

יוד הא ואו הא
י יה יהו יהוה
יהוה

יוד הא ואו הא
י יה יהו יהוה
יהוה

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דיסוד 
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דיסוד 
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ

מוח וצלם

מוח וצלם

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

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

כלי יסוד דז"א

כלי יסוד דז"א

יאהדונהי
שין ,שין דלת ,שין דלת יוד
שין דלת יוד

יאהדונהי
שין ,שין דלת ,שין דלת יוד
שין דלת יוד

סידור כוונות
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הגדה של פסח

תורת חכם

ברך דת"י ועיקרו חסדים )ב( כבר היה גדלות א' דישסו"ת בנוק'
והנפשות והמספר והמלכויות והדמות דדת"י דחו"ג דגדלות א' דישסו"ת בנוק'.
כבר היה בנוק' גדלות א' דתבונה.
 דת"י דמקיף מ' דנוק' 
א ֵהיָ ֵה ֹ
) ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ(
 דת"י דמקיף ל' דנוק' 
א ֵהיָ ֵה ֹ
) ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ(
 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דדעת 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה

כבר היה בנוק' גדלות א' דיש"ס.
 דת"י דמקיף מ' דנוק' 
א ֵהיָ ֵה ֹ
) ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ(
 דת"י דמקיף ל' דנוק' 
א ֵהיָ ֵה ֹ
) ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ(
 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דדעת 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
מוח וצלם

מוח וצלם

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

יוד הא ואו הא יוד הה וו הה
אלף הא יוד הא אלף הה יוד הה
כלי דעת דנוק'

כלי דעת דנוק'

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

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

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דתפארת 
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דתפארת 
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ

מוח וצלם

מוח וצלם

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

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

כלי תפארת דנוק'

אלף למד הי יוד מם
צבאות
השתפא

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דיסוד 
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
מוח וצלם

יוד הא ואו הא יוד הה וו הה
אלף הא יוד הא אלף הה יוד הה
כלי יסוד דנוק'

שין דלת יוד
שדי
ש שד שדי

מלכות דנוק'

מלכות דנוק'

 מקיף מ' 
)אהֹיָ ה
ְ
יְ הֹ וָ ה(
 מקיף ל' 
)אהֹיָ ה
ְ
יְ הֹ וָ ה(
פנימי צ' 
ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה
ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה
ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה
ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה

 מקיף מ' 
)אהֹיָ ה
ְ
יְ הֹ וָ ה(
 מקיף ל' 
)אהֹיָ ה
ְ
יְ הֹ וָ ה(
פנימי צ' 
ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה
ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה
ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה
ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה

כלי מלכות דנוק'

כלי מלכות דנוק'

אלף דלת נון יוד
אדני
א אד אדנ אדני

אלף דלת נון יוד
אדני
א אד אדנ אדני

כלי תפארת דנוק'

אלף למד הי יוד מם
צבאות
השתפא

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דיסוד 
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
מוח וצלם

יוד הא ואו הא יוד הה וו הה
אלף הא יוד הא אלף הה יוד הה
כלי יסוד דנוק'

שין דלת יוד
שדי
ש שד שדי

סידור כוונות
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)ברך דת"י ועיקרו חסדים .המשכת עצמות קטנות א' דתבונה לזו"ן כונה זו רק לרד"ם(
יכוין שכבר היה בז"א הארת דת"י דחו"ג דקטנות א' דתבונה ע"י הכרפס .ועתה יכוין להמשיך העצמות.
והנפשות והמספר והמלכויות והדמות דדת"י דחו"ג דקטנות א' דתבונה בנוק'.
עצמות דת"י דחו"ג דקט' א' דתבונה בז"א.

והנפשות והמספר והמלכויות והדמות בנוק'.
 דת"י דמקיף מ' דנוק' 
א ֵהיָ ֵה ֹ
) ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ(
 דת"י דמקיף ל' דנוק' 
א ֵהיָ ֵה ֹ
) ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ(
 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דדעת 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה

 דת"י דמקיף מ' דז"א 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
 דת"י דמקיף ל' דז"א 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דדעת 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה

מוח וצלם

מוח וצלם

אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
כלי דעת דז"א

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

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דתפארת 
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ

אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם

לרד"ם יכוין כל זה
בתחילה באחיזת הכוס
יכוין באור פנימי לזו"ן,
באמירת
ואח"כ
הברכות באור מקיף
לז"א ,ובשתיה נמשך
ליעקב ורחל.

מוח וצלם

מוח וצלם

כלי תפארת דז"א

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דיסוד 
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
מוח וצלם

אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
כלי יסוד דז"א

יאהדונהי
שין ,שין דלת ,שין דלת יוד
שין דלת יוד

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דתפארת 
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם

אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
יוד הא ואו הא
י יה יהו יהוה
יהוה

כלי דעת דנוק'

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

מלכות דנוק'

 מלכות דמקיף מ' 
) ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה(
 מלכות דמקיף ל' 
) ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה(
 פנימי צ' חו"ב חו"ג דמלכות 
ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה
ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה
ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה
ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה
כלי מלכות דנוק'

אלף דלת נון יוד
אדני
א אד אדנ אדני

כלי תפארת דנוק'

אלף למד הי יוד מם
צבאות
השתפא

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דיסוד 
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
מוח וצלם

אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
כלי יסוד דנוק'

שין דלת יוד
שדי
ש שד שדי
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ברך דת"י ועיקרו חסדים )ג( קטנות ב' דאימא לזו"ן
יכוין עתה להמשיך דת"י דחו"ג דקט' ב' דאימא עי' לז"א ,והנפשות והמספר והמלכויות והדמות לנוק'.
דת"י דחו"ג דקט' ב'
דאימא עילאה
לז"א.

יוד אלף הא למד ואו הא הא יוד מם
יוד אלף הא למד ואו הא הא יוד מם
יוד אלף הא למד ואו הא הא יוד מם
]יהוה אלהים יהוה אלהים יהוה אלהים[

 דת"י דמקיף מ' דז"א 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
 דת"י דמקיף ל' דז"א 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
 צ' דחו"ב חו"ג דדעת 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
מוח וצלם

מוח וצלם

אכדטם
והכולל גי' ע"ה

אכדטם

ע"ה

אכדטם
אכדטם

גי' ע"ד
גי' ע"ד

בהם ס"ט אותיות ועם כללות הו' שמות סה"כ כמנין ע"ה

הנפשות והמספר והמלכויות
והדמות
לנוק'.

יוד אלף הא למד ואו הא הא יוד מם
יוד אלף הא למד ואו הא הא יוד מם
יוד אלף הא למד ואו הא הא יוד מם
]יהוה אלהים יהוה אלהים יהוה אלהים[

יוד אלף הא למד ואו הא הא יוד מם
]יהוה אלהים יהוה אלהים יהוה אלהים[

יוד אלף הא למד ואו הא הא יוד מם
]יהוה אלהים יהוה אלהים יהוה אלהים[

מוח וצלם

מוח וצלם

אכדטם
אכדטם ע"ה

ע"ה

אכדטם
אכדטם ע"ד
ע"ד

כלי דעת דנוק'

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

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

 צ' דחו"ב חו"ג דת"ת
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ

 צ' דחו"ב חו"ג דת"ת 
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ

מוח וצלם

מוח וצלם

אכדטם
והכולל גי' ע"ה

אכדטם

ע"ה

אכדטם
אכדטם

גי' ע"ד
גי' ע"ד

יוד אלף הא למד ואו הא הא יוד מם
יוד אלף הא למד ואו הא הא יוד מם
יוד אלף הא למד ואו הא הא יוד מם
]יהוה אלהים יהוה אלהים יהוה אלהים[

מוח וצלם

מוח וצלם

אכדטם
אכדטם ע"ה

ע"ה

אכדטם
אכדטם ע"ד
ע"ד

כלי תפארת דנוק'

כלי תפארת דז"א

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

א ֵהיָ ֵה ֹ
) ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ(
 דת"י דמקיף ל' דנוק' 
א ֵהיָ ֵה ֹ
) ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ(
 צ' דחו"ב חו"ג דדעת 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה

בהם ס"ט אותיות ועם כללות הו' שמות סה"כ כמנין ע"ה
כלי דעת דז"א

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

 דת"י דמקיף מ' דנוק'



יוד הא ואו הא
י יה יהו יהוה
יהוה

אלף למד הי יוד מם
צבאות
השתפא

 צ' דחו"ב חו"ג דיסוד 
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ

 צ' דחו"ב חו"ג דיסוד 
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ

מוח וצלם

מוח וצלם

אכדטם
והכולל גי' ע"ה

אכדטם

ע"ה

אכדטם
אכדטם

גי' ע"ד
גי' ע"ד

כלי יסוד דז"א

יאהדונהי
שין ,שין דלת ,שין דלת יוד
שין דלת יוד

יוד אלף הא למד ואו הא הא יוד מם
יוד אלף הא למד ואו הא הא יוד מם
יוד אלף הא למד ואו הא הא יוד מם
]יהוה אלהים יהוה אלהים יהוה אלהים[

מוח וצלם

מוח וצלם

אכדטם
אכדטם ע"ה

ע"ה

אכדטם
אכדטם ע"ד

כלי יסוד דנוק'

שין דלת יוד
שדי
ש שד שדי

ע"ד
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קטנות ב' דאימא למלכות דנוק'
 מקיף מ' 
)אהֹיָ ה
ְ
יְ הֹ וָ ה(
 מקיף ל' 
)אהֹיָ ה
ְ
יְ הֹ וָ ה(
פנימי צ' 
ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה
ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה
ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה
ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה
ְאהֹיָ ה
כלי מלכות דנוק'

אלף דלת נון יוד
אדני
א אד אדנ אדני
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ברך דת"י ועיקרו חסדים )ד( גדלות ב' דאימא לזו"ן
יכוין עתה להמשיך דת"י דחו"ג דגדלות ב' דאי' עי' לז"א .והנפשות והמספר והמלכויות והדמות לנוק'.
דת"י דחו"ג דגדלות ב' דאימא עי' לז"א.

הנפשות והמספר והמלכויות והדמות לנוק'.
 דת"י דמקיף מ' דנוק' 
א ֵהיָ ֵה ֹ
) ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ(
 דת"י דמקיף ל' דנוק' 
א ֵהיָ ֵה ֹ
) ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ(
 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דדעת 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה

 דת"י דמקיף מ' דז"א 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
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וכשישתה
ימשיך חלקי החסדים דלאה דרך גרון ז"א לאו"פ לרחל וחלק הגבורות לאו"מ.

