
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 בהוצאת

 

 
 

 ע"ר ציס"מיסודו של מו

 ה"ל לה"זצוקנסים פרץ הגאון המקובל רבי 

 30-1777975' טל, ברק בני 22מנחם ' רח

 ו"עתש' השנת  א"ברק תובב ק בני"פעיה
 



 סדר הקערה

  

 

 

ה וחמשה "ם עם הכולל עולה ע"אכדטה כמנין חמש שמות "שע' ויכוון קערה גי, כשיסדר הקערה יכוון קערה היא סוד המלכות
גם . ד"ע' כי שם זה גי, בסוד ותבואי בעדי עדיים, ם תתגלה הארתו בליל פסח"כי שם זה של אכדט, ה כמנין קערה"פעמים עולה שע

  .(א"סימן י, צו' פר, עוד יוסף חי)ה "ה פעמים י"יכוון קערה מספר כ

והיא עצמה עשירית בסוד העשירי יהיה קודש כמובא , בתוכה תשע ספירותויסדר קערה גדולה הרומזת לבחינת המלכות הכוללת 
 -להלן 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 את החומץ או מי המלח יניח מחוץ לקערה

 

 חכמה   בינה   דעת

  שלש מצותשלש מצות

 חסד

 זרוע
 תפארת

 מרור

 הוד

 כרפס

 נצח

 חרוסת
 יסוד

 חזרת

 גבורה

 ביצה



 סימני הסדר

  

 

 

 

בקול " ורחץ"וקודם הרחיצה , "קדש"ומה טוב לומר גם קודם הקידוש . בניגון ובנעימה' טוב לומר כאן את כל הסדר קדש ורחץ וכו
 היות ונרמז בזה סודות נפלאים, וכן על זה הסדר, רם

 ורחץ קדש

 יחץ כרפס

 רחצה מגיד

 מצה מוציא

 כורך מרור

 צפון שולחן עורך

 הלל ברך

 נרצה
 



 קדש

 אמאחכמה מצד מוח ד' קטנות וגדלות ב

 

י המעשה שהוא לקיחת הכוס כי הכוס הוא קטנות "נכנס ע 'קטנות ביכוון כי ( 2)  . נכנס מאליו בקדושת היום 'גדלות איכוון כי ( 1)
שהם לבושים דאמא והיין  ם"אכדטאותיות ' אצבעות היד הם ה' וגם ה ם"אכדטאלא שהוא בחילוף  כוסכמספר  ם"אלהישהוא ' ב

 ם"אכדטה כמנין "אצבעות האוחזים בו הרי ע' ואם תחברהו עם ה' ע' כי הנה היין גי ם"אכדטשהוא שם ' הוא המוחין דקטנות ב
 .י הדיבור והכוונה של ברכת הקידוש וברכת היין"נכנס ע 'גדלות ביכוון כי ( 3)   . ה"ע

 בינה   חכמה  

 ַאַהַיהַ   

 ַיַהַוהַ 

 ֵאֵהֵיהֵ  דעת

   ֵיֵהֵוהֵ 
 ֹאֵהָיהֵ 

 ֹיֵהָוהֵ 

 ֹאֵהָיהֵ 

 ֹיֵהָוהֵ 
 גבורה   חסד  
 ֶאֶהֶיהֶ   

 ֶיֶהֶוהֶ 

 ְאְהְיהְ  תפארת

   ְיְהְוהְ 
 ֹאֹהֹיהֹ 

 ֹיֹהֹוהֹ 

 ֹאֹהֹיהֹ 

 ֹיֹהֹוהֹ 
 הוד   נצח  
 ִאִהִיהִ   

 ִיִהִוהִ 

 ֻאֻהֻיהֻ  יסוד

   ֻיֻהֻוהֻ 
 אּוהּויּוהוּ 

 יּוהּווּוהוּ 

 אּוהּויּוהוּ 

 יּוהּווּוהוּ 
      

  
 'כוס א
 קדש

 'כוס ג
 ברך

 'דכוס 
 הלל

 'כוס ב
 מגיד

 בינה דעת גבורות דעת חסדים חכמה  

 מוחין 
 מצד 
 אמא

 'גדלות ב
ד "חב

דאמא 
 עילאה

3 

 יוד הי ויו הי מוח

 אלף הי יוד הי צלם

   

 'קטנות ב
ת "חג
י "נה

דאמא 
 עילאה

2 

 אכדטם מוח

 אכדטם צלם

   

 'גדלות א
ד "חב

 דתבונה

1  

 יוד הי ויו הי מוח

 אלף הי יוד הי צלם

 

 או האו איוד ה מוח

 איוד ה אאלף ה צלם

 

 הוו ה היוד ה מוח

 היוד ה האלף ה צלם

 

 ו היאיוד הי ו מוח

 אלף הי יוד הי צלם
קטנות 

 'א
ת "חג
י "נה

 דתבונה

    

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
   

 א"דז חכמהכלי ' ג
 יוד הי ואו ּתּקּקּשא

 י יּתּקּש יּתּקּשו יּתּקּשוּתּקּש

 יוד הא ואו הא

 א"דז דעתכלי ' ג
 יוד הי ויו ּתּקּקּשי

 יוד הי ואו הי

 יוד הה וו הה

 א"דז בינהכלי ' ג

 , אלף הא יוד, אלף הא, אלף

 אֿבּקּקּקּקֹוף ּתּקּקּקּקּקּקּקּשא יוּרּקּקּקּקּקּקּקּצ ּתּקּקּקּקּקּקּקּקּשא

 אלף ּתּקּקּקּקּקּקּשא יוד ּתּקּקּקּקּקּקּשא

 אּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשיּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

   

 א"דז חסדכלי ' ג
 א אל אלו אלוה

 אֿבּקּקּקּקּקּקּקּקֹווּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 אֿבּקּקּקּקֹוף ֿבּקּקּקּקֹומּרּקּקּקּקּקּצ

 א"דז תפארת כלי' ג
 יוד הא ואו הא

 י יה יהו יהוּתּקּקּקּקּש

 יּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 א"דז גבורהכלי ' ג
 יּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 , אלף  למד  הי,  אלף  למד,  אלף

 אלף למד הי יוד מם, אלף למד הי יוד

 יֱּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקֹּשִוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש
   

