
 ד דמלכויות"דחב( ר"הוש/ )ת דע( ו-ג)/ בינה ( ה-ב)/ דחכמה ( ד-א)     –     דחכמה( 3/ )דבינה ( 2/ )דדעת ( 1)    י "ה דת"ן בג"קוי חח' להמשיך ג

 חסד - דרום
 ת"ת דחג"דחג חסד (ג-ב-א)

 ת"דחג י"דנה נצח (ו-ה-ד)
 ת"י דחג"ת ונה"דחג חסד ונצח( ר"הוש)

 גבורה - צפון
 ת"ת דחג"דחג גבורהג -ב-א

 ת"דחג י"דנה הוד ו-ה-ד
 ת"י דחג"ת ונה"דחג גבורה והוד( ר"הוש)

 תפארת – מזרח
 ת"ת דחג"דחג תפארתג -ב-א

 ת"דחג י"דנה יסוד ו-ה-ד
 ת"י דחג"ת ונה"דחגתפארת ויסוד ( ר"הוש)

 נצח - מעלה
 י"ת דנה"דחג חסדג -ב-א
 י"דנה י"דנה נצח ו-ה-ד

 י"נהי ד"ונהת "דחג חסד ונצח (ר"הוש)

 הוד - מטה
 י"ת דנה"דחג גבורהג -ב-א

 י"דנה י"דנה הוד ו-ה-ד
 י"נהי ד"ת ונה"דחג גבורה והוד( ר"הוש)

 יסוד - מערב
 י"ת דנה"דחג תפארתג -ב-א

 י"דנה י"דנה יסוד ו-ה-ד
 י"י דנה"ת ונה"דחגתפארת ויסוד ( ר"הוש)

 נא והי חסדו הע- היו לעולם -שי- יוה כי -הו ויה טוב ('ה)נא - הוי כי -א יהו ('לה)הודו 
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 : בהלל

 ת"ענפי הזלהעלות 
 שהם הלולב ומיניו

שהוא  י היסוד"ע
 הלולב

 
 (ו"יה)א "דעת דז

 א"יסודות דאו
 א"ק דאו"ו

 א"דעת דאו

 חסד עליון דדעת
 יומא דכולהו' דפר

 א"דעת דאו
 א"ק דאו"ו

 א"יסודות דאו
 (ו"הי)א "דעת דז

 
 לחסד עליוןומשם 

יומא ' דדעת דפר
ב "דכולהו דחו
 א"הכוללים דז

 

 
 ֶאֶהֶיהֶ 

 ֶיֶהֶוהֶ 
 

 ֹאֹהֹיהֹ 

 ֹיֹהֹוהֹ 
 

 ֹאֹהֹיהֹ 

 ֹיֹהֹוהֹ 
 

 ְאְהְיהְ 

 ְיְהְוהְ 
 

  בברכה

 ִאִהִיהִ 

  בהלל ִיִהִוהִ 

 אּוהּויּוהוּ 

 יּוהּווּוהוּ 
 

 אּוהּויּוהוּ 

  בברכה יּוהּווּוהוּ 

 ֻאֻהֻיהֻ 

  בהלל ֻיֻהֻוהֻ 

 הודו הי מעלה,  דרום הודו ויו מעלה,  דרום הודו יוד מעלה,  דרום

 אנא הי מטה,   צפון אנא ואו מטה,   צפון אנא יוד מטה,   צפון

 אנא הא מערב,  מזרח אנא ואו מערב,  מזרח אנא יוד מערב,  מזרח

 הודו הה  הודו וו  הודו יוד 

 יוד הי ואו ּתּקּקּשא

 י יּתּקּש יּתּקּשו יּתּקּקּשוּתּקּקּש

 יוד הא ואו הא

 יוד הי ויו ּתּקּקּשי

 יוד הי ואו הי

 יוד הה וו הה

 , אלף הא יוד, אלף הא, אלף

 ּתּקּקּקּקּקּקּקּקּשאאֿבּקּקּקּקֹוף ּתּקּקּקּקּקּקּקּקּשא יוּרּקּקּקּקּקּקּקּקּצ 

 אלף ּתּקּקּקּקּקּקּשא יוד ּתּקּקּקּקּקּקּקּשא

 אּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשיּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 א אל אלו אלוה

 אֿבּקּקּקּקּקּקּקּקֹווּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 אֿבּקּקּקּקּקֹוף ֿבּקּקּקּקּקֹומּרּקּקּקּקּקּצ

 יוד הא ואו הא

 י יה יהו יהוּתּקּקּקּקּקּש

 יּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 יּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש
 , אלף  למד  הי,  אלף  למד,  אלף

 אלף למד הי יוד מם, אלף למד הי יוד

 יֱּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקֹּשִוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 יּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 צ צב צּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפּףם

 צּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפּףם

 יאּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשּרּקּקּקּקּקּקּצונּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשי

 שין דלת יוד, שין דלת, שין

 יוּרּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּצ   ּרּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּצלת  שין 

 אּרּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּצני

 ר צבאו צבאות

 רוּסּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּמ
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 ר"דיעקו
 

 השהיא 
אחרונה 

  ונשלמה ההויה

 ן"חח
 

 ַאַהַיהַ 

 ַיַהַוהַ 
 

 ֹאֵהָיהֵ 

 ֹיֵהָוהֵ 
 י"דת
 

 ֹאֵהָיהֵ 

 ֹיֵהָוהֵ 
 

 ֵאֵהֵיהֵ 

 ֵיֵהֵוהֵ 
 ה"בג
 

 
 ֶאֶהֶיהֶ 

 ֶיֶהֶוהֶ 
 

 ֹאֹהֹיהֹ 

 ֹיֹהֹוהֹ 
 

 ֹאֹהֹיהֹ 

 ֹיֹהֹוהֹ 
 

 ְאְהְיהְ 

 ְיְהְוהְ 
 

  בברכה

 ִאִהִיהִ 

  בהלל ִיִהִוהִ 

 אּוהּויּוהוּ 

 יּוהּווּוהוּ 
 

 אּוהּויּוהוּ 

  בברכה יּוהּווּוהוּ 

 ֻאֻהֻיהֻ 

  בהלל ֻיֻהֻוהֻ 

 הודו יוד מעלה,  דרום
,  דרום
 הודו הי מעלה,  דרום הודו  ויו מעלה

 אנא יוד מטה,   צפון
,   צפון
 אנא הי מטה,   צפון אנא  ואו מטה

 אנא יוד מערב,  מזרח
,  מזרח
 אנא הא מערב,  מזרח אנא  ואו מערב

 הודו הה  הודו  וו  הודו יוד 

 ּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש וו   ּתּקּקּקּקּקּקּשא יוּרּקּקּקּקּקּקּצ 

 יוד הא וו הה, יוד הא וו, יוד הא, יוד

 יּתּקּקּקּקּקּקּקּקּשוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש  יּתּקּקּקּקּקּקּקּקּשו  י יּתּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 וו ּתּקּקּקּקּקּקּקּשּתּקּקּקּקּקּקּקּקּש יוּרּקּקּקּצ ּתּקּקּקּקּקּקּקּשּתּקּקּקּקּקּקּקּש
 יוד הה וו הה, יוד הה וו, יוד הה, יוד

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

 אלף הה יוד הּתּקּש

 אּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשיּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 א אה אהי אהיה

 אֿבּקּקּקֹוף ֿבּקּקּקּקֹומּרּקּקּקּקּצ

 אלף אלף למד

 אֿבּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקֹו

 אלף למד הי יוד מם

 צּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפּףאוּסּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּמ

 ּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּששּסּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּמפא

 יֱּתּקּקּקּקּקּקֹּשִוּתּקּקּקּקּקּקּש

 אֿבּקּקּקֹוּתּקּקּקּקּשים

 אכּתּקּקּקּצטלאֿפֿפֿפֿפֿכ

 אֿבּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקֹו

 א אֿבּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקֹו

 ּפֿפֿפֿפֿפֿפּף לאֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿכ

 שין דלת יוד

 שּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּצי

 ש שד שּתּקּקּקּצי

 אֿבּקּקּקּקֹוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשילאֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿכ

 א אל אלה אלהי אלהים

 ּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפּףמוכן

 אלף דלת נון יוד 

 אּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּצני

 א אד אדנ אדני

 



 

 ל"רבי נסים פרץ זצוק ר"מוזעירא מ ההקדמ  

שבהם , בבחינת שמאלו תחת לראשי .עד יום הכפורים ולא עד בכלל ,ועשרת ימי תשובה ,כהמשך לימי ראש השנה
בימים , כ"עתה לאחר יוה .דחיצוניותהכל בבחינת פנימיות וחיצוניות  ,ובנין האחור וכל הנלווה אליו ,היתה הנסירה

מוחין ו ,נת וימינו תחבקניפנים בבחימוחין דדהיינו , הפנימיים דאמא החסדים 'לנוק נכנסים –עד סוכות  דבנתיים
 י"ע –פנימיים  .'לנוק א"דזונמשכים חסדים פנימיים ומקיפים  נכנסים – הלולבי "ע .הסוכהי "ע נכנסים – מקיפיםד

ובהקפות  ,פנימיים – בנענועים, המלכותנמשכים המוחין דפרצוף  –ר "בהוש   .הקפת התיבה י"ע –ומקיפים  ,הנענועים
 .לזווג בשמיני עצרתכהכנה  'וכל זה בבחינת בנין והגדלה של הנוק. נשיקין –ך "מנצפ – בחבטת הערבה. מקיפים –