:êúîç êåôù ìéçúîå úìãä ïéçúåôå åäéìà ìù åñåë ïéâæåî
כות ֲא ׁ ֶשר ְ ּב ׁ ִש ְמ ָך לֹא ָק ָרא ּו:
פו ְך ֲח ָמ ְת ָך ֶאל ַהגּ ֹויִ ם ֲא ׁ ֶשר לֹא יְ ָדע ּו ָך ְו ַ ל ַמ ְמ ָל ֹ
ׁ ְש ֹ
קב ְו ֶאת נָ ֵוה ּו ֵה ׁ ַש ּמ ּו:
ִּכי ָא ַכל ֶאת יַ ֲ ֹ
רון ַא ּ ְפ ָך יַ ּ ִשיגֵ ם:
ׁ ְש ָפ ְך ֲ ֵל ֶ
יהם זַ ֲ ֶמ ָך ַו ֲח ֹ
ִּת ְרדּ ֹוף ְ ּב ַאף ְו ַת ׁ ְש ִמ ֵידם ִמ ַּת ַחת ׁ ְש ֵמי יהוה:
ַה ֵ ּלל
:êúîç êåôù éðôì éòéáø ñåë âåæîì ïéâäåð ùéå ,ììää úà åéìò ïéøîåâå éòéáø ñåë ïéâæåî
אמר ּו
בוד ַ ,ל ַח ְסדְּ ָך ַ ,ל ֲא ִמ ֶּת ָךָ .ל ָּמה ֹי ְ
ה ָוה ,לֹא ָלנ ּוִּ ,כי ְל ׁ ִש ְמ ָך ֵּתן ָּכ ֹ
לֹא ָלנ ּו ,יְ ֹ
יהם ֶּכ ֶסף
שהַ ֲ .צ ֵ ּב ֶ
יהם? ֱ
ַהגּ ֹויִ םַ :א ֵ ּיה נָ א ֱאל ֹ ֵה ֶ
ואל ֹ ֵהינ ּו ַ ּב ּ ׁ ָש ַמיִ םֹ ּ ,כל ֲא ׁ ֶשר ָח ֵפץ ָ ָ ׂ
שה יְ ֵדי ָא ָדםֶ ּ .פה ָל ֶהם ְולֹא יְ ַד ֵ ּבר ּו ֵ ,ינַ יִ ם ָל ֶהם ְולֹא יִ ְרא ּוָ .אזְ נָ יִ ם ָל ֶהם
ְוזָ ָהב ַמ ֲ ֵ ׂ
יהם ְולֹא יְ ַה ֵ ּלכ ּו ,לֹא
יש ּוןַ ,רגְ ֵל ֶ
ְולֹא יִ ׁ ְש ָמע ּוַ ,אף ָל ֶהם ְולֹא יְ ִריח ּון .יְ ֵד ֶ
יהם ְולֹא יְ ִמ ׁ
ש ֶ
ה ָוה,
מו ֶהם יִ ְהי ּו עֹ ֵ ׂ
יהםֹ ּ ,כל ֲא ׁ ֶשר בּ ֹ ֵט ַח ָ ּב ֶהם .יִ ְ ׂ
רונָ םְּ .כ ֹ
יֶ ְהגּ ּו ִ ּבגְ ֹ
ש ָר ֵאל ְ ּב ַטח ַ ּביְ ֹ
הוה ִ ּב ְטח ּו
ה ָוה ֶ ,זְ ָרם ּו ַמגִ ָ ּנם ה ּוא .יִ ְר ֵאי יְ ָ
ֶ זְ ָרם ּו ַמגִ ָ ּנם ה ּואּ ֵ .בית ַא ֲה ֹרן ִ ּב ְטח ּו ַביְ ֹ
ה ָוה ֶ ,זְ ָרם ּו ַמגִ ָ ּנם ה ּוא.
ַביְ ֹ
ש ָר ֵאל ,יְ ָב ֵר ְך ֶאת ֵ ּבית ַא ֲה ֹרן ,יְ ָב ֵר ְך יִ ְר ֵאי
ה ָוה זְ ָכ ָרנ ּו יְ ָב ֵר ְך .יְ ָב ֵר ְך ֶאת ֵ ּבית יִ ְ ׂ
יְ ֹ
יכםּ ְ .בר ּו ִכים
יכם ְו ַ ל ְ ּבנֵ ֶ
יכםֵ ֲ ,ל ֶ
ה ָוה ֲ ֵל ֶ
ה ָוהַ ,ה ְ ּק ַטנִ ים ִעם ַה ְ ּגדֹ ִליםֹ .י ֵסף יְ ֹ
יְ ֹ
ה ָוה ְו ָה ָא ֶרץ נָ ַתן ִל ְבנֵ י ָא ָדם.
ה ָוה ,עֹ ֵ ׂ
שה ׁ ָש ַמיִ ם ָו ָא ֶרץַ .ה ּ ׁ ָש ַמיִ ם ׁ ָש ַמיִ ם ַליְ ֹ
ַא ֶּתם ַליְ ֹ
עו ָלם.
לֹא ַה ֵּמ ִתים יְ ַה ְלל ּו יָ ּה ְולֹא ָּכל ֹי ֵ
רדי ד ּו ָמהַ .ו ֲאנַ ְחנ ּו נְ ָב ֵר ְך יָ ּה ֵמ ַ ָּתה וְ ַ ד ֹ
ַה ְלל ּויָ ּה.
קו ִליַּ ,ת ֲחנ ּונָ יִּ .כי ִה ּ ָטה ָאזְ ֹנו ִלי ּו ְביָ ַמי ֶא ְק ָרא.
ה ָוה ֶאת ֹ
ָא ַה ְב ִּתי ִּכי יִ ׁ ְש ַמע יְ ֹ
ה ָוה ֶא ְק ָרא:
אול ְמ ָצא ּונִ יָ ,צ ָרה ְויָ ֹגון ֶא ְמ ָצאּ .ו ׁ ֵ
בשם יְ ֹ
ֲא ָפפ ּונִ י ֶח ְב ֵלי ָמ ֶות ּו ְמ ָצ ֵרי ׁ ְש ֹ
ה ָוה,
ש ֵמר ּ ְפ ָת ִאים יְ ֹ
ה ָוה ְו ַצ ִדיקֵ ,ו ֱאל ֹ ֵהינ ּו ְמ ַר ֵחםֹ ׁ .
ה ָוה ַמ ְ ּל ָטה נַ ְפ ׁ ִשי! ַחנ ּון יְ ֹ
ָא ָ ּנא יְ ֹ
ה ָוה ָ ּג ַמל ָ ָליְ ִכיִּ .כי ִח ַ ּל ְצ ָּת נַ ְפ ׁ ִשי
הו ׁ ִשי ַ ׁ .ש ּו ִבי נַ ְפ ׁ ִשי ִל ְמנ ּו ָחיְ ִכיִּ ,כי יְ ֹ
דַּ ל ֹ ִתי ְו ִלי יְ ֹ
צות
ה ָוה ְ ּב ַא ְר ֹ
ִמ ָּמ ֶותֶ ,את ֵ ינִ י ִמן דִּ ְמ ָ הֶ ,את ַרגְ ִלי ִמ ֶּד ִחיֶ .א ְת ַה ֵל ְך ִל ְפנֵ י יְ ֹ
אדֲ .אנִ י ָא ַמ ְר ִּתי ְב ָח ְפזִ יָּ :כל ָה ָא ָדם ּ ֹכזֵ ב.
ַה ַחיִ יםֶ .ה ֱא ַמנְ ִּתי ִּכי ֲא ַד ֵ ּברֲ ,אנִ י ָ נִ ִ
יתי ְמ ֹ
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ה ָוה ֶא ְק ָרא.
עות ֶא ּ ָ ׂ
שא ּו ְב ׁ ֵשם יְ ֹ
לו ִהי ָ ָליּ .כ ֹוס יְ ׁש ּו ֹ
ה ָוה ּ ֹכל ַּתגְ מ ּו ֹ
ָמה ָא ׁ ִשיב ַליְ ֹ
ה ָוה ַה ָּמ ְו ָתה ַל ֲח ִס ָידיוָ .אנָ א
ה ָוה ֲא ׁ ַש ֵ ּלם נֶ גְ ָדה ָ ּנא ְל ָכל ַ ּמ ֹו .יָ ָקר ְ ּב ֵ ינֵ י יְ ֹ
נְ ָד ַרי ַליְ ֹ
מו ֵס ָריְ .ל ָך ֶאזְ ַ ּבח זֶ ַבח ּת ֹו ָדה
ה ָוה ִּכי ֲאנִ י ַ ְבדֶּ ָךֲ ,אנִ י ַ ְבדְּ ָך ֶ ּבן ֲא ָמ ֶת ָךִ ּ ,פ ַּת ְח ָּת ְל ֹ
יְ ֹ
ה ָוה,
רות ֵ ּבית יְ ֹ
מוּ ְ .ב ַח ְצ ֹ
ה ָוה ֲא ׁ ַש ֵלם נֶ גְ ָדה נָ א ְל ָכל ַ ֹ
ה ָוה ֶא ְק ָרא .נְ ָד ַרי ַליְ ֹ
ּו ְב ׁ ֵשם יְ ֹ
תו ֵכ ִכי יְ ר ּו ָש ַליִ םַ .ה ְלל ּויָ ּה.
ְ ּב ֹ
ה ָוה
דוֶ ,ו ֱא ֶמת יְ ֹ
ה ָוה ָּכל גּ ֹויִ םַ ׁ ,ש ְ ּבח ּוה ּו ָּכל ָה .א ִּמיםִּ .כי גָ ַבר ָ ֵלינ ּו ַח ְס ֹ
ַה ְלל ּו ֶאת יְ ֹ
עו ָלםַ .ה ְלל ּויָ ּה.
ְל ֹ
עו ָלם ַח ְסדּ ֹו:
טובִּ .כי ְל ֹ
ה ָוה ִּכי ֹ
הוד ּו ַליְ ֹ
ֹ
עו ָלם ַח ְסדּ ֹו:
ֹי ַ
אמר נָ א יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאלִּ .כי ְל ֹ
עו ָלם ַח ְסדּ ֹו:
ֹי ְ
אמר ּו נָ א ֵ ּבית ַא ֲה ֹרןִּ .כי ְל ֹ
עו ָלם ַח ְסדּ ֹו:
ֹי ְ
ה ָוהִּ .כי ְל ֹ
אמר ּו נָ א יִ ְר ֵאי יְ ֹ
שה ִלי ָא ָדם.
ִמן ַה ֵּמ ַצר ָק ָר ִ
ה ָוה ִלי ,לֹא ִא ָירא ַ -מה ַ ּי ֲ ֶ ׂ
אתי ָ ּי ּהּ ָ ָ ,ננִ י ַב ֶמ ְר ַחב יָ ּה .יְ ֹ
טוב
ה ָוה ִלי ְ ּבעֹזְ ָרי ַו ֲאנִ י ֶא ְר ֶאה ְ ּב ׂ
ט ַח ָ ּב ָא ָדםֹ .
ה ָוה ִמ ְ ּב ֹ
סות ַ ּביְ ֹ
טוב ַל ֲח ֹ
שנְ ָאיֹ .
יְ ֹ
ילםַ .סבּ ּונִ י
ה ָוה ִּכי ֲא ִמ ַ
ט ַח ִ ּבנְ ִד ִ
יביםָּ .כל גּ ֹויִ ם ְס ָבב ּונִ יּ ְ ,ב ׁ ֵשם יְ ֹ
ה ָוה ִמ ְ ּב ֹ
סות ַ ּביְ ֹ
ַל ֲח ֹ
קו ִציםּ ְ ,ב ׁ ֵשם
ה ָוה ִּכי ֲא ִמ ַ
ילםַ .סבּ ּונִ י ִכדְּ ֹב ִרים ,דּ ֹ ֲ כ ּו ְּכ ֵא ׁש ֹ
גַ ם ְס ָבב ּונִ יּ ְ ,ב ׁ ֵשם יְ ֹ
חה דְּ ִח ַ
ה ָוה ִּכי ֲא ִמ ַ
ה ָוה ֲ זָ ָרנִ י .עֹ ִ ּזי ְוזִ ְמ ָרת יָ ּה ַויְ ִהי ִלי
ילם .דָּ ֹ
יְ ֹ
יתנִ י ִלנְ ּ ֹפלַ ,ויְ ֹ
ה ָוה
ה ָוה עֹ ָ ׂ
קול ִר ָ ּנה ִו ׁ
ִל ׁ
שה ָחיִ ל ,יְ ִמין יְ ֹ
יש ּו ָ ה ְ ּב ָא ֳה ֵלי ַצדִּ ִיקים :יְ ִמין יְ ֹ
יש ּו ָ הֹ .
סר
שה ָחיִ ל .לֹא ָאמ ּות ִּכי ֶא ְחיֶ הַ ,ו ֲא ַס ּ ֵפר ַמ ֲ ֵ ׂ
ה ָוה עֹ ָ ׂ
רו ֵמ ָמה ,יְ ִמין יְ ֹ
שי יָ ּה .יַ ּ ֹ
ֹ
או ֶדה יָ ּה .זֶ ה
יִ ְּס ַרנִ י ָ ּי ּהְ ,ו ַל ָּמ ֶות לֹא נְ ָתנָ נִ יִ ּ .פ ְתח ּו ִלי ׁ ַש ֲ ֵרי ֶצ ֶדקָ ,א ֹבא ָבםֹ ,
בו.
ה ָוהַ ,צדִּ ִיקים יָ ֹבא ּו ֹ
ַה ּ ׁ ַש ַ ר ַליְ ֹ
יש ּו ָ הֶ .א ֶבן
או ְד ָך ִּכי ֲ נִ ָ
או ְד ָך ִּכי ֲ נִ ָ
יתנִ י ַו ְּת ִהי ִלי ִל ׁ
יתנִ י ַו ְּת ִהי ִלי ִל ׁ
יש ּו ָ הֹ .
ֹ
אש ּ ִפ ָ ּנהֵ .מ ֵאת
אש ּ ִפ ָ ּנהֶ .א ֶבן ָמ ֲאס ּו ַהבּ ֹונִ ים ָהיְ ָתה ְל ֹר ׁ
ָמ ֲאס ּו ַהבּ ֹונִ ים ָהיְ ָתה ְל ֹר ׁ
ה ָוה ָהיְ ָתה ֹּזאת ִהיא נִ ְפ ָל ַאת
ה ָוה ָהיְ ָתה ֹּזאת ִהיא נִ ְפ ָל ַאת ְ ּב ֵ ינֵ ינ ּוֵ .מ ֵאת יְ ֹ
יְ ֹ
ְ ּב ֵ ינֵ ינ ּו.
הו ׁ ִשי ָ ה ָ ּנא:
ה ָוה ֹ
הו ׁ ִשי ָ ה ָ ּנאָ :א ָ ּנא יְ ֹ
ה ָוה ֹ
ָא ָ ּנא יְ ֹ
יחה ָ ּנא:
ה ָוה ַה ְצ ִל ָ
ה ָוה ַה ְצ ִל ָ
יחה ָ ּנאָ :א ָ ּנא יְ ֹ
ָא ָ ּנא יְ ֹ
ה ָוהּ ֵ ,ב ַר ְכנ ּו ֶכם
ה ָוהּ ָ .בר ּו ְך ַה ָ ּבא ְ ּב ׁ ֵשם יְ ֹ
ה ָוהּ ֵ ,ב ַר ְכנ ּו ֶכם ִמ ֵ ּבית יְ ֹ
ָ ּבר ּו ְך ַה ָ ּבא ְ ּב ׁ ֵשם יְ ֹ
ה ָוה ַו ָ ּי ֶאר ָלנ ּוִ .א ְסר ּו ַחג ַ ּב ֲ ֹב ִתים ַ ד ַק ְר ֹנות ַה ִּמזְ ֵ ּב ַחֵ .אל
ה ָוהֵ .אל יְ ֹ
ִמ ֵ ּבית יְ ֹ
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או ֶדךָּ ֱ ,אל ֹ ַהי
ה ָוה ַו ָ ּי ֶאר ָלנ ּוִ .א ְסר ּו ַחג ַ ּב ֲ ֹב ִתים ַ ד ַק ְר ֹנות ַה ִּמזְ ֵ ּב ַחֵ .א ִלי ַא ָּתה ְו ֹ
יְ ֹ
עו ָלם
טובִּ ,כי ְל ֹ
ה ָוה ִּכי ֹ
הוד ּו ַליְ ֹ
רו ְמ ֶמךָּ ֹ .
או ֶדךָּ ֱ ,אל ֹ ַהי ֲ -א ֹ
רו ְמ ֶמךָּ ֵ .א ִלי ַא ָּתה ְו ֹ
 ֲא ֹעו ָלם ַח ְסדּ ֹו.
טובִּ ,כי ְל ֹ
ה ָוה ִּכי ֹ
הוד ּו ַליְ ֹ
ַח ְסדּ ֹוֹ .
עו ָלם ַח ְסדּ ֹו:
טובִּ .כי ְל ֹ
ה ָוה ִּכיֹ -
הוד ּו ַליְ ֹ
ֹ
עו ָלם ַח ְסדּ ֹו:
הוד ּו ֵלאל ֹ ֵהי ָה ֱאל ֹ ִהיםִּ .כי ְל ֹ
ֹ
עו ָלם ַח ְסדּ ֹו:
הוד ּו ָל ֲאדֹנֵ י ָה ֲאדֹנִ יםִּ .כי ְל ֹ
ֹ
עו ָלם ַח ְסדּ ֹו:
ְלעֹ ֵ ׂ
לות ְל ַבדּ ֹוִּ .כי ְל ֹ
אות ְ ּגדֹ ֹ
שה נִ ְפ ָל ֹ
עו ָלם ַח ְסדּ ֹו:
ְלעֹ ֵ ׂ
שה ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם ִ ּב ְתב ּונָ הִּ .כי ְל ֹ
עו ָלם ַח ְסדּ ֹו:
רו ַקע ָה ָא ֶרץ ַ לַ -ה ָּמיִ םִּ .כי ְל ֹ
ְל ֹ
עו ָלם ַח ְסדּ ֹו:
ְלעֹ ֵ ׂ
או ִרים ְ ּגדֹ ִליםִּ .כי ְל ֹ
שה ֹ
עו ָלם ַח ְסדּ ֹו:
ֶאת ַה ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש ְל ֶמ ְמ ׁ ֶש ֶלת ַ ּב ּי ֹוםִּ .כי ְל ֹ
עו ָלם ַח ְסדּ ֹו:
לות ַ ּב ָ ּליְ ָלהִּ .כי ְל ֹ
כו ָכ ִבים ְל ֶמ ְמ ׁ ְש ֹ
ֶאת ַה ָ ּי ֵר ַח ְו ֹ
עו ָלם ַח ְסדּ ֹו:
כו ֵר ֶ
יהםִּ .כי ְל ֹ
ְל ַמ ֵּכה ִמ ְצ ַריִ ם ִ ּב ְב ֹ
עו ָלם ַח ְסדּ ֹו:
ַו ּי ֹו ֵצא יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ִמ ּת ֹו ָכםִּ .כי ְל ֹ
עו ָלם ַח ְסדּ ֹו:
רו ַ נְ ט ּויָ הִּ .כי ְל ֹ
ְ ּביָ ד ֲחזָ ָקה ּו ִבזְ ֹ
עו ָלם ַח ְסדּ ֹו:
ְל ֹגוזֵ ר יַ ם-ס ּוף ִלגְ זָ ִריםִּ .כי ְל ֹ
עו ָלם ַח ְסדּ ֹו:
ְו ֶה ֱ ִביר יִ ְ ׂ
כוִּ .כי ְל ֹ