 א"דז נצחכלי ' ג
 יּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 צ צב צּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפּףם

 צּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפּףם

 א"דז יסודכלי ' ג
 יאּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשדונּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשי

 שין דלת יוד, שין דלת, שין

 שין ּרּקּקּקּקּקּקּקּקּקּצלת יוּרּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּצ

 א"דז הוד כלי' ג
 אּרּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּצני

 ר צבאו צבאות

 רוּסּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּמ

 
 
 
 

 
 'דנוק חכמהכלי ' ג

 ּתּקּקּקּקּקּקּשּתּקּקּקּקּקּקּקּקּשיוּרּקּקּקּקּקּקּצ ּתּקּקּקּקּקּקּשא וו 
 יוד הא וו הה, יוד הא וו, יוד הא, יוד

 י יּתּקּקּקּקּקּקּש יּתּקּקּקּקּקּקּשו יּתּקּקּקּקּקּקּשוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 'דנוק דעתכלי ' ג
 יוּרּקּקּקּצ ּתּקּקּקּקּקּקּקּשּתּקּקּקּקּקּקּקּקּש וו ּתּקּקּקּקּקּקּשּתּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 יוד הה וו הה, יוד הה וו, יוד הה, יוד

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

 'דנוק בינהכלי ' ג
 אלף הה יוד הּתּקּקּש

 אּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשיּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 א אה אהי אהיה

   

 'דנוק חסדכלי ' ג
 אֿבּקּקּקֹוף ֿבּקּקּקֹומּרּקּקּקּקּצ

 אלף אלף למד

 אֿבּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקֹו

 'דנוק תפארתכלי ' ג
 אלף למד הי יוד מם

 צּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפּףאוּסּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּמ

 ּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּששּסּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּמפא

 'דנוק גבורהכלי ' ג
 יֱּתּקּקּקּקּקּקֹּשִוּתּקּקּקּקּקּקּש

 אֿבּקּקֹוּתּקּקּקּקּשים

 אכּתּקּקּקּצטלאֿפֿפֿפֿפֿכ
   

 'דנוק נצחכלי ' ג
 אֿבּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקֹו

 א אֿבּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקֹו

 לאֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿכ ּפֿפֿפֿפֿפֿפּף

 'דנוק יסודכלי ' ג
 שין דלת יוד

 שּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּצי

 שּתּקּקּקּציש שד 

 'דנוק הודכלי ' ג
 אֿבּקּקּקּקֹוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשילאֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿכ
 א אל אלה אלהי אלהים

 ּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפּףמוכן



 ורחץ

 א "דגופא דז פנימיי רחיצת כל

 

 

 

 
 א מגילולי מצרים"דז כלי פנימילרחוץ  א"דאמא שבחכמה דז' ב דגדלות ב"עה במילואי "י יכוון

 ויו הי יוד הי

 

 ה פשוטות "אותיות י' רחץ ועוד ב' גי' הם ש י"הפעמים  ד"יוכי  יכווןו
 ה בהכאו כאמור יוצא מלת רחץ"ל כי משם י"ר, ה"רחץ י, וזה כוונת רחיצה

 הי הי הי הי הי

 הי הי הי הי הי

 הי הי הי הי הי

 הי הי הי הי הי



 

 

 

 

 



 כרפס 

 אמאמצד  ד"חבד' קטנות א

 

דחכמה מצד ' גם יכוון שעם קטנות א( 3( )2. )ן במילוי עולה כרפס"ושי' והוא שם אלהים במילוי יודין עולה שס "ש' יכוון כרפס בגי( 1)
 דבינה ודעת מצד אמא' אמא נכנסים גם קטנות א

 בינה   חכמה  
 ַאַהַיהַ   

 ַיַהַוהַ 

 ֵאֵהֵיהֵ  דעת

   ֵיֵהֵוהֵ 
 ֹאֵהָיהֵ 

 ֹיֵהָוהֵ 

 ֹאֵהָיהֵ 

 ֹיֵהָוהֵ 
 גבורה   חסד  
 ֶאֶהֶיהֶ   

 ֶיֶהֶוהֶ 

 ְאְהְיהְ  תפארת

   ְיְהְוהְ 
 ֹאֹהֹיהֹ 

 ֹיֹהֹוהֹ 

 ֹאֹהֹיהֹ 

 ֹיֹהֹוהֹ 
 הוד   נצח  
 ִאִהִיהִ   

 ִיִהִוהִ 

 ֻאֻהֻיהֻ  יסוד

   ֻיֻהֻוהֻ 
 אּוהּויּוהוּ 

 יּוהּווּוהוּ 

 אּוהּויּוהוּ 

 יּוהּווּוהוּ 
      
 בינה דעת גבורות דעת חסדים חכמה  

  
 'כוס א
 קדש

 'ג כוס
 ברך

 'דכוס 
 הלל

 'כוס ב
 מגיד

 מוחין 
 מצד 
 אמא

 'גדלות ב
ד "חב

דאמא 
 עילאה

 יוד הי ויו הי מוח

 אלף הי יוד הי צלם
   

 'קטנות ב
ת "חג
י "נה

דאמא 
 עילאה

 אכדטם מוח

 אכדטם צלם
   

 'גדלות א
ד "חב

 דתבונה

 יוד הי ויו הי מוח

 אלף הי יוד הי צלם

 או האו איוד ה מוח

 איוד ה אאלף ה צלם

 הוו ה היוד ה מוח

 היוד ה האלף ה צלם

 ו היאיוד הי ו מוח

 אלף הי יוד הי צלם

קטנות 
 'א
ת "חג
י "נה

 דתבונה

1 

 אלף למד הי יוד מם מוח

 אלף למד הי יוד מם צלם

3 

 יוד מם אאלף למד ה מוח

 יוד מם אאלף למד ה צלם
 י"יובצורת ' א

3  

 יוד מם דאלף למד ה מוח

 יוד מם דאלף למד ה צלם
 ד"יובצורת ' א

2 

 יוד מם האלף למד ה מוח

 יוד מם האלף למד ה צלם

 

 

 

 



 

 

   