שהוא  מעשהה – המקיף אדםה, דשלושה בחינות ק"מוחין דו לצורך המשכת ןקפות של כל יום ההש שה"כתב הרש
. ד"דחבמוחין לצורך המשכת הן ו –ל "הן בשלושת הבחינות הנגם ר "ההקפות בהוש. דיבורו – נטילת הלולב

הפיוטים שהן  והדיבור ,תורההספר שהוא  המעשהעם  ,קיףמה האדם – בשלושת הבחינות בשמיני עצרתוההקפות 
 .מוחין דכתרהמשכה של  הן –שהנהוג לומר 

  ברכת לישב בסוכה 

ָּײָּו ָּה ָּהָּי ָּת  ָּא ָָּּך ָּרו ָּב  ָּ

    הִ הִ יִ וִ הִ הִ אִ יִ  ד נצחיום    הֹ הֹ יֹ וֹ הֹ הֹ אֹ יֹ  ג תפארתיום    הְ הְ יְ וְ הְ הְ אְ יְ  ב גבורהיום ֶיֶאֶהֶהֶוֶיֶהֶה    חסד יום א

 הה   יֹ וֹ הָ הָ אְ יְ  ז מלכותיום          וּ הוּ הוּ יוּ ווּ הוּ הוּ אוּ י ו יסודיום          הֻ הֻ יֻ וֻ הֻ הֻ אֻ יֻ  ה הודיום 

ה ּכָ ּסֻ ב ּבַ ֵ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָנּו ֵליש  נּו ּבְ ָ ר ִקְדש  ֶ  ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאש 

  הלולבברכת  

ָּײָּו ָּה ָּהָּי ָּת  ָּא ָָּּך ָּרו ָּב  ָּ

  ויהֹיֹאֹהֹדֹוֹנֹהֹי  ג תפארתיום        הויְיְאְהְדְוְנְהְי  ב גבורהיום        ֶיֶאֶהֶדֶוֶנֶהֶי יהו א חסדיום 

          היוֻיֻאֻהֻדֻוֻנֻהֻי  ה הודיום               יוהִיִאִהִדִוִנִהִי  ד נצחיום 

 ְיְאָהָדֹוֹנהי    ז מלכותיום           והיּוהּויּו יּואּוהּודּווּונ ו יסודיום 

רָּםָּל ָּעו ָּה ָָּּך ָּל ָּמ ָָּּינו ָּה ָּל ָּא ָּ ָּבל ָּתָּלו ָּיל ָּט ָּלָּנ ָּע ָָּּנו ָּו  ָּצ ָּיוָּו ָּת ָּו ָּצ ָּמ ָּב  ָָּּנו ָּש  ָּד ָּק ֲָּאש  

  םנענועיהכוונות  
 ראה הכוונות מעבר לדף

עם הארת  א"ק דז"בוהחסדים שכבר נתפשטו ר של הדעת שהם "נדת שהם נפשות ורוחות "פי הזנלהעלות ע .א
 ד דדעת שבהם שהם הלולב ומיניו"החב

 א"שבדעת זלעורר שורשם  י היסוד שהוא הלולב דרך פנימיות חוט השדרה"לעלות ע .ב
דתרין עטרין  ת דדעת התחתון"הזשהם  א"שביסודות דאולעורר שורשם  י שורש היסוד שבהם"לעלות גם הם ע .ג

 ו"ד דדעת שהם סוד יה"בחבהמתפשטים 
 ר דדעת התחתון"הגשהם  א"ק דאו"שבוורר שורשם לעלות ולע .ד

 דתרין עטרין עצמם א"שבדעת דאולעלות ולעורר שורשם  .ה

 א"דחיך וגרון דאב "לעלות ולעורר שורשם שביסוד דחו .ו
 א"שבדעת דאלעלות ולעורר שורשם  .ז

' הנזולהמשיכו דרך המדריגות  אור רבלהמשיך משם  דבאורחא דפלוגתא דשערילעלות ולעורר שורש היסוד  .ח

ר "ת שעלו ויכוון לחזור ולהורידם למקומם ולהמשיך מג"ת ומשם לז"ר של הז"להאיר בג ו"ר דדעת שהם סוד יה"לג
 א"י דז"ת ודנה"ת דחג"ק דחג"ד דו"י לחב"דדעת מוחין דנח

' דפר דעתו שבהם שהם הנפשות שבהם אל "יוצא הארת החסדים עם הארת שם יהו מכים בחזהומשם מבפנים  .ט

 ק דילה"לו ומשםאחרונה ' דנוקבא הי "ת ודנה"ת דחג"חגק ד"ד דו"חב