תו ֹ
ש ָר ֵאל ְ ּב ֹ
עו ָלם ַח ְס ּד ֹו:
ילו ְביַ ם ס ּוףִּ .כי ְל ֹ
ְונִ ֵ ר ּ ַפ ְרעֹה ְו ֵח ֹ
מו ִל ְ
עו ָלם ַח ְסדּ ֹו:
יך ַ ּמ ֹו ַ ּב ִּמ ְד ָ ּברִּ .כי ְל ֹ
ְל ֹ
עו ָלם ַח ְסדּ ֹו:
ְל ַמ ֵּכה ְמ ָל ִכים ְ ּגדֹ ִליםִּ .כי ְל ֹ
עו ָלם ַח ְסדּ ֹו:
ַו ַ ּי ֲה ֹרג ְמ ָל ִכים ַאדִּ ִיריםִּ .כי ְל ֹ
עו ָלם ַח ְסדּ ֹו:
מ ִריִּ .כי ְל ֹ
יחון ֶמ ֶל ְך ָה ֱא ֹ
ְל ִס ֹ
עו ָלם ַח ְסדּ ֹו:
עוג ֶמ ֶל ְך ַה ָ ּב ׁ ָשןִּ .כי ְל ֹ
ּו ְל ֹ
עו ָלם ַח ְסדּ ֹו:
ְונָ ַתן ַא ְר ָצם ְלנַ ֲח ָלהִּ .כי ְל ֹ
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עו ָלם ַח ְסדּ ֹו:
נַ ֲח ָלה ְליִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ַ ְבדּ ֹוִּ .כי ְל ֹ
עו ָלם ַח ְסדּ ֹו:
ׁ ֶש ְ ּב ׁ ִש ְפ ֵלנ ּו זָ ַכר ָלנ ּוִּ .כי ְל ֹ
עו ָלם ַח ְסדּ ֹו:
ַו ִ ּי ְפ ְר ֵקנ ּו ִמ ָּצ ֵרינ ּוִּ .כי ְל ֹ
עו ָלם ַח ְסדּ ֹו:
ֹנו ֵתן ֶל ֶחם ְל ָכל ָ ּב ָ ׂ
שרִּ .כי ְל ֹ
עו ָלם ַח ְסדּ ֹו:
הוד ּו ְל ֵאל ַה ּ ׁ ָש ָמיִ םִּ .כי ְל ֹ
ֹ
רו ֵמם
ה ָוה ֱאל ֹ ֵהינ ּוְ .ור ּו ַח ָּכל ָ ּב ָ ׂ
שר ְּת ָפ ֵאר ּו ְת ֹ
נִ ׁ ְש ַמת ָּכל ַחי ְּת ָב ֵר ְך ֶאת ׁ ִש ְמ ָך יְ ֹ
עו ָלם ַא ָּתה ֵאלּ .ו ִמ ַ ּב ְל ָ ֶד ָ
יך ֵאין ָלנ ּו ֶמ ֶל ְך
עו ָלם ְו ַ ד ָה ֹ
זִ ְכ ְר ָך ַמ ְל ֵּכנ ּו ָּת ִמידִ :מן ָה ֹ
עונֶ ה ּו ְמ ַר ֵחם ְ ּב ָכל ֵ ת ָצ ָרה וְ צ ּו ָקהֵ .אין
מו ׁ ִשי ַ ּ .פ ֹו ֶדה ּו ַמ ִּציל ּו ְמ ַפ ְרנֵ ס ְו ֹ
גּ ֹו ֵאל ּו ֹ
לו ַּה ָּכל
סו ֵמ ְך ֶא ָ ּלא ָא ָּתהֱ :אל ֹ ֵהי ָה ִר ׁ
רונִ יםֱ .א ֹ
אש ֹונִ ים ְו ָה ַא ֲח ֹ
עוזֵ ר ְו ֹ
ָלנ ּו ֶמ ֶל ְך ֹ
מו
עו ָל ֹ
חותַ .ה ְּמנַ ֵהג ֹ
רוב( ַה ִּת ׁ ְש ָ ּב ֹ
דותַ .ה ְּמ .ה ָ ּלל ְ ּב ָכל ) ְ ּב ֹ
דון ָּכל ּת ֹו ָל ֹ
ְ ּב ִר ֹיותֲ .א ֹ
עו ֵרר יְ ׁ ֵשנִ ים.
ה ָוה ֵ רִ .ה ֵ ּנה לֹא יָ נ ּום ְולֹא יִ ׁ ָ
ישןַ .ה ְמ ֹ
ְ ּב ֶח ֶסד ּו ְב ִר ּי ֹו ָתיו ְ ּב ַר ֲח ִמיםַ :וי ֹ
חו ִלים ּפ ֹו ֵק ַח ִע ְו ִרים ְו ֹזו ֵקף ְּכפ ּו ִפים(
רו ֵפא ֹ
ְו ַה ֵּמ ִקיץ נִ ְרדָּ ִמיםְ ) .מ ַחיֵ ה ֵמ ִתים ְו ֹ
יח ִא ְל ִמיםְ .ו ַה ַּמ ִּתיר ֲאס ּו ִריםְ .ו ַה ּס ֹו ֵמ ְך ֹנו ְפ ִליםְ .ו ַה ּז ֹו ֵקף ְּכפ ּו ִפים.
ש ַ
ְו ַה ֵּמ ִ ׂ
מו ִדיםְ :ו ִא ּל ּו ִפינ ּו ָמ ֵלא ׁ ִש ָירה ַּכ ָ ּים.
ְו ַה ְּמ ַפ ֲ נֵ ַח נֶ ֱ ָל ִמיםּ .ו ְל ָך ְל ַבדְּ ָך ֲאנַ ְחנ ּו ֹ
ירות
מון ַ ּג ָ ּליוְ .ו ִ ׂ
תו ֵתינ ּו ׁ ֶש ַבח ְּכ ֶמ ְר ֲח ֵבי ָר ִקי ַ ְ .ו ֵ ינֵ ינ ּו ְמ ִא ֹ
ש ְפ ֹ
ּו ְל ׁש ֹונֵ נ ּו ִר ָ ּנה ַּכ ֲה ֹ
לותֵ .אין
ַּכ ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש ְו ַכ ָ ּי ֵר ַחְ .ויָ ֵדינ ּו ְפר ּו ׂ
ש ֹות ְּכנִ ׁ ְש ֵרי ׁ ָש ָמיִ םְ .ו ַרגְ ֵלינ ּו ַק ּל ֹות ָּכ ַא ָ ּי ֹ
בו ֵתינ ּוּ .ו ְל ָב ֵר ְך ֶאת ׁ ִש ְמ ָך
ה ָוה ֱאל ֹ ֵהינ ּו ֵואל ֹ ֵהי ֲא ֹ
דות ְל ָך יְ ֹ
הו ֹ
ֲאנַ ְחנ ּו ַמ ְס ּ ִפ ִיקים ְל ֹ
בות נִ ִּסים
בות ּ ְפ ָ ִמיםַ .ה ּט ֹו ֹ
ַמ ְל ֵּכנ ּו ַ .ל ַא ַחת ֵמ ָא ֶלף ֶא ֶלף ַא ְל ֵפי ֲא ָל ִפים ְו ִר ֵ ּבי ְר ָב ֹ
ה ָוה
ש ָ
אות ׁ ֶש ָ ִ ׂ
בו ֵתינ ּו ְו ִע ָּמנ ּוִ :מ ְ ּל ָפנִ ים ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ְ ּג ַא ְל ָּתנ ּו יְ ֹ
ית ִעם ֲא ֹ
ְונִ ְפ ָל ֹ
ש ָבע ִּכ ְל ַּכ ְל ָּתנ ּוֵ .מ ֶח ֶרב
ֱאל ֹ ֵהינ ּוּ .ו ִמ ֵ ּבית ֲ ָב ִדים ּ ְפ ִד ָ
יתנ ּוּ ְ .ב ָר ָ ב זַ נְ ָּתנ ּוּ .ו ְב ָ ׂ
יתנ ּו ַ :ד ֵה ָ ּנה
ִה ַּצ ְל ָּתנ ּוּ .ו ִמדֶּ ֶבר ִמ ַ ּל ְט ָּתנ ּוּ .ו ֵמ ֳח ָליִ ם ָר ִעים ְו ַר ִ ּבים ְונֶ ֱא ָמנִ ים דִּ ִ ּל ָ
יךְ .ולֹא ֲ זָ ב ּונ ּו ֲח ָס ֶד ָ
ֲ זָ ר ּונ ּו ַר ֲח ֶמ ָ
ה ָוה ֱאל ֹ ֵהינ ּו
ה ָוה ֱאל ֹ ֵהינ ּוְ .ו ַאל ִּת ּ ְט ׁ ֵשנ ּו יְ ֹ
יך יְ ֹ
ָלנֶ ַצח ַ :ל ֵּכן ֵא ָב ִרים ׁ ֶש ּ ִפ ַ ּלגְ ָּת ָ ּבנ ּוְ .ור ּו ַח ּונְ ׁ ָש ָמה ׁ ֶש ָ ּנ ַפ ְח ָּת ְ ּב ַא ּ ֵפינ ּוְ .ו ָל ׁש ֹון ֲא ׁ ֶשר
ירו ְממ ּו ְויַ ֲ ִריצ ּו
יש ְ ּבח ּו ִו ָ
יב ְרכ ּו ִו ׁ ַ
ש ְמ ָּת ְ ּב ִפינ ּוֵ .הן ֵהםֹ .יוד ּו ִו ָ
יפ ֲאר ּו ִו ׁ
ַׂ
יש ֹו ְרר ּו ִו ֹ
יש ּו ְויַ ְמ ִליכ ּו ֶאת ׁ ִש ְמ ָך ַמ ְל ֵּכנ ּו ָּת ִמידִּ :כי ָכל ּ ֶפה ְל ָך ֹיו ֶדהְ .ו ָכל ָל ׁש ֹון ְל ָך
ְויַ ְקדִּ ׁ
קו ָמה ְל ָפנֶ ָ
יך ִת ׁ ְש ַּת ֲח ֶוה.
ִת ּ ׁ ָש ַבעְ .ו ָכל ַ יִ ן ְל ָך ְּת ַצ ּ ֶפהְ .ו ָכל ֶ ּב ֶר ְך ְל ָך ִתכְ ַרעְ .ו ָכל ֹ
בות יִ ָירא ּו ָךְ .ו ָכל ֶק ֶרב ּו ְכ ָל ֹיות יְ זַ ְּמר ּו ִל ׁ ְש ֶמ ָךַּ .כדָּ ָבר ׁ ֶש ָּכת ּובָּ .כל
ְו ָכל ַה ְ ּל ָב ֹ
לו.
ת ַ
מו ָךַ .מ ִּציל ָ נִ י ֵמ ָחזָ ק ִמ ֶּמנּ ּוְ .ו ָ נִ י ְו ֶא ְב ֹיון ִמגּ ֹוזְ ֹ
ה ָוה ִמי ָכ ֹ
אמ ְרנָ ה יְ ֹ
מו ַתי ּ ֹ
ַ ְצ ֹ
תו ׁ ִשי ַ ִ :מי יִ ְד ֶמה ָ ּל ְךּ .ו ִמי
ׁ ַש ְו ַ ת ֲ נִ ִ ּיים ַא ָּתה ִת ׁ ְש ַמעַ .צ ֲ ַקת ַהדַּ ל ַּת ְק ׁ ִשיב ְו ֹ
קונֵ ה ׁ ָש ַמיִ ם
דול ַה ִ ּגבּ ֹור ְו ַהנּ ֹו ָרא ֵאל ֶ ְל ֹיוןֹ .
יִ ׁ ְש ֶוה ָ ּל ְךּ .ו ִמי יַ ֲ ָר ְך ָל ְךָ .ה ֵאל ַה ָ ּג ֹ
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ָו ָא ֶרץ :נְ ַה ֶ ּל ְל ָך ּונְ ׁ ַש ֵ ּב ֲח ָך ּונְ ָפ ֶא ְר ָך ּונְ ָב ֵר ְך ֶאת ׁ ֵשם ָק ְד ׁ ֶש ָךָּ .כ ָאמ ּורְ .ל ָד ִודּ ָ .ב ְר ִכי
ה ָוהְ .ו ָכל ְק ָר ַבי ֶאת ׁ ֵשם ָק ְד ׁש ֹו:
נַ ְפ ׁ ִשי ֶאת יְ ֹ
או ֶת ָ
יך:
בוד ׁ ְש ֶמ ָךַ .ה ִ ּגבּ ֹור ָלנֶ ַצח ְו ַהנּ ֹו ָרא ְ ּב ֹנו ְר ֹ
דול ִ ּב ְכ ֹ
מות ּ ֶ .ז ָךַ .ה ָ ּג ֹ
ָה ֵאל ְ ּב ַת ֲ .צ ֹ
שא:
ַה ֶּמ ֶל ְך ַה ּי ֹו ׁ ֵשב ַ ל ִּכ ֵּסא ָרם ְונִ ּ ָ ׂ
אוה ְת ִה ָ ּלה.
ה ָוהַ .ליְ ׁ ָש ִרים נָ ָ
מוְ .ו ָכת ּוב ַר ְ ּננ ּו ַצדִּ ִיקים ַ ּבי ֹ
דו ׁש ׁ ְש ֹ
רום ְו ָק ֹ
ׁש ֹו ֵכן ַ ד ָמ ֹ
ש ְפ ֵתי ַצדִּ ִיקים ִּת ְת ָ ּב ֵר ְךּ .ו ִב ְל ׁש ֹון ֲח ִס ִידים ִּת ְת ַקדָּ ׁש.
רו ָמםּ .ו ְב ִ ׂ
ְ ּב ִפי יְ ׁ ָש ִרים ִּת ְת ֹ
דו ׁ ִשים ִּת ְת ַה ָ ּלל:
ּו ְב ֶק ֶרב ְק ֹ
ש ָר ֵאלּ ְ .ב ִר ָ ּנה יִ ְת ּ ָפ ֵאר ׁ ִש ְמ ָך ַמ ְל ֵּכנ ּו ְ ּב ָכל דּ ֹור
בות ַ ְּמ ָך ֵ ּבית יִ ְ ׂ
לות ִר ְב ֹ
ּו ְב ַמ ְק ֲה ֹ
חו ַבת ָּכל ַהיְ צ ּו ִריםְ .ל ָפנֶ ָ
דות
הו ֹ
בו ֵתינ ּוְ .ל ֹ
ה ָוה ֱאל ֹ ֵהינ ּו ֵואל ֹ ֵהי ֲא ֹ
יך יְ ֹ
דורֶ ׁ .ש ֵּכן ֹ
ָו ֹ
רו ֵמם ְל ַהדֵּ ר ּו ְלנַ ֵּצ ַח ְל ָב ֵר ְך ְל ַ ֵ ּלה ּו ְל ַק ֵ ּלס ַ .ל ָּכל דִּ ְב ֵרי
ְל ַה ֵ ּלל ְל ׁ ַש ֵ ּב ַח ְל ָפ ֵאר ְל ֹ
יח ָך:
חות דָּ ִוד ֶ ּבן יִ ׁ ַשי ַ ְבדְּ ָך ְמ ׁ ִש ֶ
ירות ְו ִת ׁ ְש ְ ּב ֹ
ׁ ִש ֹ
דו ׁש ַ ּב ּ ׁ ָש ַמיִ ם ּו ָב ָא ֶרץ.
דול ְו ַה ָ ּק ֹ
ּו ְב ֵכן ,יִ ׁ ְש ַּת ַ ּבח ׁ ִש ְמ ָך ָל ַ ד ַמ ְל ֵּכנ ּו ָה ֵאל ַה ֶּמ ֶל ְך ַה ָ ּג ֹ
עוז
בו ֵתינ ּוִ ׁ .שיר ּו ׁ ְש ָב ָחה ַה ֵ ּלל וְ זִ ְמ ָרה ֹ
ִּכי ְל ָך נָ ֶאה יהוה ֱאל ֹ ֵהינ ּו ֵואל ֹ ֵהי ֲא ֹ
כות
ּו ֶמ ְמ ׁ ָש ָלה נֶ ַצח ְ ּג .ד ָ ּלה ּוגְ ב ּו ָרה ְּת ִה ָ ּלה ְו ִת ְפ ֶא ֶרת ְק .ד ּ ׁ ָשה ּו ַמ ְלכ ּותּ ְ .ב ָר ֹ
עו ָלם ַא ָּתה ֵאל:
עו ָלם ְו ַ ד ֹ
דו ׁשּ ,ו ֵמ ֹ
דול ְו ַה ָ ּק ֹ
אות ְל ׁ ִש ְמ ָך ַה ָ ּג ֹ
הו ָד ֹ
ְו ֹ
יךַ ,ו ֲח ִס ֶיד ָ
ש ָ
צונֶ ָךְ ,ו ָכל ַ ְּמ ָך
שי ְר ֹ
עו ֵ ֹ
יך ַצדִּ ִיקים ֹ
יְ ַה ְלל ּו ָך יהוה ֱאל ֹ ֵהינ ּו ַ ל ָּכל ַמ ֲ ֶ ֹ
ירו ְממ ּו ְויַ ֲ ִריצ ּו
יש ְ ּבח ּו ִו ָ
יב ְרכ ּו ִו ׁ ַ
ש ָר ֵאלּ ְ ,ב ִר ָ ּנה ֹיוד ּו ִו ָ
יפ ֲאר ּו ִו ׁ
יש ֹו ְרר ּו ִו ֹ
ֵ ּבית יִ ְ ֹ
דות ּו ְל ׁ ִש ְמ ָך נָ ֶאה
ְויַ ְקדִּ ׁ
הו ֹ
טוב ְל ֹ
יש ּו ְויַ ְמ ִליכ ּו ֶאת ׁ ִש ְמ ָך ַמ ְל ֵּכנ ּו ָּת ִמידִּ .כי ְל ָך ֹ
עו ָלם ַא ָּתה ֵאלּ ָ :בר ּו ְך ַא ָּתה יהוה ֶמ ֶל ְך ְמ .ה ָ ּלל
עו ָלם ְו ַ ד ֹ
ְלזַ ֵּמרִּ ,כי ֵמ ֹ
חות:
ַ ּב ִּת ׁ ְש ָ ּב ֹ
סותְ .ל ׁ ֵשם יִ ח ּוד
ִהנְ נִ י מ ּו ָכן ּו ְמז ּו ָמן ְל ַק ֵ ּים ִמ ְצ ַות ּכ ֹוס ְר ִב ִ
יעי ׁ ֶשל ַא ְר ַ ּבע ּכ ֹו ֹ
ק ּו ְד ׁ ָשא ְ ּב ִר ְ
יה ִ ּב ְד ִחיל ּו ּו ְר ִחימ ּו ַ ל יְ ֵדי ַהה ּוא ָט ִמיר ְונֶ ֱ ָלם ְ ּב ׁ ֵשם
יך ה ּוא ּו ׁ ְש ִכינְ ֵּת ּ
ש ָר ֵאל:
ָּכל יִ ְ ֹ
שה יָ ֵדינ ּו
ִו ִ
שה יָ ֵדינ ּו ּכ ֹונְ נָ ה ָ ֵלינ ּו ּו ַמ ֲ ֵ ֹ
יהי ֹנו ַ ם ֲאדֹנָ י ֱאל ֹ ֵהינ ּו ָ ֵלינ ּו ּו ַמ ֲ ֵ ֹ
ּכ ֹונְ נֵ ה ּו:
עו ָלם בּ ֹו ֵרא ּ ְפ ִרי ַה ָ ּג ֶפן:
ָ ּבר ּו ְך ַא ָּתה יהוה ֱאל ֹ ֵהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָה ֹ
äáéñäá äúåùå