 א"דז חכמהכלי ' ג
 יוד הי ואו ּתּקּקּשא

 י יּתּקּש יּתּקּשו יּתּקּשוּתּקּש

 יוד הא ואו הא

 א"דז דעתכלי ' ג
 יוד הי ויו ּתּקּקּשי

 יוד הי ואו הי

 יוד הה וו הה

 א"דז בינהכלי ' ג

 , אלף הא יוד, אלף הא, אלף

 אֿבּקּקּקּקֹוף ּתּקּקּקּקּקּקּקּשא יוּרּקּקּקּקּקּקּקּצ ּתּקּקּקּקּקּקּקּקּשא

 אלף ּתּקּקּקּקּקּקּשא יוד ּתּקּקּקּקּקּקּשא

 אּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשיּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

   

 א"דז חסדכלי ' ג
 א אל אלו אלוה

 אֿבּקּקּקּקּקּקּקּקֹווּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 אֿבּקּקּקּקֹוף ֿבּקּקּקּקֹומּרּקּקּקּקּקּצ

 א"דז תפארת כלי' ג
 יוד הא ואו הא

 י יה יהו יהוּתּקּקּקּקּש

 יּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 א"דז גבורהכלי ' ג
 יּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 , אלף  למד  הי,  אלף  למד,  אלף

 אלף למד הי יוד מם, אלף למד הי יוד

 יֱּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקֹּשִוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש
   

 א"דז נצחכלי ' ג
 יּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 צ צב צּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפּףם

 צּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפּףם

 א"דז יסודכלי ' ג
 יאּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשדונּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשי

 שין דלת יוד, שין דלת, שין

 שין ּרּקּקּקּקּקּקּקּקּקּצלת יוּרּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּצ

 א"דז הוד כלי' ג
 אּרּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּצני

 ר צבאו צבאות

 רוּסּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּמ

 
 
 
 

 
 'דנוק חכמהכלי ' ג

 יוּרּקּקּקּקּקּקּצ ּתּקּקּקּקּקּקּשא וו ּתּקּקּקּקּקּקּשּתּקּקּקּקּקּקּקּקּש
 יוד הא וו הה, יוד הא וו, יוד הא, יוד

 י יּתּקּקּקּקּקּקּש יּתּקּקּקּקּקּקּשו יּתּקּקּקּקּקּקּשוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 'דנוק דעתכלי ' ג
 יוּרּקּקּקּצ ּתּקּקּקּקּקּקּקּשּתּקּקּקּקּקּקּקּקּש וו ּתּקּקּקּקּקּקּשּתּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 יוד הה וו הה, יוד הה וו, יוד הה, יוד

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

 'דנוק בינהכלי ' ג
 אלף הה יוד הּתּקּקּש

 אּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשיּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 א אה אהי אהיה

   

 'דנוק חסדכלי ' ג
 אֿבּקּקּקֹוף ֿבּקּקּקֹומּרּקּקּקּקּצ

 אלף אלף למד

 אֿבּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקֹו

 'דנוק תפארתכלי ' ג
 אלף למד הי יוד מם

 צּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפּףאוּסּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּמ

 ּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּששּסּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּמפא

 'דנוק גבורהכלי ' ג
 יֱּתּקּקּקּקּקּקֹּשִוּתּקּקּקּקּקּקּש

 אֿבּקּקֹוּתּקּקּקּקּשים

 אכּתּקּקּקּצטלאֿפֿפֿפֿפֿכ
   

 'דנוק נצחכלי ' ג
 אֿבּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקֹו

 א אֿבּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקֹו

 לאֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿכ ּפֿפֿפֿפֿפֿפּף

 'דנוק יסודכלי ' ג
 שין דלת יוד

 שּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּצי

 ש שד שּתּקּקּקּצי

 'דנוק הודכלי ' ג
 אֿבּקּקּקּקֹוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשילאֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿכ
 א אל אלה אלהי אלהים

 ּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפּףמוכן

 



 יחץ

 אבא ד מצד"דחב' הארת קטנות א

 

 

 

 
  דחכמה' הארת קטנות א –מצה עליונה 

 מוציא

 יםהאל 

 

פרוסות ' המצה השניה נחלקת ונפרסת לב
והיא נחלקת ' לפי שהבינה נקראת אות ה

שהם ( א"ז)' על ו( 'נוק)' אותיות ד' לציור ב
ן בהיותם תוך הבינה בעיבור ונעשים "סוד זו

( א"ז) וחציה האחד שצורתה , אחת כאות 

 דמניחין לאפיקומן וחציה השני שצורתה 
מלשון דל ועני אנו מחברים עם ( 'נוק)

החכמה שהיא המצה הראשונה השלימה 

 האז נעשו שתיהם ציור  ישהיא אות 

 

 

  דבינה' הארת קטנות א –מצה אמצעית 
 מצה  וצפון

 יםכאל

 

 

 

  דדעת' הארת קטנות א –מצה תחתונה 
 כורך

 יםלאל 



 המכותעשר 

  

 
 , ויביאו לפניו כלי פגום, "'ובמופתים זה הדם וכו"וכן יקרא , כולה" ובאותות"יאחז בידו כוס היין ויקרא פיסקת 

 . ג שפיכות"הרי י, וכן באומרו עשר מכות יעשה עשר שפיכות, יעשה שלש שפיכות" ותמרות עשן, ואש, דם: "וכשיאמר
הרי נעשה , תהיה יותר גדולה משאר שפיכות ב"באחושפיכה אחרונה של , יכותיעשה בזה שלש שפ "ב"ש באח"ך עד"דצ"וכשיאמר 

ך והוא מלאך הממונה "ה שנקרא יוה"והם כנגד חרבו של הקב .ז פרקים שיש בחמש אצבעות היד והכף והזרוע"כנגד ט, ז שפיכות"ט
ה "י השש עשרה שפיכות אלו יכה הקב"כי ע, ך"ו ה"כ י"וא. ו פיות"ה יש לה י"ז שחרבו של הקב"ועיין בתיקונים תיקון ל, על הנקמה

 .את שונאי ישראל

 :אשר תעשה בו את הֹאֹתת. ך  ד  י  ח ב   ק   ה ת   ז  ה ה  ט   מ   ת ה  א  ו  . כמו שנאמר. זה המטה .ובאותות

 .ץר  א  ב  ם ו  י  מ  ש    ים ב   ת  פ  י מוֹ ת   ת  נ  ו  . כמו שנאמר. זה הדם. ובמופתים

