כמה מעלות טובות...
התמצאות קלה
בתפילה
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 מ'יוצר' עד 'גאל ישראל' יכוין לתקן בעולם הבריאה 
יכוין לכלול ולחבר נפשו רוחו ונשמתו עם נר"ן דבי"ע ולהעלותם לאצילות

ויכוין באות יהוה (אימא) ובשם ס"ג יוד הי ואו הי ,ואל שדי

מקור מדוייק לכל
הלכה וכוונה
הוראות קצרות
בסימן מיוחד
מתגים לציון
מלעיל ומלרע

כל הפסוקים
כוללים טעמים
הבדל בין דגש קל
לדגש חזק

סימן להפריד בין
הדבקים

הוד
דז"א דבריאה

מהּ ,טוֹ ב ּ ֵי ַצר ּכֵבוֹ דּ
ח ָּ
ה ֵרי ּ ֵ
ֵז ּ

פינּוֹ תּ
עזּוֵֹּ ּ ,
ס ִביבוֹ ת ּ ֵ
מאוֹ רוֹ ת ּנֵ ַתן ּ ֵ
שמוֹ ֵ ּ ,
ל ְּ
ֵ

ָּּברו ְּך ַא ָּתה יְ ה ָֹּו&ה &יהנודהאי �ֱ ,אל ֵֹֽהינ ּו �
לבנת הספיר ֵֽמל ְך ָּהעוֹ ָּלם ,יוֹ צר אוֹ ר וּבוֹ ֵֽרא
חש ְך ,עֹשה ָּשלוֹ ם וּבוֹ רא את־
ֵֽ ֹ
ֵֽיה
ַהכֹל ַ .המ ִאיר ָּל ָּ ֵֽארץ ְו ַל ָּד ִרים ָּעל ָּ
ְּב ָכל־יוֹ ם
ְמ ַחדש
ְּב ַר ֲח ִמים ,ו ְּבטוּבוֹ
ה־רב ּו ַמ ֲע ֶׂ֨ש ָּ
יך׀
אשיתֵֽ ָּ .מ ַ
ָּּת ִמיד ַמ ֲעשה ְבר ִ
יְ ֵֽ ה ָָֹּ֗ו&ה &יהנודהאיּ ֻּ֭ ,כ ָּלם ְּב ָח ְכ ָּ ָ֣מה
,
ית
ש ָּ
ָּע ִ ִׂ֑
ָּמ ְל ָּ ָ֥אה ָָּ֝ה ָּ ָ֗ארץ ִקנְ יָּ נ ֵָּֽך ַ :ה ֵֽמל ְך ַה ְמרוֹ ָּמם
יאהדונהיַ ,ה ְמש ָּבח ְו ַה ְמפוֹ ָּאר
ְל ַבדוֹ מ ָּאז
ְו ַה ִמ ְתנַ שא ִמימוֹ ת עוֹ ָּלםֱ .אלֹהי עוֹ ָּלם,
ְּב ַר ֲח ֵֽמ ָּ
יך ָּה ַר ִבים ַרחם ָּעלֵֽינוֲּ ,אדוֹ ן‹ ›עו ֵּֽזנוּ,
צוּר ִמ ְש ַ ּג ֵֽבנוָּּ ,מגן יִ ְש ֵֽענוִּ ,מ ְש ַ ּגב ַּב ֲע ֵֽדנוּ.

ש ַ ּדיּ ,תֵ ִמידּ
קדוֹ ִשיםּ ,רוֹ ְמ ֵמי ּ ֵ
צ ְּבאוֹ ת ּ ֵ
ֵ
ּ.ת ְת ָב ַ ּר ְךּ
שתוֹ ִ
אלּ מכאל ו ְק ֻד ָ ּ
מ ַס ְפ ִריםּכֵבוֹ ד־ ֵ
ֵ
יְ ה ָֹו&ה ּ� ּ ֱאל ֵ ֵֹֽהינו ּ ַב ָש ַמֵּֽיִּם‹ּ› ִמ ַמ ַעל ְּו ַעל־
שי ּיָ ֶ ֵּֽד ָ
יךּ
ש ַבח ַּמ ֲע ֵ ּ
־כל־ ֶ ֵּֽ
ת ַחת ַּעל ָּ
א ֶרץ ִּמ ָ ֵּֽ
ָה ָ ֵּֽ
ּס ָלהּ:
מהּיְ ָפ ֲא ֵֽ ּרו ָך ֶ ֵּֽ
ּה ָ ּ
רּש ָי ַצֵּֽ ְר ָת ֵ ֵּֽ
אוֹ ֵריּאוֹ ֶ
ְו ַעל־ ְמ ֵֽ ּ
ִת ְת ָב ַ ּר ְךּ ּ ָלנֶּ ֵֽ ַצח ּצו ֵרֵּֽנו ּ ַמ ְל ֵ ֵֽכּנו ּ ְוגוֹ ֲא ֵ ֵּֽלנו ּבוֹ ֵראּ
חּש ְ ּ
ְקדוֹ ִשיםּ,יִ ְש ַת ַב ִ
דּמ ְל ֵ ֵּֽכנוּ
מ ֵָֽךּ ָל ַע ַ



ימשמש בתפילין של יד מתחילת הברכה ועד תיבות 'ובורא חושך' (עוי"ח שמות ג).

יסוד

שהוא
.חסד

המאציל

אבא

חיות
ואופנים

גופן אשורית
לכוונת השמות

עצם השמים

ה ִכיןּוֵ ָפ ַעלּ
רו ְךּ,גֵדוֹ ל־דֵ ָעהֵ ּ,
אל בֵ ּ
ֵ

מעין ההלכות :בברכות קריאת שמע לא יפסיק לענות על אמן דברכות (קשר גודל ט ,טז) אבל
לקדיש וקדושה וברכו ותיבת מודים ,מפסיק אפילו באמצע פסוק שבקריאת שמע (שם יד).

יסוד ומלכות
דז"א דבריאה

ביאור משולב
מתורת הח"ן

בריאה:

ה

יכוין באות י וה (אימא) ,ובשם ס"ג
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יכוין

ע"י.אמא
שקיבלה.מאבא

ר"ת

תיו ּ
ש ְר ָ ֵּֽ
מ ָ ֵּֽ
תיםֵ ּ,ו ֲא ֶשרּ ֵ
ש ְר ִ ֵּֽ
מ ָ ֵֽ
יוֹ ֵצרּ ֵ
יעיםּ
ש ִמ ִ
ֻכ ָלם ּעוֹ ְמ ִדים ְּברום‹ּ›עוֹ ָלם ּו ַמ ְ ּ
ְביִ ְר ָאה ּיֵַּֽ ַחד ְּבקוֹ ל ִּד ְב ֵרי ֱּאל ִֹהים ַּח ִיים ּו ֶ ֵֽמלֶּ ְךּ
עוֹ ָלםֻּ .כ ָלם ֲּאהו ִביםֻּ ,כ ָלם ְּברו ִריםֻּ ,כ ָלםּ
ימהּ
יםּב ֵא ָ
יםּ,כ ָלםּעוֹ ִש ְ
ֻ
םּקדוֹ ִש
יםּ,כ ָל ְ
ֻ
גִּבוֹ ִר
ר"ת
מו"ם.גימ'

אלהי"ם

כוונות חשובות
בראש העמוד
גרפיקה מהודרת

הבדל בין קמץ
לקמץ חטוף
תזכורת לדקדק
בהגיה כאשר המŒ
שמעות משתנה
או הטעות נפוצה

הקדמה לביאור
הכוונה

הבדל בין שוא נע
לשוא נח