סידור כוונות

96

הגדה של פסח

תורת חכם

הלל דת"י ועיקרו גבורות )א( כבר היה קטנות א' דישסו"ת בז"א
יכוין שכבר היה בז"א דת"י דחו"ג דקטנות א' דיש"ס ע"י המצה ודתבונה ע"י הכרפס.
כבר היה דת"י דחו"ג דקט' א' דיש"ס בז"א.
 דת"י דמקיף מ' דז"א 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
 דת"י דמקיף ל' דז"א 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דדעת 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה

כבר היה דת"י דחו"ג דקט' א' דתבונה בז"א.

ולרד"מ ז"ל יש לכוין
בקטנות א' רק אחרי
גדלות א' וכמסודר
לקמן.

ליר"א )ק"פ סב( יש
לכוין בכל פרט אח'
ופנים וזיווג ,תמצא
לקמן בנרצה )כ"ק
אדמו"ר שליט"א(.

מוח וצלם

מוח וצלם

אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
כלי דעת דז"א

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

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דתפארת 
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
מוח וצלם

אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם

 דת"י דמקיף מ' דז"א 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
 דת"י דמקיף ל' דז"א 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דדעת 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם

לרד"ם יכוין כל זה
בתחילה באחיזת הכוס
יכוין באור פנימי לזו"ן,
באמירת
ואח"כ
הברכות באור מקיף
לז"א ,ובשתיה נמשך
ליעקב ורחל.

כלי דעת דז"א

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

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דתפארת 
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
מוח וצלם

אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם

כלי תפארת דז"א

כלי תפארת דז"א

יוד הא ואו הא
י יה יהו יהוה
יהוה

יוד הא ואו הא
י יה יהו יהוה
יהוה

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דיסוד 
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דיסוד 
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ

מוח וצלם

אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם

מוח וצלם

אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם

כלי יסוד דז"א

כלי יסוד דז"א

יאהדונהי
שין ,שין דלת ,שין דלת יוד
שין דלת יוד

יאהדונהי
שין ,שין דלת ,שין דלת יוד
שין דלת יוד

סידור כוונות
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הלל דת"י ועיקרו גבורות )א( כבר היה קטנות א' דישסו"ת בנוק'
והנפשות והמספר והמלכויות והדמות דדת"י דחו"ג דקטנות א' דישסו"ת כבר היו בנוק'.
הנפשות והמספר והמלכויות והדמות דגדלות א'
דתבונה כבר היו בנוק'.
 דת"י דמקיף מ' דנוק' 
א ֵהיָ ֵה ֹ
) ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ(
 דת"י דמקיף ל' דנוק' 
א ֵהיָ ֵה ֹ
) ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ(
 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דדעת 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה

הנפשות והמספר והמלכויות והדמות דגדלות א'
דיש"ס כבר היו בנוק'.
 דת"י דמקיף מ' דנוק' 
א ֵהיָ ֵה ֹ
) ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ(
 דת"י דמקיף ל' דנוק' 
א ֵהיָ ֵה ֹ
) ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ(
 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דדעת 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה

מוח וצלם

מוח וצלם

אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם

אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם

כלי דעת דנוק'

כלי דעת דנוק'

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

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

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דתפארת 
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דתפארת 
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ

מוח וצלם

אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם

מוח וצלם

מלכות

מלכות

אלף למד הי יוד מם
צבאות
השתפא

דנוק'

דנוק'

 מקיף מ' 

 מקיף מ' 

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דיסוד 
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ

 מקיף ל' 

 מקיף ל' 

פנימי צ' 

פנימי צ' 

כלי תפארת דנוק'

מוח וצלם

אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
כלי יסוד דנוק'

שין דלת יוד
שדי
ש שד שדי

)אהֹיָ ה
ְ
יְ הֹ וָ ה(

)אהֹיָ ה
ְ
יְ הֹ וָ ה(
ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה
ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה
ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה
ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה

)אהֹיָ ה
ְ
יְ הֹ וָ ה(

)אהֹיָ ה
ְ
יְ הֹ וָ ה(
ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה
ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה
ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה
ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה

כלי מלכות דנוק'

אלף דלת נון יוד
אדני
א אד אדנ אדני

אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
כלי תפארת דנוק'

אלף למד הי יוד מם
צבאות
השתפא

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דיסוד 
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
מוח וצלם

אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
כלי יסוד דנוק'

שין דלת יוד
שדי
ש שד שדי

סידור כוונות
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הלל דת"י ועיקרו גבורות )ב( כבר היה גדלות א' דישסו"ת בז"א
יכוין שכבר היה בז"א דת"י דחו"ג דגדלות א' דישסו"ת )שנכנס בקדושת היום(.
כבר היה דת"י דחו"ג דגד' א' דיש"ס בז"א.
 דת"י דמקיף מ' דז"א 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
 דת"י דמקיף ל' דז"א 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דדעת
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה

כבר היה דת"י דחו"ג דגד' א' דתבונה בז"א.

ולשד"ה יכוין
להמשיך מוחין
דפנים דגדלות א'
דישסו"ת.

 דת"י דמקיף מ' דז"א 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
 דת"י דמקיף ל' דז"א 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דדעת 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה

מוח וצלם

מוח וצלם

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

יוד הא ואו הא יוד הה ו ו הה
אלף הא יוד הא אלף הה יוד הה

כלי דעת דז"א

כלי דעת דז"א

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

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

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דתפארת 
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דתפארת 
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ

מוח וצלם

מוח וצלם

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

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

כלי תפארת דז"א

כלי תפארת דז"א

יוד הא ואו הא
י יה יהו יהוה
יהוה

יוד הא ואו הא
י יה יהו יהוה
יהוה

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דיסוד 
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דיסוד 
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ

מוח וצלם

מוח וצלם

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

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

כלי יסוד דז"א

כלי יסוד דז"א

יאהדונהי
שין ,שין דלת ,שין דלת יוד
שין דלת יוד

יאהדונהי
שין ,שין דלת ,שין דלת יוד
שין דלת יוד

סידור כוונות
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הלל דת"י ועיקרו חסדים )ב( כבר היה גדלות א' דישסו"ת בנוק'
והנפשות והמספר והמלכויות והדמות דדת"י דחו"ג דגדלות א' דישסו"ת בנוק'.
כבר היה בנוק' גדלות א' דתבונה.
 דת"י דמקיף מ' דנוק' 
א ֵהיָ ֵה ֹ
) ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ(
 דת"י דמקיף ל' דנוק' 
א ֵהיָ ֵה ֹ
) ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ(
 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דדעת 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה

כבר היה בנוק' גדלות א' דיש"ס.
 דת"י דמקיף מ' דנוק' 
א ֵהיָ ֵה ֹ
) ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ(
 דת"י דמקיף ל' דנוק' 
א ֵהיָ ֵה ֹ
) ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ(
 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דדעת 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
מוח וצלם

מוח וצלם

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

יוד הא ואו הא יוד הה וו הה
אלף הא יוד הא אלף הה יוד הה
כלי דעת דנוק'

כלי דעת דנוק'

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

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

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דתפארת 
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דתפארת 
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ

מוח וצלם

מוח וצלם

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

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

כלי תפארת דנוק'

אלף למד הי יוד מם
צבאות
השתפא

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דיסוד 
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
מוח וצלם

יוד הא ואו הא יוד הה וו הה
אלף הא יוד הא אלף הה יוד הה
כלי יסוד דנוק'

שין דלת יוד
שדי
ש שד שדי

מלכות דנוק'

מלכות דנוק'

 מקיף מ' 
)אהֹיָ ה
ְ
יְ הֹ וָ ה(
 מקיף ל' 
)אהֹיָ ה
ְ
יְ הֹ וָ ה(
פנימי צ' 
ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה
ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה
ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה
ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה

 מקיף מ' 
)אהֹיָ ה
ְ
יְ הֹ וָ ה(
 מקיף ל' 
)אהֹיָ ה
ְ
יְ הֹ וָ ה(
פנימי צ' 
ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה
ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה
ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה
ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה

כלי מלכות דנוק'

כלי מלכות דנוק'

אלף דלת נון יוד
אדני
א אד אדנ אדני

אלף דלת נון יוד
אדני
א אד אדנ אדני

כלי תפארת דנוק'

אלף למד הי יוד מם
צבאות
השתפא

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דיסוד 
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
מוח וצלם

יוד הא ואו הא יוד הה וו הה
אלף הא יוד הא אלף הה יוד הה
כלי יסוד דנוק'

שין דלת יוד
שדי
ש שד שדי

סידור כוונות
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הגדה של פסח
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)הלל דת"י ועיקרו גבורות .המשכת עצמות קטנות א' דתבונה לזו"ן .כונה זו רק לרד"ם(
יכוין שכבר היה בז"א הארת דת"י דחו"ג דקטנות א' דתבונה ע"י הכרפס .ועתה יכוין להמשיך העצמות.
והנפשות והמספר והמלכויות והדמות דדת"י דחו"ג דקטנות א' דתבונה בנוק'.
עצמות דת"י דחו"ג דקט' א' דתבונה בז"א.

והנפשות והמספר והמלכויות והדמות בנוק'.
 דת"י דמקיף מ' דנוק' 
א ֵהיָ ֵה ֹ
) ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ(
 דת"י דמקיף ל' דנוק' 
א ֵהיָ ֵה ֹ
) ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ(
 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דדעת 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה

 דת"י דמקיף מ' דז"א 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
 דת"י דמקיף ל' דז"א 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דדעת 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה

מוח וצלם

מוח וצלם

אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
כלי דעת דז"א

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

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דתפארת 
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ

אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם

לרד"ם יכוין כל זה
בתחילה באחיזת הכוס
יכוין באור פנימי לזו"ן,
באמירת
ואח"כ
הברכות באור מקיף
לז"א ,ובשתיה נמשך
ליעקב ורחל.

מוח וצלם

מוח וצלם

כלי תפארת דז"א

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דיסוד 
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
מוח וצלם

אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
כלי יסוד דז"א

יאהדונהי
שין ,שין דלת ,שין דלת יוד
שין דלת יוד

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דתפארת 
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם

אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
יוד הא ואו הא
י יה יהו יהוה
יהוה

כלי דעת דנוק'

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

מלכות דנוק'

 מלכות דמקיף מ' 
) ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה(
 מלכות דמקיף ל' 
) ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה(
 פנימי צ' חו"ב חו"ג דמלכות 
ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה
ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה
ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה
ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה
כלי מלכות דנוק'

אלף דלת נון יוד
אדני
א אד אדנ אדני

כלי תפארת דנוק'

אלף למד הי יוד מם
צבאות
השתפא

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דיסוד 
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
מוח וצלם

אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
אלף למד ה âיוד מם אלף למד ה áיוד מם
כלי יסוד דנוק'

שין דלת יוד
שדי
ש שד שדי

סידור כוונות
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הלל דת"י ועיקרו גבורות )ג( קטנות ב' דאימא לזו"ן
יכוין עתה להמשיך דת"י דחו"ג דקט' ב' דאימא עי' לז"א ,והנפשות והמספר והמלכויות והדמות לנוק'.
דת"י דחו"ג דקט' ב'
דאימא עילאה
לז"א.