 .ןש   ת ע  רו  מ  ית  ו  , ש  א  ו  , םד   

 :ובֹמפתים שתים. ובֹאתות שתים. ובמורא גדול שתים. ובזרוע נטויה שתים. ביד חזקה שתים. אחרר ב  ד   

  :ואלו הן. עשר מכות שהביא הקדוש ברוך הוא על המצריים במצריםאלו 

 ה"אהישבכח סגולת רבוע שם , אלהינו ואלהי אבותינו יאהדונהי היהורצון מלפניך  יהים ד   

 א אה אהי אהיה
א "ותכה חוץ למוחין דנוקבא דז, א דקדושה"דזקדישא שתצא מכת דם ממלכות דנוקבא , ם"העולה כמספר ד

 .דקליפה

ך דינים בהצטרף אליהם "שבכח ש, אלהינו ואלהי אבותינו יאהדונהי היהויהי רצון מלפניך ע ד   ר  פ  צ  

 ע "ו העולים כמספר צפרד"י שהם קכ"ים דאדניאחור

 ו"קכא אד אדנ אדני        ך"שדין דין דין דין דין 
ובהינהו תרין , ותכה במוחין עצמן דנוקבא דקליפה, א דקדושה"שתצא מכת צפרדע מיסוד דנוקבא קדישה דז

 .(ת"ה ואגר"ל נעמ"ר) ציפורין אשר שם

 ל"ועם ד, ו"ם העולה פ"שבכח סגולת שם אלהי, אלהינו ואלהי אבותינו יאהדונהי היהויהי רצון מלפניך ים נ   כ   

 י "אותיות דמלא דמלא דשם אדנ

 ו"פאלהים 

 ל אותיות"ד יוד ואו דלת , נון ואו נון , דלת למד תו , אלף למד פא
ותכה בקרקפתא דמלכות , א דקדושה"שתצא מכת כנים מהוד דנוקבא קדישא דז, ם"העולים כמספר כני

 .מ הרשע בעלה"וגם במלכות דס, הרשעה במקום השערות



 ם "ה ורבוע אלהי"שבכח רבוע הוי, אלהינו ואלהי אבותינו יאהדונהי היהויהי רצון מלפניך ב ר  ע  

 י יה יהו יהוה           א אל אלה אלהי אלהים
 .א דקליפה"ותכה ביסוד דז, א דקדושה"ב מנצח דנוקבא קדישא דזרֹ שתצא מכת ע  , ב"העולים כמספר ער

ל אותיות "ם וד"שבכח סגולת שני שמות אלהי, אלהינו ואלהי אבותינו יאהדונהי היהויהי רצון מלפניך ר ב  ד   

 י "דמלא דמלא דאדנ

 ב"קע' גיא א ל ל ה ה י י ם ם  

 ל אותיות"דיוד ואו דלת ,  נון ואו נון,  דלת למד תו,  אלף למד פא

 .א דקליפה"ותכה בהוד דז, א דקדושה"דנוקבא קדישא דז פארתר מתב  שתצא מכת ד   , ר"העולים כמספר דב

שבכח שלש מאות גבורות בהצטרף אליהם , אלהינו ואלהי אבותינו יאהדונהי היהויהי רצון מלפניך ין ח  ש   

 י "ן ושש עשרה אותיות שבפשוט ומלא דאדנ"שם ב

          'ש' גי אלף למד הי יוד מם

 ו אותיות"י אלף דלת נון יוד, אדני        ן"ב' גי יוד הה וו הה  

 ה "ג מ"ב ס"שהוא כמספר שלשה מילואי ע, ן"העולים כמספר שחי

 ט"י' גי אהאו וא הוד י     ז"ל' גי יהאו וי הוד י     ו"מ' גי  יהיו וי הוד י

כל אחת , חמש ספירות שמגבורה ומטה מספר ו כמספר גבורה ועם"שבהצטרף אליהם רי, ב"העולים כמספר ק
ותכה בנצח , א דקדושה"שתצא מכת שחין מגבורה דנוקבא קדישא דז, ן"כלולה מעשר העולים כמספר שחי

 .א דקליפה"דז

ם ועוד חמש "שבכח סגולת אחוריים דשם אלהי, אלהינו ואלהי אבותינו יאהדונהי היהויהי רצון מלפניך ד ר  ב   

 פשוט והכולל ם "אותיות דשם אלהי

 ד"בר' ה גי"ע אלהים, א אל אלה אלהי אלהים

, א דקדושה באש מתלקחת מצד הגבורה"שתצא מכת ברד מחסד דנוקבא קדישא דז, ד"העולים כמספר בר
 .א דקליפה"ת דז"ותכה בת

שבכח סגולת מאתים ושמונה אותיות , אלהינו ואלהי אבותינו יאהדונהי היהויהי רצון מלפניך ה ב   ר  א  

 , ה"ן דהוי"ובסגולת ארבע פעמים שם ב, ומילוי מילואם, ם בפשוטם ומילואם"דארבע אלהי

 חכמה
 ומלא דמלא דחכמה, ומלא, ם דפשוט"ן אותיות דשני אלהי"שתי פעמים ב

 אלהים
 אלף למד הי יוד מם

 , למד מם דלת, אלף למד פה
  מם מם, יוד ויו דלת, יודהי 

 אלהים
 אלף למד הי יוד מם

 , למד מם דלת, אלף למד פה
 מם מם, יוד ויו דלת, הי יוד

 
 ה דחכמה"ן דהוי"שני שמות ב

 יוד הה וו הה יוד הה וו הה
 



 בינה
 ומלא דמלא דבינה, ומלא, ם דפשוט"ן אותיות דשני אלהי"שתי פעמים ב

 אלהים
 אלף למד הי יוד מם

 , למד מם דלת, אלף למד פה
  מם מם, יוד ויו דלת, הי יוד

 אלהים
 אלף למד הי יוד מם

 , למד מם דלת, אלף למד פה
 מם מם, יוד ויו דלת, הי יוד

 
 ה דבינה"ן דהוי"שני שמות ב

 יוד הה וו הה יוד הה וו הה
 

 .ותכה בגבורה דקליפה, א דקדושה"שתצא מכת ארבה מבינה דנוקבא קדישא דז

י "ה דינים בהצטרף אליהם יו"שבכח שכ, אלהינו ואלהי אבותינו יאהדונהי היהויהי רצון מלפניך  ך  ש   ח  

 ף דאבא "שבאל
 

 ב נתיבות חכמה"י שבאים מל"ך דינים וכל אלף בציור יו"אורות דפרשת בראשית הממתקין את הש' ן דה"אלפי' ה

 
 דין

 
 דין

 
 דין

 
 דין

 
   דין

 
 

 ן"אלפי' ה
 

 דינים ך"ש
 

 ך"חש' גי, ף"י דאל"דיואותיות ' וגך דינים "ושן "אלפי' הרי ה
 

 

 .א דקליפה"ותכה בחסד דז, א דקדושה"שתצא מכת חשך מחכמה דנוקבא קדישא דז, ך"העולים כמספר חש
שתצא  מכת בכורות מכתר , אלהינו ואלהי אבותינו יאהדונהי היהויהי רצון מלפניך ת רו  כו  ת ב   כ   מ  

דהינו ', ר'כ'א דקליפה הרמוזים בראשי תבות שלהם ב"ותכה בשלש ראשונות דז, א דקדושה"דנוקבא קדישא דז
 . ראשית חכמה' ר, כתר' כ, בינה' ב

כניעם במהרה ומלכות זדון מהרה תעקר ותשבר ותכלם ות, מהרה יכרתו( ת"וכל שונאיך לילי( מ"ס)וכל אויביך 
והרוג את התנים , ופקוד בחרבך הקשה והגדולה והחזקה על הלויתן נחש בריח ועל לויתן נחש עקלתון. בימינו

והיתה , וקרב פזורינו מבין הגוים ונפוצותינו כנס מירכתי ארץ, וכבוד מלכותך עלינו גלה מהרה, אשר בים
אחד ושמו  יאהדונהי היהום ההוא יהיה ובי, הארץלמלך על כל  יאהדונהי היהווהיה , המלוכה יאהדונהי היהול

 . אחד

 :יהודה היה נותן בהם סימניםרבי 

 .ב"ח  א  ב   . ש  "ד  ע  . ך  "צ  ד   

 .כוסות וישטפנו וימלאנו מחדש' כ יקח הכוס של הד"ואח. ז שפיכות וישליכנו לאשפה"כ יקח הכלי ששפך לתוכו ט"ואח

 



 מגיד 

 אמאבינה מצד מוח ד' קטנות וגדלות ב

 

י המעשה "נכנס ע 'קטנות ביכוון כי  (3.   )נכנס מאליו בקדושת היום 'גדלות איכוון כי ( 2).   נכנס בכרפס 'קטנות איכוון כי ( 1)
אצבעות ' וגם ה ל"ם ג"אשהוא  ם"אכדטאלא שהוא בחילוף  כוסכמספר  ם"אלהישהוא ' שהוא לקיחת הכוס כי הכוס הוא קטנות ב

ואם תחברהו ' ע' כי הנה היין גי ם"אכדטשהוא שם ' הם לבושים דאמא והיין הוא המוחין דקטנות בש ם"אכדטאותיות ' היד הם ה
 .י הדיבור והכוונה של ברכת גאל ישראל"נכנס ע 'גדלות ביכוון כי ( 4.    )ה"ע ם"אכדטה כמנין "אצבעות האוחזים בו הרי ע' עם ה

 בינה   חכמה  
 ַאַהַיהַ   

 ַיַהַוהַ 

 ֵאֵהֵיהֵ  דעת

   ֵיֵהֵוהֵ 
 ֹאֵהָיהֵ 

 ֹיֵהָוהֵ 

 ֹאֵהָיהֵ 

 ֹיֵהָוהֵ 
 גבורה   חסד  
 ֶאֶהֶיהֶ   

 ֶיֶהֶוהֶ 

 ְאְהְיהְ  תפארת

   ְיְהְוהְ 
 ֹאֹהֹיהֹ 

 ֹיֹהֹוהֹ 

 ֹאֹהֹיהֹ 

 ֹיֹהֹוהֹ 
 הוד   נצח  
 ִאִהִיהִ   

 ִיִהִוהִ 

 ֻאֻהֻיהֻ  יסוד

   ֻיֻהֻוהֻ 
 אּוהּויּוהוּ 

 יּוהּווּוהוּ 

 אּוהּויּוהוּ 

 יּוהּווּוהוּ 
      
 בינה דעת גבורות דעת חסדים חכמה  

  
 'כוס א
 קדש

 'כוס ג
 ברך

 'דכוס 
 הלל

 'כוס ב
 מגיד

 מוחין 
 מצד 
 אמא

 'גדלות ב
ד "חב

דאמא 
 עילאה

 יוד הי ויו הי מוח

 אלף הי יוד הי צלם
  

4 

 יוד הי ואו הי מוח

 אלף הי יוד הי צלם

 'קטנות ב
ת "חג
י "נה

דאמא 
 עילאה

  

 אכדטם מוח

 אכדטם צלם

  

3 

 אם גל מוח

 אם גל צלם

 'גדלות א
ד "חב

 דתבונה

 יוד הי ויו הי מוח

 אלף הי יוד הי צלם

 או האו איוד ה מוח

 איוד ה אאלף ה צלם

 הוו ה היוד ה מוח

 היוד ה האלף ה צלם

2 

 ו היאיוד הי ו מוח

 אלף הי יוד הי צלם

קטנות 
 'א
ת "חג
י "נה

 דתבונה

 

 יוד מםאלף למד הי  מוח

 אלף למד הי יוד מם צלם

 

 יוד מם אאלף למד ה מוח

 יוד מם אאלף למד ה צלם
 י"יובצורת ' א

 

 יוד מם דאלף למד ה מוח

 יוד מם דאלף למד ה צלם
 ד"יובצורת ' א

1 

 יוד מם האלף למד ה מוח

 יוד מם האלף למד ה צלם

 

 



 

 

 

 

   