יוד אלף הא למד ואו הא הא יוד מם
יוד אלף הא למד ואו הא הא יוד מם
יוד אלף הא למד ואו הא הא יוד מם
]יהוה אלהים יהוה אלהים יהוה אלהים[

 דת"י דמקיף מ' דז"א
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י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
 דת"י דמקיף ל' דז"א 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
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אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
 צ' דחו"ב חו"ג דדעת 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
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מוח וצלם

אכדטם
והכולל גי' ע"ה

אכדטם

ע"ה

אכדטם
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גי' ע"ד
גי' ע"ד

בהם ס"ט אותיות ועם כללות הו' שמות סה"כ כמנין ע"ה

הנפשות והמספר והמלכויות
והדמות
לנוק'.

יוד אלף הא למד ואו הא הא יוד מם
יוד אלף הא למד ואו הא הא יוד מם
יוד אלף הא למד ואו הא הא יוד מם
]יהוה אלהים יהוה אלהים יהוה אלהים[

יוד אלף הא למד ואו הא הא יוד מם
]יהוה אלהים יהוה אלהים יהוה אלהים[

יוד אלף הא למד ואו הא הא יוד מם
]יהוה אלהים יהוה אלהים יהוה אלהים[

מוח וצלם

אכדטם
אכדטם ע"ה

ע"ה

כלי דעת דנוק'

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

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

 צ' דחו"ב חו"ג דת"ת
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ

 צ' דחו"ב חו"ג דת"ת 
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ

מוח וצלם

מוח וצלם

אכדטם
והכולל גי' ע"ה

אכדטם

ע"ה

אכדטם
אכדטם

גי' ע"ד
גי' ע"ד

יוד אלף הא למד ואו הא הא יוד מם
יוד אלף הא למד ואו הא הא יוד מם
יוד אלף הא למד ואו הא הא יוד מם
]יהוה אלהים יהוה אלהים יהוה אלהים[

מוח וצלם

מוח וצלם

אכדטם
אכדטם ע"ה

ע"ה

אכדטם
אכדטם ע"ד
ע"ד

כלי תפארת דנוק'

כלי תפארת דז"א

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

מוח וצלם

אכדטם
אכדטם ע"ד
ע"ד

בהם ס"ט אותיות ועם כללות הו' שמות סה"כ כמנין ע"ה
כלי דעת דז"א

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

 דת"י דמקיף מ' דנוק' 
א ֵהיָ ֵה ֹ
) ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹי ֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ(
 דת"י דמקיף ל' דנוק' 
א ֵהיָ ֵה ֹ
) ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ(
 צ' דחו"ב חו"ג דדעת 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה

יוד הא ואו הא
י יה יהו יהוה
יהוה

אלף למד הי יוד מם
צבאות
השתפא

 צ' דחו"ב חו"ג דיסוד 
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ

 צ' דחו"ב חו"ג דיסוד 
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ

מוח וצלם

מוח וצלם

אכדטם
והכולל גי' ע"ה

אכדטם

ע"ה

אכדטם
אכדטם

גי' ע"ד
גי' ע"ד

כלי יסוד דז"א

יאהדונהי
שין ,שין דלת ,שין דלת יוד
שין דלת יוד

יוד אלף הא למד ואו הא הא יוד מם
יוד אלף הא למד ואו הא הא יוד מם
יוד אלף הא למד ואו הא הא יוד מם
]יהוה אלהים יהוה אלהים יהוה אלהים[

מוח וצלם

מוח וצלם

אכדטם
אכדטם ע"ה

ע"ה

אכדטם
אכדטם ע"ד

כלי יסוד דנוק'

שין דלת יוד
שדי
ש שד שדי

ע"ד
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הלל דת"י ועיקרו גבורות )ד( גדלות ב' דאימא לזו"ן
יכוין עתה להמשיך דת"י דחו"ג דגדלות ב' דאי' עי' לז"א .והנפשות והמספר והמלכויות והדמות לנוק'.
דת"י דחו"ג דגדלות ב' דאימא עי' לז"א.

הנפשות והמספר והמלכויות והדמות לנוק'.
 דת"י דמקיף מ' דנוק' 
א ֵהיָ ֵה ֹ
) ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ(
 דת"י דמקיף ל' דנוק' 
א ֵהיָ ֵה ֹ
) ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ(
 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דדעת 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה

 דת"י דמקיף מ' דז"א 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
 דת"י דמקיף ל' דז"א 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דדעת 
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
א ֵהיָ ֵה ֹ
ֹ
א ֵהיָ ֵה
י ֹ ֵה וָ ֵה י ֹ ֵה וָ ֵה
מוח וצלם

מוח וצלם

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

יוד הא ואו הא יוד הה וו הה
אלף הא יוד הא אלף הה יוד הה
כלי דעת דנוק'

כלי דעת דז"א

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

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

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דתפארת 
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דתפארת 
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ
אהֹיֹהֹ
אהֹיֹהֹ ֹ
ֹ
י ֹהֹ וֹ הֹ י ֹהֹ וֹ הֹ

מוח וצלם

מוח וצלם

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

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

כלי תפארת דז"א

יוד הא ואו הא
י יה יהו יהוה
יהוה

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דיסוד 
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
מוח וצלם

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

 מלכות דמקיף מ' 
)אהֹיָ ה
ְ
יְ הֹ וָ ה(
 מלכות דמקיף ל' 
)אהֹיָ ה
ְ
יְ הֹ וָ ה(
 פנימי צ' חו"ב חו"ג דמלכות 
ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה
ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה
ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה
ְאהֹיָ ה
יְ הֹ וָ ה
ְאהֹיָ ה

כלי יסוד דז"א

יאהדונהי
שין ,שין דלת ,שין דלת יוד
שין דלת יוד

כלי מלכות דנוק'

אלף דלת נון יוד
אדני
א אד אדנ אדני

כלי תפארת דנוק'

אלף למד הי יוד מם
צבאות
השתפא

 פנימי צ' דחו"ב חו"ג דיסוד 
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
אוּהוּיוּהוּ אוּהוּיוּהוּ
יוּ הוּ ווּ הוּ יוּ הוּ ווּ הוּ
מוח וצלם

יוד הא ואו הא יוד הה וו הה
אלף הא יוד הא אלף הה יוד הה
כלי יסוד דנוק'

שין דלת יוד
שדי
ש שד שדי
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וכשישתה
ימשיך חלקי החסדים דלאה דרך גרון ז"א לאו"פ לרחל וחלק הגבורות לאו"מ.

:äðåøçà äëøá êøáî ë"çàå
עו ָלם ַ ל ַה ֶ ּג ֶפן ְו ַ ל ּ ְפ ִרי ַה ֶ ּג ֶפן ְו ַ ל ְּתנ ּו ַבת
ָ ּבר ּו ְך ַא ָּתה יהוה ֱאל ֹ ֵהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָה ֹ
כול
טו ָבה ּו ְר ָח ָבה ׁ ֶש ָר ִצ ָ
בו ֵתינ ּו ֶל ֱא ֹ
ית ְו ִהנְ ַח ְל ָּת ַל ֲא ֹ
ַה ּ ָש ֶדה ְו ַ ל ֶא ֶרץ ֶח ְמדָּ ה ֹ
ש ָר ֵאל ַ ֶּמ ָך ְו ַ ל יְ ר ּו ׁ ָש ַליִ ם
שבּ ֹו ַ ִמ ּט ּו ָב ּהַ .ר ֶחם נָ א יהוה ֱאל ֹ ֵהינ ּו ַ ל יִ ְ ֹ
ִמ ּ ִפ ְריָ ּה ְו ִל ְ ֹ
יכ ֶל ָךּ .ו ְבנֵ ה יְ ר ּו ׁ ָש ַליִ ם ִעיר
בו ֶד ָך ְו ַ ל ִמזְ ְ ּב ֶח ָך ְו ַ ל ֵה ָ
ִע ֶיר ָך ְו ַ ל ִצ ּי ֹון ִמ ׁ ְש ַּכן ְּכ ֹ
ש ַ ּבע
ש ְּמ ֵחנ ּו ְ ּב ִבנְ יָ נָ ּה ְו ֹנ ַ
אכל ִמ ּ ִפ ְריָ ּה ְונִ ְ ֹ
תו ָכ ּה ְו ַ ֹ
ק ֶד ׁש ִ ּב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵמינ ּו ְו ַה ֲ ֵלנ ּו ְל ֹ
ַה ּ ֹ
יצנ ּו ְ ּב ֹיום
יה ִ ּב ְק .ד ּ ׁ ָשה ּו ְב ָט ֳה ָרה) .בשבתּ :ו ְר ֵצה ְו ַה ֲח ִל ֵ
ִמ ּט ּו ָב ּה ּונְ ָב ֶר ְכ ָך ָ ֶל ָ
טוב ּו ֵמ ִטיב ַל ּ ֹכל
ש ְּמ ֵחנ ּו ְ ּב ֹיום ַחג ַה ַּמצ ֹּות ַה ֶ ּזהִּ .כי ַא ָּתה יהוה ֹ
ַה ׁ ַש ָ ּבת ַה ֶ ּזה( ְו ַ ֹ
ְו ֹנו ֶדה ְל ָך ַ ל ָה ָא ֶרץ ְו ַ ל ּ ְפ ִרי ַה ָ ּג ֶפן:
ָ ּבר ּו ְך ַא ָּתה יהוה ַ ל ָה ָא ֶרץ ְו ַ ל ּ ְפ ִרי ַה ָ ּג ֶפן) :בא"י גַ ְפנָ ּה(:

נִ ְר ָצה
אם עשה הכל כהסדר היא נרצה לה':
תוֵּ .כן
או ֹ
תוַּ .כ ֲא ׁ ֶשר זָ ִכינ ּו ְל ַסדֵּ ר ֹ
טו ְו .ח ָ ּק ֹ
תוְּ .כ ָכל ִמ ׁ ְש ּ ָפ ֹ
ֲח ַסל ִסדּ ּור ּ ֶפ ַסח ְּכ ִה ְל ָכ ֹ
רוב נַ ֵהל נִ ְט ֵ י
קו ֵמם ְק ַהל ֲ ַדת ִמי ָמנָ הּ ְ .ב ָק ֹ
עונָ הֹ .
תו .זָ ְך ׁש ֹו ֵכן ְמ ֹ
ש ֹו ֹ
נִ זְ ֶּכה ַל ֲ ֹ
ַכ ָ ּנהְ ּ .פד ּויִ ם ְל ִצ ּי ֹון ְ ּב ִר ָ ּנה:
ְל ׁ ָשנָ ה ַה ָ ּב ָאה ִ ּביר ּו ׁ ָש ָליִ ם ג"פ:
øåãéñä ìò äãùä úàô) ä"ãùä úòãå .ø"åòéá àåä çñô ìéìã âååéæäù àéä (à"ò à"ò 'îò ô"÷) à"øéä úèéù
ùéù ,çñô ìéìã úéáøòì ïòùî à"øä úîã÷äá ïééòå .íéìåãâä ï"åæá âååéæäù (áò 'îò) øäð éìòäå (.æ ä"ç
ùé úéáøòáù (ã ,àô) ò"úôá ïééòå .ï"åæá øúëá ë"çàå ,ø"åòéá íéðååëîù úáùá åîë ,íäéðùá ïéåëì íå÷î
..íéâååéæä 'á åðøãéñ ïëå ,íäéðùá ïéåëì ùé øãñáù øùôà æ"éôìå .íéìåãâä ï"åæ âååéæ ùé äæ ãáìîå ,ø"åòéá ïéåëì
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סידור כוונות

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
ויכוין לברר הרפ"ח דכלים ואורות דמלכים דב"פ
 ומהם. ולהעלותם לזו"ן דאצילות,חג"ת ונה"י דזו"ן
לאו"א ומפר' לפר' שעליו עד רום המעלות

יוד הי ויו הי
יוד הי ואו הי

יוד הי ואו הי

יוד הא ואו הא

יהוה

.[ יהוה, יהו, יה,י

א
 יכוין למסור את עצמו:()תו"ח צ"ד ע"ב
על קידוש ה' ולקבל על עצמו ד' מיתות בית דין
לברר בירורי רפ"ח לצורך זיווג דזו"ן

יוד הי ויו הי

א א

י

]סקילה

יוד הי ואו הי

ד ה

ה

שריפה

יוד הא ואו הא

י

נ

ו

הרג

יוד הה וו הה

ה

י

ה

חנק

íò ä"îã ï"áå ,ï"áã ä"îä íò ä"îã ä"î ,íðå÷éú íìùðå åøøáúðù øúëã â"åçå á"åç âååæì
.'÷åðå à"àå '÷åðå ÷éúò íäù ,ï"áã ï"á
,íéøúëã ïéçåîä úà à"àå ÷éúòá øéàùäì :ïéåëé ë"çàå
ìëë íëéùîäìå íéäìà äéåä 'éçáá íâååæìå ,(íð÷úìå íúåðáìå) ú"åñùéå à"åà íäù ã"áçì íéëùîð (íéðôå
.ì"æðä
'çàã î"éòã é"äð ú"âç ã"áçã) ïéçåîä úéøàùå

é"äð ú"âç ã"áçã) ïéçåîä úéøàùå ,ã"áçã ïéçåîä úà ú"åñùéå ïéàìéò à"åàá øéàùäì

:ïéåëé ë"çàå

'éçáá à"æã ÷"åä âååæìå ,(íð÷úìå íúåðáìå) ø"åòéå ï"åæ íäù é"äð ú"âçì íéëùîð ÷"åã (íéðôå 'çàã î"éòã
.ì"æðä ìëë íëéùîäìå éðãàå äéåä

w"e

c"ag

xzk

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

יוּהוּווּהוּ
éäé ïë ïîà éðîî åçëúùé àìå éáéìá äîëç éøáã åøù÷úé äæ çëáå ,úåîìåòä ìë úà øáçîå øù÷î ãåñéä éë ,øù÷ úåéúåà ÷åøåù]
.(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
דעתיק.