 א"דז חכמהכלי ' ג
 יוד הי ואו ּתּקּקּשא

 יּתּקּשוּתּקּשי יּתּקּש יּתּקּשו 

 יוד הא ואו הא

 א"דז דעתכלי ' ג
 יוד הי ויו ּתּקּקּשי

 יוד הי ואו הי

 יוד הה וו הה

 א"דז בינהכלי ' ג

 , אלף הא יוד, אלף הא, אלף

 אֿבּקּקּקּקֹוף ּתּקּקּקּקּקּקּקּשא יוּרּקּקּקּקּקּקּקּצ ּתּקּקּקּקּקּקּקּקּשא

 אלף ּתּקּקּקּקּקּקּשא יוד ּתּקּקּקּקּקּקּשא

 אּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשיּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

   

 א"דז חסדכלי ' ג
 א אל אלו אלוה

 אֿבּקּקּקּקּקּקּקּקֹווּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 אֿבּקּקּקּקֹוף ֿבּקּקּקּקֹומּרּקּקּקּקּקּצ

 א"דז תפארת כלי' ג
 יוד הא ואו הא

 י יה יהו יהוּתּקּקּקּקּש

 יּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 א"דז גבורהכלי ' ג
 יּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 , אלף  למד  הי,  אלף  למד,  אלף

 אלף למד הי יוד מם, אלף למד הי יוד

 יֱּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקֹּשִוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש
   

 א"דז נצחכלי ' ג
 יּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 צ צב צּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפּףם

 צּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפּףם

 א"דז יסודכלי ' ג
 יאּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשדונּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשי

 שין דלת יוד, שין דלת, שין

 שין ּרּקּקּקּקּקּקּקּקּקּצלת יוּרּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּצ

 א"דז הוד כלי' ג
 אּרּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּצני

 ר צבאו צבאות

 רוּסּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּמ

 
 
 
 

 
 'דנוק חכמהכלי ' ג

 ּתּקּקּקּקּקּקּשּתּקּקּקּקּקּקּקּקּשיוּרּקּקּקּקּקּקּצ ּתּקּקּקּקּקּקּשא וו 
 יוד הא וו הה, יוד הא וו, יוד הא, יוד

 י יּתּקּקּקּקּקּקּש יּתּקּקּקּקּקּקּשו יּתּקּקּקּקּקּקּשוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 'דנוק דעתכלי ' ג
 יוּרּקּקּקּצ ּתּקּקּקּקּקּקּקּשּתּקּקּקּקּקּקּקּקּש וו ּתּקּקּקּקּקּקּשּתּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 יוד הה וו הה, יוד הה וו, יוד הה, יוד

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

 'דנוק בינהכלי ' ג
 אלף הה יוד הּתּקּקּש

 אּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשיּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 א אה אהי אהיה

   

 'דנוק חסדכלי ' ג
 אֿבּקּקּקֹוף ֿבּקּקּקֹומּרּקּקּקּקּצ

 אלף אלף למד

 אֿבּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקֹו

 'דנוק תפארתכלי ' ג
 אלף למד הי יוד מם

 צּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפּףאוּסּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּמ

 ּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּששּסּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּמפא

 'דנוק גבורהכלי ' ג
 יֱּתּקּקּקּקּקּקֹּשִוּתּקּקּקּקּקּקּש

 אֿבּקּקֹוּתּקּקּקּקּשים

 אכּתּקּקּקּצטלאֿפֿפֿפֿפֿכ
   

 'דנוק נצחכלי ' ג
 אֿבּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקֹו

 א אֿבּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקֹו

 לאֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿכ ּפֿפֿפֿפֿפֿפּף

 'דנוק יסודכלי ' ג
 שין דלת יוד

 שּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּצי

 שּתּקּקּקּציש שד 

 'דנוק הודכלי ' ג
 אֿבּקּקּקּקֹוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשילאֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿכ
 א אל אלה אלהי אלהים

 ּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפּףמוכן

 



 רחצה

 א"דגופא דז אמצעיכלי רחיצת 

 

 

 

 
 א מגילולי מצרים"דז כלי אמצעילרחוץ  א"דאמא שבבינה דז' ג דגדלות ב"סה במילואי "י יכוון

 ואו הי יוד הי

 

 ה פשוטות "אותיות י' רחץ ועוד ב' גי' הם ש י"הפעמים  ד"יוכי  יכווןו
 ה בהכאו כאמור יוצא מלת רחץ"ל כי משם י"ר, ה"רחץ י, וזה כוונת רחיצה

 הי הי הי הי הי

 הי הי הי הי הי

 הי הי הי הי הי

 הי הי הי הי הי



 

 

 

 

 



 מצה מוציא 

 אבאחכמה ובינה מצד מוח קטנות וגדלות ד

 

 .'דגדלות בב מצד אבא "מוחין חו' ג והם ב"ב ס"ע' גי מצהיכוון כי ( 6( )5.   )נכנס מאליו בקדושת היום 'גדלות אכי  דע( 2( )1)

 בינה   חכמה  
 ַאַהַיהַ   

 ַיַהַוהַ 

 ֵאֵהֵיהֵ  דעת

   ֵיֵהֵוהֵ 
 ֹאֵהָיהֵ 

 ֹיֵהָוהֵ 

 ֹאֵהָיהֵ 

 ֹיֵהָוהֵ 
 גבורה   חסד  
 ֶאֶהֶיהֶ   

 ֶיֶהֶוהֶ 

 ְאְהְיהְ  תפארת

   ְיְהְוהְ 
 ֹאֹהֹיהֹ 

 ֹיֹהֹוהֹ 

 ֹאֹהֹיהֹ 

 ֹיֹהֹוהֹ 
 הוד   נצח  
 ִאִהִיהִ   

 ִיִהִוהִ 

 ֻאֻהֻיהֻ  יסוד

   ֻיֻהֻוהֻ 
 אּוהּויּוהוּ 

 יּוהּווּוהוּ 

 אּוהּויּוהוּ 

 יּוהּווּוהוּ 
      
 בינה דעת גבורות דעת חסדים חכמה  

  
 ממצה עליונה' א כזית

 מוציא
 תחתונהממצה ' כזית ג

 כורך
 ממצה אמצעית' כזית ב

 מצה

 מוחין 
 מצד 

 אבא

 'גדלות ב
ד "חב

דאבא 
 עילאה

5 

 יוד הי ויו הי מוח

 אלף הי יוד הי צלם

  

6 

 ו היאיוד הי ו מוח

 אלף הי יוד הי צלם
 'קטנות ב

ת "חג
י "נה

דאבא 
 עילאה

3 
 4   לא קיבל הכוונה

 לא קיבל הכוונה

 'גדלות א
ד "חב
 ס"דיש

1 

 הי ויו הייוד  מוח

 אלף הי יוד הי צלם

 

 או האו איוד ה מוח

 איוד ה אאלף ה צלם

 

 הוו ה היוד ה מוח

 היוד ה האלף ה צלם

2 

 ו היאיוד הי ו מוח

 אלף הי יוד הי צלם
קטנות 

 'א
ת "חג
י "נה

 ס"ישד

7 

 אלף למד הי יוד מם מוח

 אלף למד הי יוד מם צלם

  8 

 יוד מם האלף למד ה מוח

 יוד מם האלף למד ה צלם

 

 

 

 



 

 

   

 א"דז חכמהכלי ' ג
 יוד הי ואו ּתּקּקּשא

 י יּתּקּש יּתּקּשו יּתּקּשוּתּקּש

 יוד הא ואו הא

 א"דז דעתכלי ' ג
 יוד הי ויו ּתּקּקּשי

 יוד הי ואו הי

 יוד הה וו הה

 א"דז בינהכלי ' ג

 , אלף הא יוד, אלף הא, אלף

 אֿבּקּקּקּקֹוף ּתּקּקּקּקּקּקּקּשא יוּרּקּקּקּקּקּקּקּצ ּתּקּקּקּקּקּקּקּקּשא

 ּתּקּקּקּקּקּקּשאאלף ּתּקּקּקּקּקּקּשא יוד 

 אּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשיּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

   

 א"דז חסדכלי ' ג
 א אל אלו אלוה

 אֿבּקּקּקּקּקּקּקּקֹווּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 אֿבּקּקּקּקֹוף ֿבּקּקּקּקֹומּרּקּקּקּקּקּצ

 א"דז תפארת כלי' ג
 יוד הא ואו הא

 י יה יהו יהוּתּקּקּקּקּש

 יּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 א"דז גבורהכלי ' ג
 יּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 , אלף  למד  הי,  אלף  למד,  אלף

 אלף למד הי יוד מם, אלף למד הי יוד

 יֱּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקֹּשִוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש
   

 א"דז נצחכלי ' ג
 יּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 צ צב צּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפּףם

 צּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפּףם

 א"דז יסודכלי ' ג
 יאּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשדונּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשי

 שין דלת יוד, שין דלת, שין

 שין ּרּקּקּקּקּקּקּקּקּקּצלת יוּרּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּצ

 א"דז הוד כלי' ג
 אּרּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּצני

 ר צבאו צבאות

 רוּסּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּמ

 
 
 
 

 
 'דנוק חכמהכלי ' ג

 יוּרּקּקּקּקּקּקּצ ּתּקּקּקּקּקּקּשא וו ּתּקּקּקּקּקּקּשּתּקּקּקּקּקּקּקּקּש
 יוד הא וו הה, יוד הא וו, יוד הא, יוד

 י יּתּקּקּקּקּקּקּש יּתּקּקּקּקּקּקּשו יּתּקּקּקּקּקּקּשוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 'דנוק דעתכלי ' ג
 יוּרּקּקּקּצ ּתּקּקּקּקּקּקּקּשּתּקּקּקּקּקּקּקּקּש וו ּתּקּקּקּקּקּקּשּתּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 יוד הה וו הה, יוד הה וו, יוד הה, יוד

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

 'דנוק בינהכלי ' ג
 אלף הה יוד הּתּקּקּש

 אּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשיּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 א אה אהי אהיה

   

 'דנוק חסדכלי ' ג
 אֿבּקּקּקֹוף ֿבּקּקּקֹומּרּקּקּקּקּצ

 אלף אלף למד

 אֿבּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקֹו

 'דנוק תפארתכלי ' ג
 אלף למד הי יוד מם

 צּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפּףאוּסּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּמ

 ּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּששּסּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּמפא

 'דנוק גבורהכלי ' ג
 יֱּתּקּקּקּקּקּקֹּשִוּתּקּקּקּקּקּקּש

 אֿבּקּקֹוּתּקּקּקּקּשים

 אכּתּקּקּקּצטלאֿפֿפֿפֿפֿכ
   

 'דנוק נצחכלי ' ג
 אֿבּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקֹו

 א אֿבּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקֹו

 לאֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿכ ּפֿפֿפֿפֿפֿפּף

 'דנוק יסודכלי ' ג
 שין דלת יוד

 שּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּצי

 ש שד שּתּקּקּקּצי

 'דנוק הודכלי ' ג
 אֿבּקּקּקּקֹוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשילאֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿכ
 א אל אלה אלהי אלהים

 ּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפּףמוכן



 מרור

   מיתוק דיני לאה

 

 

 

    מרור

אלפין מלאים ' שהוא מספר ד יכווןכשיאכל מרור 
ם ישארו השרשי' ה כשנחסר מהם ד"דארבעה אהי

ת שהם "ו דדעת שלה יעלה מו"ואם נמנה גם הוא, מת
סוד דינים מרים שבלאה אשר בהם נאחזים הקליפות 

 מרור' הנקראים מות גי

 

 לףאלף אלף אלף א
מת ועם הואו יעלה מות ' גי
 מרור 'גי

    

    חרוסת

, ח"ת ס"רווצריך למתקם בחרוסת שהוא אותיות 
כי , שהוא בלאה מילוי אדנית הוא מספר "כי רו

י חיי המלך "ת זה מתמתק ע"ורו, השורש הוא ברחל
 ה"ה אהי"ה יהו"אהיא שהם "שהוא מוחין דז

להמשיך חיים  יכווןח ו"שמספרם חיים והוא מספר ס
ת כדי "א אל לאה הנקראת רו"מן המוחין דז' הנז

מתקו הדינים המרים שבה אשר בהם נאחזים שית
 הקליפות הנקראים מות

 אהיה יהוה אהיה 
העולה חיים  ח"ס' גי

 א"בחינת מוחין דז

 

 ודיון נלת דלף א
למתק דיני לאה  ת"רו' גי

 י"שהוא מילוי שם אדנ

    