יוד הי ויו הי
ה"ח

יֶ ֶהוֶ ֶה יְ ְהוְ ְה
יֹהֹוֹהֹ
יִ ִהוִ ִה

יֻ ֻהוֻ ֻה

 wizrc cqglשבגולגלתא דאריךmyne ,
למזל העליון נוצר myne ,למזל התחתון
ונקה,
 oilfn oixzd beefleשהם ע"ב קס"א,

יוד אלף ,הי הי ,ויו יוד ,הי הי.
ומשם הטפה לכחב"ד דאבא ,ומשם ליסוד
דאבא ,ומשם ימשיכו עד יסוד דאימא
שבדעת דז"א.
 drxfdd ztih jiyndlדכללות ודפרטות
,`"fc dnkgc siwnn
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ומשם להמשיך ]ע"ב[ ה"ח לדעת דז"א

יוד הי ויו הי
ה"ח

יֶ ֶהוֶ ֶה יְ ְהוְ ְה
יֹהֹוֹהֹ

יֻ ֻהוֻ ֻה

יִ ִהוִ ִה

à"æã úòã éìë

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 דיע קב

יוד הי ויו הי

יוד הה וו הה

ליסוד דאימא שבדעת דז"א

יוד ,יוד הה ,יוד הה וו ,יוד הה וו הה

אלף הה יוד הה

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

ומשם ליסוד דיעקב `a` ceqi ea yalzny
á ÷òéã ãåñ é éìë

שין דלת יוד
שדי
ש שד שדי
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ב

א

להמשיך מיסוד דדכורא ]ע"ב[
והה"ח ליסוד דנוק' ולחברם
בה"ג שביסודה

לעורר ולהעלות מיסוד דנוק'
מ"ן ה"ג שמות אלהים

כלי יסוד דיע קב

כלי יסוד דרח ל

שין דלת יוד

שין דלת יוד

שדי

שדי

ש שד שדי

ש שד שדי

יוד הי ויו הי
ה"ח מיסוד דדכורא

ה"ג מיסוד דנוקבא

חיבור חו"ג ביסודה

י

יהוה

אילההויהם

אלהים

א

ה

יהוה

אילההויהם

אלהים

ל

ו

יהוה

אילההויהם

אלהים

ה

ה

יהוה

אילההויהם

אלהים

י

יסוד

יהוה

אילההויהם

אלהים

ם

'÷åðã ãåñé éìë

שין דלת יוד
שדי
ש שד שדי
חיבור כללות חו"ג גי' יב"ק

חיבור זו"ן

אילההויהם

יאהדונהי

חיבור חו"ג

חיבור היכלין תתאין דנוק' בהיכלין עילאין
דדכורא

יאהדונהי

אילההויהם

יוד הי ויו הי

יוד הי ואו הי

יוד הא ואו הא יוד הה וו הה
לחו"ב וחו"ג דנוק'
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éôåøéö íéùùì ,à"æã äðéáã (øúëã äîëçã íéðôã) ,úåìãâã ïéçåîã é"äðî äøàäå òôù êéùîäì ïéåëé
.íøøáìå í÷éúîäì 'çàã ãåñéáù íéäìà
íëéùîäì íéøàùðä 'ìå ,ãåñéá íøéàùäì ,'ì :íäå à"æã ãåñéáù úåðè÷ä éøåøéáî øøáìå
,'÷åðã ú"âçì íùîå ,'÷åðã ïåøâì íéøàùðä å"èå ,íéøçáåîä å"è íù øéàùäìå .'÷åðã àùéøì
äùîçå ,íäáù íéøçáåîä äøùò íù øéàùäìå ,äìéã ãåñéá íúåà ìåìëìå ,'÷åðã é"äðì íùîå
.äàéøáä ùàøì

אלף למד הה יוד מם

אלף למד הי יוד מם

 יוד מםáאלף למד ה

 יוד מםàאלף 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
ויכוין לברר הרפ"ח דכלים ואורות דמלכים דב"פ
 ומהם. ולהעלותם לזו"ן דאצילות,חג"ת ונה"י דזו"ן
לאו"א ומפר' לפר' שעליו עד רום המעלות

יוד הי ויו הי
יוד הי ואו הי

יוד הי ואו הי

יוד הא ואו הא

יהוה

.[ יהוה, יהו, יה,י

א
 יכוין למסור את עצמו:()תו"ח צ"ד ע"ב
על קידוש ה' ולקבל על עצמו ד' מיתות בית דין
לברר בירורי רפ"ח לצורך זיווג דזו"ן

יוד הי ויו הי

א א

י

]סקילה

יוד הי ואו הי

ד ה

ה

שריפה

יוד הא ואו הא

י

נ

ו

הרג

יוד הה וו הה

ה

י

ה

חנק

íò ä"îã ï"áå ,ï"áã ä"îä íò ä"îã ä"î ,íðå÷éú íìùðå åøøáúðù øúëã â"åçå á"åç âååæì
.'÷åðå à"àå '÷åðå ÷éúò íäù ,ï"áã ï"á
,íéøúëã ïéçåîä úà à"àå ÷éúòá øéàùäì :ïéåëé ë"çàå
ìëë íëéùîäìå íéäìà äéåä 'éçáá íâååæìå ,(íð÷úìå íúåðáìå) ú"åñùéå à"åà íäù ã"áçì íéëùîð (íéðôå
.ì"æðä
'çàã î"éòã é"äð ú"âç ã"áçã) ïéçåîä úéøàùå

é"äð ú"âç ã"áçã) ïéçåîä úéøàùå ,ã"áçã ïéçåîä úà ú"åñùéå ïéàìéò à"åàá øéàùäì

:ïéåëé ë"çàå

'éçáá à"æã ÷"åä âååæìå ,(íð÷úìå íúåðáìå) ø"åòéå ï"åæ íäù é"äð ú"âçì íéëùîð ÷"åã (íéðôå 'çàã î"éòã
.ì"æðä ìëë íëéùîäìå éðãàå äéåä
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xzk

c"ag

w"e

זיווג עתיק ונוק'

זיווג או"א עי'

זיווג זו"ן

איההיוהה

אילההויהם

יאהדונהי

זיוג א"א ונוק'

זיוג ישסו"ת

זיוג יעו"ר

יאההויהה

אילההויהם

יאהדונהי
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'÷åðã úåøéôñ 'éá àøåëãã úåøéôñ 'é øåù÷å úåîìåòä ãåçé

יוּהוּווּהוּ
]éäé ïë ïîà éðîî åçëúùé àìå éáéìá äîëç éøáã åøù÷úé äæ çëáå ,úåîìåòä ìë úà øáçîå øù÷î ãåñéä éë ,øù÷ úåéúåà ÷åøåù
.(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

יֶ ֶהוֶ ֶה יְ ְהוְ ְה
יֹהֹוֹהֹ
יִ ִהוִ ִה יֻ ֻהוֻ ֻה
 wizrc cqglשבגולגלתא דאריךmyne ,
למזל העליון נוצר myne ,למזל התחתון
ונקה,
 oilfn oixzd beefleשהם ע"ב קס"א,

יוד אלף ,הי הי ,ויו יוד ,הי הי.
ומשם הטפה לכחב"ד דאבא ,ומשם ליסוד
דאבא ,ומשם ימשיכו עד יסוד דאימא
שבדעת דז"א.
 drxfdd ztih jiyndlדכללות 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

יֶ ֶהוֶ ֶה יְ ְהוְ ְה
יֹהֹוֹהֹ
יִ ִהוִ ִה יֻ ֻהוֻ ֻה
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

א

להמשיך מיסוד דדכורא ]ע"ב[
והה"ח ליסוד דנוק' ולחברם
בה"ג שביסודה

לעורר ולהעלות מיסוד דנוק'
מ"ן ה"ג שמות אלהים

כלי יסוד דז"א

יאהדונהי

כל י יסוד דרח ל

שין דלת יוד

שין ,שין דלת ,שין

שדי

דלת יוד

ש שד שדי

שין דלת יוד

יוד הי ויו הי
àøåëãã ãåñéî ç"ä

àá÷åðã ãåñéî â"ä

äãåñéá â"åç øåáéç

י

יהוה

אילההויהם

אלהים

א

ה

יהוה

אילההויהם

אלהים

ל

ו

יהוה

אילההויהם

אלהים

ה

ה

יהוה

אילההויהם

אלהים

י

יסוד

יהוה

אילההויהם

אלהים

ם

'÷åðã ãåñé éìë

שין דלת יוד
שדי
ש שד שדי
חיבור כללות חו"ג גי' יב"ק

חיבור זו"ן

אילההויהם

יאהדונהי

חיבור חו"ג

חיבור היכלין תתאין דנוק' בהיכלין עילאין
דדכורא

יאהדונהי

אילההויהם

יוד הי ויו הי

יוד הי ואו הי

יוד הא ואו הא יוד הה וו הה
לחו"ב וחו"ג דנוק'
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éôåøéö íéùùì ,à"æã äðéáã (øúëã äîëçã íéðôã) ,úåìãâã ïéçåîã é"äðî äøàäå òôù êéùîäì ïéåëé
.íøøáìå í÷éúîäì 'çàã ãåñéáù íéäìà
íëéùîäì íéøàùðä 'ìå ,ãåñéá íøéàùäì ,'ì :íäå à"æã ãåñéáù úåðè÷ä éøåøéáî øøáìå
,'÷åðã ú"âçì íùîå ,'÷åðã ïåøâì íéøàùðä å"èå ,íéøçáåîä å"è íù øéàùäìå .'÷åðã àùéøì
äùîçå ,íäáù íéøçáåîä äøùò íù øéàùäìå ,äìéã ãåñéá íúåà ìåìëìå ,'÷åðã é"äðì íùîå
.äàéøáä ùàøì

אלף למד הה יוד מם

אלף למד הי יוד מם

אלף למד ה áיוד מם

אלף למד ה àיוד מם

"!
ּו ְב ֵכן ַויְ ִהי ַ ּב ֲח ִצי ַה ַ ּליְ ָלה:
מו ֶרת זֶ ה ַה ַ ּליְ ָלהּ ֵ .גר ֶצ ֶדק נִ ַּצ ְח ּת ֹו
רוב נִ ִּסים ִה ְפ ֵל ָ
את ַ ּב ַ ּליְ ָלהּ ְ .ב ֹר ׁ
אש ַא ׁ ְש ֹ
ָאז ֹ
לו ַליְ ָלהַ .ויְ ִהי ַ ּב ֲח ִצי ַה ַ ּליְ ָלה:
ְּכנֶ ֱח ַלק ֹ
ש ָר ֵאל ָל ֵאל
שר יִ ְ ֹ
לום ַה ַ ּליְ ָלהִ .ה ְפ ַח ְד ָּת ֲא ַר ִּמי ְ ּב ֶא ֶמ ׁש ַליְ ָלהַ .ו ָ ּי ַ ֹ
דַּ נְ ָּת ֶמ ֶל ְך ְ ּג ָרר ַ ּב ֲח ֹ
לו ַליְ ָלהַ .ויְ ִהי ַ ּב ֲח ִצי ַה ַ ּליְ ָלה:
ַו ּי ּו ַכל ֹ
ילם לֹא ָמ ְצא ּו ְ ּבק ּו ָמם ַ ּב ַ ּליְ ָלה.
רוס ָמ ַח ְצ ָּת ַ ּב ֲח ִצי ַה ַ ּליְ ָלהֵ .ח ָ
כו ֵרי ּ ַפ ְת ֹ
זֶ ַרע ְ ּב ֹ
כו ְכ ֵבי ַליְ ָלהַ .ויְ ִהי ַ ּב ֲח ִצי ַה ַ ּליְ ָלה:
ִט ַ
רו ׁ ֶשת ִס ִ ּלי ָת ְ ּב ֹ
יסת נְ גִ יד ֲח ֹ
יש ֹון ַליְ ָלה.
בו ְ ּב ִא ׁ
הו ַב ׁ ְש ָּת ּ ְפגָ ָריו ַ ּב ַ ּליְ ָלהָּ .כ ַרע ֵ ּבל ּו ַמ ָּצ ֹ
יָ ַ ץ ְמ ָח ֵרף ְל ֹנו ֵפף ִא ּו ּוי ֹ
דות נִ גְ ָלה ָרז ֲח ֹזות ַליְ ָלהַ .ויְ ִהי ַ ּב ֲח ִצי ַה ַ ּליְ ָלה:
ְל ִא ׁ
יש ֲחמ ּו ֹ
ק ֶד ׁש נֶ ֱה ַרג בּ ֹו ַ ּב ַ ּליְ ָלהֹ .נו ׁ ַשע ִמבּ ֹור ֲא ָר ֹיות ּפ ֹו ֵתר ִ ּב ֲ ת ּו ֵתי ַליְ ָלה.
ִמ ׁ ְש ַּת ֵּכר ִ ּב ְכ ֵלי ֹ
שנְ ָאה נָ ַטר ֲאגָ גִ י ְו ָכ ַתב ְס ָפ ִרים ַ ּב ַ ּליְ ָלהַ .ויְ ִהי ַ ּב ֲח ִצי ַה ַ ּליְ ָלה:
ִֹ
רו ְך ְל ׁש ֹו ֵמר ַמה ִמ ַ ּליְ ָלהָ .צ ַרח
עו ַר ְר ָּת נִ ְצ ֲח ָך ָ ָליו ְ ּבנֶ ֶדד ׁ ְשנַ ת ַליְ ָלהּ .פ ּו ָרה ִת ְד ֹ
ֹ
שח ָא ָתא ֹב ֶקר ְוגַ ם ַליְ ָלהַ .ויְ ִהי ַ ּב ֲח ִצי ַה ַ ּליְ ָלה:
ַּכ ּ ׁש ֹו ֵמר ְו ָ ֹ
הו ַדע ִּכי ְל ָך ַה ּי ֹום ַאף ְל ָך ַה ַ ּליְ ָלה.
ָק ֵרב ֹיום ֲא ׁ ֶשר ה ּוא לֹא ֹיום ְולֹא ַליְ ָלהָ .רם ֹ
אור ֹיום ֶח ׁ ְש ַכת ַליְ ָלה.
ׁש ֹו ְמ ִרים ַה ְפ ֵקד ְל ִע ְיר ָך ָּכל ַה ּי ֹום ְו ָכל ַה ַ ּליְ ָלהָּ .ת ִאיר ְּכ ֹ
ַויְ ִהי ַ ּב ֲח ִצי ַה ַ ּליְ ָלה:
:éðù ìéìá ì"åçá
ּו ְב ֵכן ַו ֲא ַמ ְר ֶּתם זֶ ַבח ּ ֶפ ַסח:
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רו ֶת ָ
ית
את ּ ֶפ ַסחּ ִ .ג ִ ּל ָ
דות נִ ּ ֵש ָ
יך ִה ְפ ֵל ָ
את ַ ּב ּ ֶפ ַסחּ ְ .ב ֹר ׁ
מו ֲ ֹ
אש ָּכל ֹ
או ֶמץ ְ ּגב ּו ֹ
ֹ
צות ֵליל ּ ֶפ ַסחַ .ו ֲא ַמ ְר ֶּתם זֶ ַבח ּ ֶפ ַסח:
ְל ֶאזְ ָר ִחי ֲח ֹ
חום ַה ּי ֹום ַ ּב ּ ֶפ ַסחִ .ה ְס ִעיד ֹנו ְצ ִצים ֹ .גות ַמצ ֹּות ַ ּב ּ ֶפ ַסחְ .ו ֶאל
דְּ ָל ָתיו דָּ ַפ ְק ָּת ְּכ ֹ
ַה ָ ּב ָקר ָרץ זֵ ֶכר ְל ׁש ֹור ֵ ֶר ְך ּ ֶפ ַסחַ .ו ֲא ַמ ְר ֶּתם זֶ ַבח ּ ֶפ ַסח:
לוט ֵמ ֶהם ּו ַמצ ֹּות ָא ָפה ְ ּב ֵקץ ּ ֶפ ַסח.
דו ִמים ְול ֹ ֲהט ּו ָ ּב ֵא ׁש ַ ּב ּ ֶפ ַסח. .ח ַ ּלץ ֹ
ֹזו ֲ מ ּו ְס ֹ
מוף ְו ֹנוף ְ ּב ָ ְב ְר ָך ַ ּב ּ ֶפ ַסחַ .ו ֲא ַמ ְר ֶּתם זֶ ַבח ּ ֶפ ַסח:
אט ָ
ִט ֵ
את ַא ְד ַמת ֹ
כור ּ ָפ ַס ְח ָּת ְ ּב ַדם ּ ֶפ ַסח.
יָ ּה ֹר ׁ
און ָמ ַח ְצ ָּת ְ ּב ֵליל ׁ ִש ּמ ּור ּ ֶפ ַסחַּ .כ ִ ּביר ַ ל ֵ ּבן ְ ּב ֹ
אש ָּכל ֹ
ְל ִב ְל ִּתי ֵּתת ַמ ׁ ְש ִחית ָל ֹבא ִ ּב ְפ ָת ַחי ַ ּב ּ ֶפ ַסחַ .ו ֲא ַמ ְר ֶּתם זֶ ַבח ּ ֶפ ַסח:
ש ֹו ְרפ ּו
עו ֶמר ּ ֶפ ַסחֹ .
עו ֵרי ֹ
ש ֹ
ְמ .ס ֶ ּג ֶרת .ס ָ ּג ָרה ְ ּב ִע ּת ֹו ֵתי ּ ֶפ ַסח .נִ ׁ ְש ְמ ָדה ִמ ְדיָ ן ִ ּב ְצ ִליל ְ ֹ
קוד ּ ֶפ ַסחַ .ו ֲא ַמ ְר ֶּתם זֶ ַבח ּ ֶפ ַסח:
ִמ ׁ ְש ַמ ֵ ּני ּפ ּול ְול ּוד ִ ּב ַיקד יְ ֹ
עונַ ת ּ ֶפ ַסחַ ּ .פס יָ ד ָּכ ְת ָבה ְל ַק ֲ ֵק ַ צ ּול ַ ּב ּ ֶפ ַסח.
מוד ַ ד ָ ּג ָ ה ֹ
עוד ַה ּי ֹום ְ ּב ֹנוב ַל ֲ ֹ
ֹ
רו ְך ַה ּ ׁ .ש ְל ָחן ַ ּב ּ ֶפ ַסחַ .ו ֲא ַמ ְר ֶּתם זֶ ַבח ּ ֶפ ַסח:
ָצ ֹפה ַה ָּצ ִפית ָ ֹ
אש ִמ ֵ ּבית ָר ׁ ָשע ָמ ַח ְצ ָּת ְ ּב ֵ ץ ֲח ִמ ּ ׁ ִשים
צום ְל ׁ ַש ֵ ּל ׁש ַ ּב ּ ֶפ ַסחֹ .ר ׁ
ָק ָהל ִּכ ְ ּנ ָסה ֲה ַד ָּסה ֹ
עוז יָ ְד ָך ְו ָתר ּום יְ ִמינֶ ָך ְּכ ֵליל
ַ ּב ּ ֶפ ַסחְ ׁ .ש ֵּתי ֵא ֶ ּלה ֶרגַ ע ָּת ִביא ְלע ּו ִצית ַ ּב ּ ֶפ ַסחָּ .ת ֹ
ִה ְת ַקדֵּ ׁש ַחג ּ ֶפ ַסחַ .ו ֲא ַמ ְר ֶּתם זֶ ַבח ּ ֶפ ַסח:

"!
לו יָ ֶאה:
לו נָ ֶאהִּ .כי ֹ
ִּכי ֹ
לו:
ַאדִּ יר ִ ּב ְמל ּו ָכהּ ָ .בח ּור ַּכ ֲה ָל ָכהּ ְ .גד ּו ָדיו ֹי ְ
אמר ּו ֹ
לו יָ ֶאה:
לו נָ ֶאהִּ .כי ֹ
ְל ָך ּו ְל ָךְ .ל ָך ִּכי ְל ָךְ .ל ָך ַאף ְל ָךְ .ל ָך יהוה ַה ַּמ ְמ ָל ָכהִּ .כי ֹ
לו:
דָּ ג ּול ִ ּב ְמל ּו ָכהָ .הד ּור ַּכ ֲה ָל ָכהָ .ו ִת ָיקיו ֹי ְ
אמר ּו ֹ
לו יָ ֶאה:
לו נָ ֶאהִּ .כי ֹ
ְל ָך ּו ְל ָךְ .ל ָך ִּכי ְל ָךְ .ל ָך ַאף ְל ָךְ .ל ָך יהוה ַה ַּמ ְמ ָל ָכהִּ .כי ֹ
לו:
זַ ַּכאי ִ ּב ְמל ּו ָכהָ .ח ִסין ַּכ ֲה ָל ָכהַ .ט ְפ ְס ָריו ֹי ְ
אמר ּו ֹ
לו יָ ֶאה:
לו נָ ֶאהִּ .כי ֹ
ְל ָך ּו ְל ָךְ .ל ָך ִּכי ְל ָךְ .ל ָך ַאף ְל ָךְ .ל ָך יהוה ַה ַּמ ְמ ָל ָכהִּ .כי ֹ
לו:
יָ ִחיד ִ ּב ְמל ּו ָכהַּ .כ ִ ּביר ַּכ ֲה ָל ָכהִ .ל ּמ ּו ָדיו ֹי ְ
אמר ּו ֹ
לו יָ ֶאה:
לו נָ ֶאהִּ .כי ֹ
ְל ָך ּו ְל ָךְ .ל ָך ִּכי ְל ָךְ .ל ָך ַאף ְל ָךְ .ל ָך יהוה ַה ַּמ ְמ ָל ָכהִּ .כי ֹ
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לו:
יביו ֹי ְ
ֶמ ֶל ְך ִ ּב ְמל ּו ָכהֹ .נו ָרא ַּכ ֲה ָל ָכהְ .ס ִב ָ
אמר ּו ֹ
לו יָ ֶאה:
לו נָ ֶאהִּ .כי ֹ
ְל ָך ּו ְל ָךְ .ל ָך ִּכי ְל ָךְ .ל ָך ַאף ְל ָךְ .ל ָך יהוה ַה ַּמ ְמ ָל ָכהִּ .כי ֹ
לו:
ָ נָ יו ִ ּב ְמל ּו ָכהּ .פ ֹו ֶדה ַּכ ֲה ָל ָכהַ .צדִּ ָיקיו ֹי ְ
אמר ּו ֹ
לו יָ ֶאה:
לו נָ ֶאהִּ .כי ֹ
ְל ָך ּו ְל ָךְ .ל ָך ִּכי ְל ָךְ .ל ָך ַאף ְל ָךְ .ל ָך יהוה ַה ַּמ ְמ ָל ָכהִּ .כי ֹ
לו:
דו ׁש ִ ּב ְמל ּו ָכהַ .רח ּום ַּכ ֲה ָל ָכהִ ׁ .שנְ ַא ָ ּניו ֹי ְ
אמר ּו ֹ
ָק ֹ
לו יָ ֶאה:
לו נָ ֶאהִּ .כי ֹ
ְל ָך ּו ְל ָךְ .ל ָך ִּכי ְל ָךְ .ל ָך ַאף ְל ָךְ .ל ָך יהוה ַה ַּמ ְמ ָל ָכהִּ .כי ֹ
לו:
ימיו ֹי ְ
ַּת ִ ּקיף ִ ּב ְמל ּו ָכהּ .ת ֹו ֵמ ְך ַּכ ֲה ָל ָכהְּ .ת ִמ ָ
אמר ּו ֹ
לו יָ ֶאה:
לו נָ ֶאהִּ .כי ֹ
ְל ָך ּו ְל ָךְ .ל ָך ִּכי ְל ָךְ .ל ָך ַאף ְל ָךְ .ל ָך יהוה ַה ַּמ ְמ ָל ָכהִּ .כי ֹ

"!
רובֵ .אל ְ ּבנֵ ה ֵאל ְ ּבנֵ ה.
רובּ ִ .ב ְמ ֵה ָרה ִ ּב ְמ ֵה ָרה ְ ּביָ ֵמינ ּו ְ ּב ָק ֹ
יתו ְ ּב ָק ֹ
ַאדִּ יר ה ּוא יִ ְבנֶ ה ֵב ֹ
רוב:
ְ ּבנֵ ה ֵב ְ
ית ָך ְ ּב ָק ֹ
רובּ ִ .ב ְמ ֵה ָרה ִ ּב ְמ ֵה ָרה ְ ּביָ ֵמינ ּו
יתו ְ ּב ָק ֹ
דול ה ּוא .דָּ ג ּול ה ּוא .יִ ְבנֶ ה ֵב ֹ
ָ ּבח ּור ה ּואּ ָ .ג ֹ
רוב:
רובֵ .אל ְ ּבנֵ ה ֵאל ְ ּבנֵ הּ ְ .בנֵ ה ֵב ְ
ית ָך ְ ּב ָק ֹ
ְ ּב ָק ֹ
רובּ ִ .ב ְמ ֵה ָרה
יתו ְ ּב ָק ֹ
ָהד ּור ה ּואָ .ו ִתיק ה ּוא .זַ ַּכאי ה ּואָ .ח ִסיד ה ּוא .יִ ְבנֶ ה ֵב ֹ
רוב:
רובֵ .אל ְ ּבנֵ ה ֵאל ְ ּבנֵ הּ ְ .בנֵ ה ֵב ְ
ית ָך ְ ּב ָק ֹ
ִ ּב ְמ ֵה ָרה ְ ּביָ ֵמינ ּו ְ ּב ָק ֹ
הור ה ּוא .יָ ִחיד ה ּואַּ .כ ִ ּביר ה ּואָ .למ ּוד ה ּואֶ .מ ֶל ְך ה ּואֹ .נו ָרא ה ּואַ .ס ִ ּגיב ה ּוא.
ָט ֹ
רובּ ִ .ב ְמ ֵה ָרה ִ ּב ְמ ֵה ָרה ְ ּביָ ֵמינ ּו
יתו ְ ּב ָק ֹ
ִע ּז ּוז ה ּואּ .פ ֹו ֶדה ה ּואַ .צדִּ יק ה ּוא .יִ ְבנֶ ה ֵב ֹ
רוב:
רובֵ .אל ְ ּבנֵ ה ֵאל ְ ּבנֵ הּ ְ .בנֵ ה ֵב ְ
ית ָך ְ ּב ָק ֹ
ְ ּב ָק ֹ
רובּ ִ .ב ְמ ֵה ָרה
יתו ְ ּב ָק ֹ
דו ׁש ה ּואַ .רח ּום ה ּואַ ׁ .שדַּ י ה ּואַּ .ת ִ ּקיף ה ּוא .יִ ְבנֶ ה ֵב ֹ
ָק ֹ
רוב:
רובֵ .אל ְ ּבנֵ ה ֵאל ְ ּבנֵ הּ ְ .בנֵ ה ֵב ְ
ית ָך ְ ּב ָק ֹ
ִ ּב ְמ ֵה ָרה ְ ּביָ ֵמינ ּו ְ ּב ָק ֹ

"!
ֶא ָחד ִמי ֹיו ֵד ַ ֶ .א ָחד ֲאנִ י ֹיו ֵד ַ ֶ .א ָחד ֱאל ֹ ֵהינ ּו ׁ ֶש ַ ּב ּ ׁ ָש ַמיִ ם ּו ָב ָא ֶרץ:
חות ַה ְ ּב ִריתֶ .א ָחד ֱאל ֹ ֵהינ ּו ׁ ֶש ַ ּב ּ ׁ ָש ַמיִ ם
ׁ ְשנַ יִ ם ִמי ֹיו ֵד ַ ְ ׁ .שנַ יִ ם ֲאנִ י ֹיו ֵד ַ ְ ׁ .שנֵ י ל ּו ֹ
ּו ָב ָא ֶרץ:
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חות ַה ְ ּב ִריתֶ .א ָחד
בותְ ׁ .שנֵ י ל ּו ֹ
ׁ ְשל ֹ ָש5ה ִמי ֹיו ֵד ַ ְ ׁ .של ֹ ָש5ה ֲאנִ י ֹיו ֵד ַ ְ ׁ .של ֹ ָש5ה ָא ֹ
ֱאל ֹ ֵהינ ּו ׁ ֶש ַ ּב ּ ׁ ָש ַמיִ ם ּו ָב ָא ֶרץ:
חות
בותְ ׁ .שנֵ י ל ּו ֹ
הותְ ׁ .של ֹ ָש5ה ָא ֹ
ַא ְר ַ ּבע ִמי ֹיו ֵד ַ ַ .א ְר ַ ּבע ֲאנִ י ֹיו ֵד ַ ַ .א ְר ַ ּבע ִא ָּמ ֹ
ַה ְ ּב ִריתֶ .א ָחד ֱאל ֹ ֵהינ ּו ׁ ֶש ַ ּב ּ ׁ ָש ַמיִ ם ּו ָב ָא ֶרץ:
הות.
תו ָרהַ .א ְר ַ ּבע ִא ָּמ ֹ
ֲח ִמ ּ ׁ ָשה ִמי ֹיו ֵד ַ ֲ .ח ִמ ּ ׁ ָשה ֲאנִ י ֹיו ֵד ַ ֲ .ח ִמ ּ ׁ ָשה ח ּו ְמ ׁ ֵשי ֹ
חות ַה ְ ּב ִריתֶ .א ָחד ֱאל ֹ ֵהינ ּו ׁ ֶש ַ ּב ּ ׁ ָש ַמיִ ם ּו ָב ָא ֶרץ:
בותְ ׁ .שנֵ י ל ּו ֹ
ׁ ְשל ֹ ָש5ה ָא ֹ
תו ָרה.
ׁ ִש ּ ׁ ָשה ִמי ֹיו ֵד ַ ִ ׁ .ש ּ ׁ ָשה ֲאנִ י ֹיו ֵד ַ ִ ׁ .ש ּ ׁ ָשה ִס ְד ֵרי ִמ ׁ ְשנָ הֲ .ח ִמ ּ ׁ ָשה ח ּו ְמ ׁ ֵשי ֹ
חות ַה ְ ּב ִריתֶ .א ָחד ֱאל ֹ ֵהינ ּו ׁ ֶש ַ ּב ּ ׁ ָש ַמיִ ם
הותְ ׁ .של ֹ ָ 5
בותְ ׁ .שנֵ י ל ּו ֹ
שה ָא ֹ
ַא ְר ַ ּבע ִא ָּמ ֹ
ּו ָב ָא ֶרץ:
ׁ ִש ְב ָ ה ִמי ֹיו ֵד ַ ִ ׁ .ש ְב ָ ה ֲאנִ י ֹיו ֵד ַ ִ ׁ .ש ְב ָ ה יְ ֵמי ׁ ַש ַ ּב ָּתאִ ׁ .ש ּ ׁ ָשה ִס ְד ֵרי ִמ ׁ ְשנָ ה.
חות ַה ְ ּב ִריתֶ .א ָחד
בותְ ׁ .שנֵ י ל ּו ֹ
הותְ ׁ .של ֹ ָש5ה ָא ֹ
תו ָרהַ .א ְר ַ ּבע ִא ָּמ ֹ
ֲח ִמ ּ ׁ ָשה ח ּו ְמ ׁ ֵשי ֹ
ֱאל ֹ ֵהינ ּו ׁ ֶש ַ ּב ּ ׁ ָש ַמיִ ם ּו ָב ָא ֶרץ:
ילהִ ׁ .ש ְב ָ ה יְ ֵמי ׁ ַש ַ ּב ָּתא.
מונָ ה יְ ֵמי ִמ ָ
מונָ ה ֲאנִ י ֹיו ֵד ַ ְ ׁ .ש ֹ
מונָ ה ִמי ֹיו ֵד ַ ְ ׁ .ש ֹ
ׁ ְש ֹ
בותְ ׁ .שנֵ י
הותְ ׁ .של ֹ ָש5ה ָא ֹ
תו ָרהַ .א ְר ַ ּבע ִא ָּמ ֹ
ׁ ִש ּ ׁ ָשה ִס ְד ֵרי ִמ ׁ ְשנָ הֲ .ח ִמ ּ ׁ ָשה ח ּו ְמ ׁ ֵשי ֹ
חות ַה ְ ּב ִריתֶ .א ָחד ֱאל ֹ ֵהינ ּו ׁ ֶש ַ ּב ּ ׁ ָש ַמיִ ם ּו ָב ָא ֶרץ:
ל ּו ֹ
ילה.
מונָ ה יְ ֵמי ִמ ָ
ִּת ׁ ְש ָ ה ִמי ֹיו ֵד ַ ִּ .ת ׁ ְש ָ ה ֲאנִ י ֹיו ֵד ַ ִּ .ת ׁ ְש ָ ה יַ ְר ֵחי ֵל ָידהְ ׁ .ש ֹ
הות.
תו ָרהַ .א ְר ַ ּבע ִא ָּמ ֹ
ׁ ִש ְב ָ ה יְ ֵמי ׁ ַש ַ ּב ָּתאִ ׁ .ש ּ ׁ ָשה ִס ְד ֵרי ִמ ׁ ְשנָ הֲ .ח ִמ ּ ׁ ָשה ח ּו ְמ ׁ ֵשי ֹ
חות ַה ְ ּב ִריתֶ .א ָחד ֱאל ֹ ֵהינ ּו ׁ ֶש ַ ּב ּ ׁ ָש ַמיִ ם ּו ָב ָא ֶרץ:
בותְ ׁ .שנֵ י ל ּו ֹ
ׁ ְשל ֹ ָש5ה ָא ֹ
מונָ ה
ש ָרה ִד ְ ּב ַר ָ ּיאִּ .ת ׁ ְש ָ ה יַ ְר ֵחי ֵל ָידהְ ׁ .ש ֹ
ש ָרה ֲאנִ י ֹיו ֵד ַ ֹ ָ ֲ .
ש ָרה ִמי ֹיו ֵד ַ ֹ ָ ֲ .
ֲ ָֹ
תו ָרה.
יְ ֵמי ִמ ָ
ילהִ ׁ .ש ְב ָ ה יְ ֵמי ׁ ַש ַ ּב ָּתאִ ׁ .ש ּ ׁ ָשה ִס ְד ֵרי ִמ ׁ ְשנָ הֲ .ח ִמ ּ ׁ ָשה ח ּו ְמ ׁ ֵשי ֹ
חות ַה ְ ּב ִריתֶ .א ָחד ֱאל ֹ ֵהינ ּו ׁ ֶש ַ ּב ּ ׁ ָש ַמיִ ם
הותְ ׁ .של ֹ ָ 5
בותְ ׁ .שנֵ י ל ּו ֹ
שה ָא ֹ
ַא ְר ַ ּבע ִא ָּמ ֹ
ּו ָב ָא ֶרץ:
ש ָרה ִד ְ ּב ַר ָ ּיא.
שר ּכ ֹו ְכ ַב ָ ּיאֹ ָ ֲ .
שר ֲאנִ י ֹיו ֵד ַ ַ .א ַחד ָ ָ ֹ
שר ִמי ֹיו ֵד ַ ַ .א ַחד ָ ָ ֹ
ַא ַחד ָ ָ ֹ
ילהִ ׁ .ש ְב ָ ה יְ ֵמי ׁ ַש ַ ּב ָּתאִ ׁ .ש ּ ׁ ָשה ִס ְד ֵרי ִמ ׁ ְשנָ ה.
מונָ ה יְ ֵמי ִמ ָ
ִּת ׁ ְש ָ ה יַ ְר ֵחי ֵל ָידהְ ׁ .ש ֹ
חות ַה ְ ּב ִריתֶ .א ָחד
בותְ ׁ .שנֵ י ל ּו ֹ
הותְ ׁ .של ֹ ָש5ה ָא ֹ
תו ָרהַ .א ְר ַ ּבע ִא ָּמ ֹ
ֲח ִמ ּ ׁ ָשה ח ּו ְמ ׁ ֵשי ֹ
ֱאל ֹ ֵהינ ּו ׁ ֶש ַ ּב ּ ׁ ָש ַמיִ ם ּו ָב ָא ֶרץ:
שר
שר ׁ ִש ְב ַט ָ ּיאַ .א ַחד ָ ָ ֹ
שר ֲאנִ י ֹיו ֵד ַ ְ ׁ .שנֵ ים ָ ָ ֹ
שר ִמי ֹיו ֵד ַ ְ ׁ .שנֵ ים ָ ָ ֹ
ׁ ְשנֵ ים ָ ָ ֹ
ילהִ ׁ .ש ְב ָ ה יְ ֵמי
מונָ ה יְ ֵמי ִמ ָ
ש ָרה ִד ְ ּב ַר ָ ּיאִּ .ת ׁ ְש ָ ה יַ ְר ֵחי ֵל ָידהְ ׁ .ש ֹ
ּכ ֹו ְכ ַב ָ ּיאֹ ָ ֲ .
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הותְ ׁ .של ֹ ָש5ה
תו ָרהַ .א ְר ַ ּבע ִא ָּמ ֹ
ׁ ַש ַ ּב ָּתאִ ׁ .ש ּ ׁ ָשה ִס ְד ֵרי ִמ ׁ ְשנָ הֲ .ח ִמ ּ ׁ ָשה ח ּו ְמ ׁ ֵשי ֹ
חות ַה ְ ּב ִריתֶ .א ָחד ֱאל ֹ ֵהינ ּו ׁ ֶש ַ ּב ּ ׁ ָש ַמיִ ם ּו ָב ָא ֶרץ:
בותְ ׁ .שנֵ י ל ּו ֹ
ָא ֹ
שר
שר ִמדַּ ָ ּיאְ ׁ .שנֵ ים ָ ָ ֹ
שר ֲאנִ י ֹיו ֵד ַ ְ ׁ .של ֹ ָש5ה ָ ָ ֹ
שר ִמי ֹיו ֵד ַ ְ ׁ .של ֹ ָש5ה ָ ָ ֹ
ׁ ְשל ֹ ָש5ה ָ ָ ֹ
מונָ ה יְ ֵמי
ש ָרה ִד ְ ּב ַר ָ ּיאִּ .ת ׁ ְש ָ ה יַ ְר ֵחי ֵל ָידהְ ׁ .ש ֹ
שר ּכ ֹו ְכ ַב ָ ּיאֹ ָ ֲ .
ׁ ִש ְב ַט ָ ּיאַ .א ַחד ָ ָ ֹ
תו ָרהַ .א ְר ַ ּבע
ִמ ָ
ילהִ ׁ .ש ְב ָ ה יְ ֵמי ׁ ַש ַ ּב ָּתאִ ׁ .ש ּ ׁ ָשה ִס ְד ֵרי ִמ ׁ ְשנָ הֲ .ח ִמ ּ ׁ ָשה ח ּו ְמ ׁ ֵשי ֹ
חות ַה ְ ּב ִריתֶ .א ָחד ֱאל ֹ ֵהינ ּו ׁ ֶש ַ ּב ּ ׁ ָש ַמיִ ם ּו ָב ָא ֶרץ:
בותְ ׁ .שנֵ י ל ּו ֹ
הותְ ׁ .של ֹ ָש5ה ָא ֹ
ִא ָּמ ֹ

"!
ַחד ַ ּג ְדיָ אַ ,חד ַ ּג ְדיָ א:
דְּ זַ ִ ּבין ַא ָ ּבא ִ ּב ְת ֵרי ז ּוזֵ יַ .חד ַ ּג ְדיָ אַ ,חד ַ ּג ְדיָ א:
ְו ָא ָתא ׁש ּונְ ָראְ ,ו ָא ְכ ָלה ְל ַ ּג ְדיָ א ,דְּ זַ ִ ּבין ַא ָ ּבא ִ ּב ְת ֵרי ז ּוזֵ יַ .חד ַ ּג ְדיָ אַ ,חד ַ ּג ְדיָ א:
ְו ָא ָתא ַכ ְל ָ ּבאְ ,ונָ ׁ ַש ְך ְל ׁש ּונְ ָראְּ ,ד ָא ְכ ָלה ְל ַ ּג ְדיָ א ,דְּ זַ ִ ּבין ַא ָ ּבא ִ ּב ְת ֵרי ז ּוזֵ יַ .חד ַ ּג ְדיָ א,
ַחד ַ ּג ְדיָ א:
ְו ָא ָתא ח ּו ְט ָראְ ,ו ִה ָּכה ְל ַכ ְל ָ ּבא ,דְּ נָ ׁ ַש ְך ְל ׁש ּונְ ָרא ,דְּ ָא ְכ ָלה ְל ַ ּג ְדיָ א ,דְּ זַ ִ ּבין ַא ָ ּבא
ִ ּב ְת ֵרי ז ּוזֵ יַ .חד ַ ּג ְדיָ אַ ,חד ַ ּג ְדיָ א:
ש ַרף ְלח ּו ְט ָרא ,דְּ ִה ָּכה ְל ַכ ְל ָ ּבא ,דְּ נָ ׁ ַש ְך ְל ׁש ּונְ ָרא ,דְּ ָא ְכ ָלה ְל ַ ּג ְדיָ א,
ְו ָא ָתא נ ּו ָראְ ,ו ָ ֹ
דְּ זַ ִ ּבין ַא ָ ּבא ִ ּב ְת ֵרי ז ּוזֵ יַ .חד ַ ּג ְדיָ אַ ,חד ַ ּג ְדיָ א:
ש ַרף ְלח ּו ְט ָרא ,דְּ ִה ָּכה ְל ַכ ְל ָ ּבא ,דְּ נָ ׁ ַש ְך ְל ׁש ּונְ ָרא,
ְו ָא ָתא ַמ ָ ּיאְ ,ו ָכ ָבה ְלנ ּו ָרא ,דְּ ָ ֹ
דְּ ָא ְכ ָלה ְל ַ ּג ְדיָ א ,דְּ זַ ִ ּבין ַא ָ ּבא ִ ּב ְת ֵרי ז ּוזֵ יַ .חד ַ ּג ְדיָ אַ ,חד ַ ּג ְדיָ א:
ש ַרף ְלח ּו ְט ָרא ,דְּ ִה ָּכה ְל ַכ ְל ָ ּבא,
תו ָראְ ,ו ׁ ָש ָתה ְל ַמ ָ ּיא ,דְּ ָכ ָבה ְלנ ּו ָרא ,דְּ ָ ֹ
ְו ָא ָתא ֹ
דְּ נָ ׁ ַש ְך ְל ׁש ּונְ ָראְּ ,ד ָא ְכ ָלה ְל ַ ּג ְדיָ א ,דְּ זַ ִ ּבין ַא ָ ּבא ִ ּב ְת ֵרי ז ּוזֵ יַ .חד ַ ּג ְדיָ אַ ,חד ַ ּג ְדיָ א:
ש ַרף ְלח ּו ְט ָרא,
תו ָרא ,דְּ ׁ ָש ָתה ְל ַמ ָ ּיא ,דְּ ָכ ָבה ְלנ ּו ָרא ,דְּ ָ ֹ
ְו ָא ָתא ַה ּ ׁש ֹו ֵחטְ ,ו ׁ ָש ַחט ְל ֹ
דְּ ִה ָּכה ְל ַכ ְל ָ ּבא ,דְּ נָ ׁ ַש ְך ְל ׁש ּונְ ָרא ,דְּ ָא ְכ ָלה ְל ַ ּג ְדיָ א ,דְּ זַ ִ ּבין ַא ָ ּבא ִ ּב ְת ֵרי ז ּוזֵ יַ .חד
ַ ּג ְדיָ אַ ,חד ַ ּג ְדיָ א:
תו ָרא ,דְּ ׁ ָש ָתה ְל ַמ ָ ּיא ,דְּ ָכ ָבה
ְו ָא ָתא ַמ ְל ַא ְך ַה ָּמ ֶותְ ,ו ׁ ָש ַחט ְל ׁש ֹו ֵחט ,דְּ ׁ ָש ַחט ְל ֹ
ש ַרף ְלח ּו ְט ָרא ,דְּ ִה ָּכה ְל ַכ ְל ָ ּבא ,דְּ נָ ׁ ַש ְך ְל ׁש ּונְ ָרא ,דְּ ָא ְכ ָלה ְל ַ ּג ְדיָ א ,דְּ זַ ִ ּבין
ְלנ ּו ָרא ,דְּ ָ ֹ
ַא ָ ּבא ִ ּב ְת ֵרי ז ּוזֵ יַ .חד ַ ּג ְדיָ אַ ,חד ַ ּג ְדיָ א:
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דו ׁש ָ ּבר ּו ְך ה ּואְ ,ו ׁ ָש ַחט ְל ַמ ְל ַא ְך ַה ָּמ ֶות ,דְּ ׁ ָש ַחט ְל ׁש ֹו ֵחט ,דְּ ׁ ָש ַחט
ְו ָא ָתא ַה ָ ּק ֹ
ש ַרף ְלח ּו ְט ָרא ,דְּ ִה ָּכה ְל ַכ ְל ָ ּבא ,דְּ נָ ׁ ַש ְך
תו ָרא ,דְּ ׁ ָש ָתה ְל ַמ ָ ּיא ,דְּ ָכ ָבה ְלנ ּו ָרא ,דְּ ָ ֹ
ְל ֹ
ְל ׁש ּונְ ָרא ,דְּ ָא ְכ ָלה ְל ַ ּג ְדיָ א ,דְּ זַ ִ ּבין ַא ָ ּבא ִ ּב ְת ֵרי ז ּוזֵ יַ .חד ַ ּג ְדיָ אַ ,חד ַ ּג ְדיָ א:
øîåì íéâäåð íéáøå ,äðéù åðôèçéù ãò äìéìä ìë íéøöî úàéöéáå çñô úåëìäá ÷åñòì áééç
àìå ,òîù ìù äðåùàø äùøô àìà åúèî ìò òîù úàéø÷ àø÷é àìå .øãñä øçà íéøéùä øéù
:'äì àåä íéøåîù ìéì éë ,íéøîåàù íéøåîæîä øàù