    זכר לטיט חרוסת
' ד באמצע משמשת לב"וגם החרוסת זכר לטיט שהיו

א שכל "שבז ה"מילוי מ' בט "י י"והם ט, ן"הטטי
כנגד לאה שהיא חוה ראשונה ' א, ט מספר חוה"י

כנגד רחל חוה השניה ' וא, שאחר פרצוף ישראל
כי , ה"ושניהם כאחד מספרם בלא, שאחרי ישורון

עיקר הטיט הוא למתק דיני לאה כדי שתוכל רחל 
לקבלם כשהם , קר הזווג בליל זה הוא עמהשעי

 ממותקים

 
 כנגד רחל ולאה        

 ט"י י"ט 
 

 אהאו וא הוד י אהאו וא הוד י



 

 

 

 

 

 



 כורך 

 אבאדעת מצד מוח קטנות וגדלות ד

 

 .נכנס מאליו בקדושת היום 'גדלות אכי  דע( 1)

 בינה   חכמה  
 ַאַהַיהַ   

 ַיַהַוהַ 

 ֵאֵהֵיהֵ  דעת

   ֵיֵהֵוהֵ 
 ֹאֵהָיהֵ 

 ֹיֵהָוהֵ 

 ֹאֵהָיהֵ 

 ֹיֵהָוהֵ 
 גבורה   חסד  
 ֶאֶהֶיהֶ   

 ֶיֶהֶוהֶ 

 ְאְהְיהְ  תפארת

   ְיְהְוהְ 
 ֹאֹהֹיהֹ 

 ֹיֹהֹוהֹ 

 ֹאֹהֹיהֹ 

 ֹיֹהֹוהֹ 
 הוד   נצח  
 ִאִהִיהִ   

 ִיִהִוהִ 

 ֻאֻהֻיהֻ  יסוד

   ֻיֻהֻוהֻ 
 אּוהּויּוהוּ 

 יּוהּווּוהוּ 

 אּוהּויּוהוּ 

 יּוהּווּוהוּ 
      
 בינה דעת גבורות דעת חסדים חכמה  

  
 ממצה עליונה' א כזית

 מוציא
 ממצה תחתונה' כזית ג

 כורך
 ממצה אמצעית' כזית ב

 מצה

 מוחין 
 מצד 

 אבא

 'גדלות ב
ד "חב

דאבא 
 עילאה

 יוד הי ויו הי מוח

 אלף הי יוד הי צלם

3 

 או האו איוד ה מוח

 אלף הא יוד הא צלם

3 

 הוו ה היוד ה מוח

 אלף הה יוד הה צלם

 ו היאיוד הי ו מוח

 אלף הי יוד הי צלם

 'קטנות ב
ת "חג
י "נה

דאבא 
 עילאה

 2 לא קיבל הכוונה
 לא קיבל הכוונה

2 
 לא קיבל הכוונה לא קיבל הכוונה

 'גדלות א
ד "חב
 ס"דיש

 יוד הי ויו הי מוח

 אלף הי יוד הי צלם

1 

 או האו איוד ה מוח

 איוד ה אאלף ה צלם

1 

 הוו ה ההיוד  מוח

 היוד ה האלף ה צלם

 ו היאיוד הי ו מוח

 אלף הי יוד הי צלם

קטנות 
 'א
ת "חג
י "נה

 ס"ישד

 

 אלף למד הי יוד מם מוח

 אלף למד הי יוד מם צלם

4 

 יוד מם אאלף למד ה מוח

 יוד מם אאלף למד ה צלם
 י"יובצורת ' א

4  

 יוד מם דאלף למד ה מוח

 יוד מם דאלף למד ה צלם
 ד"יובצורת ' א

 

 יוד מם האלף למד ה מוח

 יוד מם האלף למד ה צלם

 

 

 

 



 

 

   

 א"דז חכמהכלי ' ג
 יוד הי ואו ּתּקּקּשא

 י יּתּקּש יּתּקּשו יּתּקּשוּתּקּש

 יוד הא ואו הא

 א"דז דעתכלי ' ג
 יוד הי ויו ּתּקּקּשי

 יוד הי ואו הי

 יוד הה וו הה

 א"דז בינהכלי ' ג

 , אלף הא יוד, אלף הא, אלף

 יוּרּקּקּקּקּקּקּקּצ ּתּקּקּקּקּקּקּקּקּשאאֿבּקּקּקּקֹוף ּתּקּקּקּקּקּקּקּשא 

 אלף ּתּקּקּקּקּקּקּשא יוד ּתּקּקּקּקּקּקּשא

 אּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשיּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

   

 א"דז חסדכלי ' ג
 א אל אלו אלוה

 אֿבּקּקּקּקּקּקּקּקֹווּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 אֿבּקּקּקּקֹוף ֿבּקּקּקּקֹומּרּקּקּקּקּקּצ

 א"דז תפארת כלי' ג
 יוד הא ואו הא

 י יה יהו יהוּתּקּקּקּקּש

 יּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 א"דז גבורהכלי ' ג
 יּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 , אלף  למד  הי,  אלף  למד,  אלף

 אלף למד הי יוד מם, אלף למד הי יוד

 יֱּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקֹּשִוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש
   

 א"דז נצחכלי ' ג
 יּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 צ צב צּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפּףם

 צּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפּףם

 א"דז יסודכלי ' ג
 יאּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשדונּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשי

 שין דלת יוד, שין דלת, שין

 שין ּרּקּקּקּקּקּקּקּקּקּצלת יוּרּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּצ

 א"דז הוד כלי' ג
 אּרּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּצני

 ר צבאו צבאות

 רוּסּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּמ

 
 
 
 

 
 'דנוק חכמהכלי ' ג

 יוּרּקּקּקּקּקּקּצ ּתּקּקּקּקּקּקּשא וו ּתּקּקּקּקּקּקּשּתּקּקּקּקּקּקּקּקּש
 יוד הא וו הה, יוד הא וו, יוד הא, יוד

 י יּתּקּקּקּקּקּקּש יּתּקּקּקּקּקּקּשו יּתּקּקּקּקּקּקּשוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 'דנוק דעתכלי ' ג
 יוּרּקּקּקּצ ּתּקּקּקּקּקּקּקּשּתּקּקּקּקּקּקּקּקּש וו ּתּקּקּקּקּקּקּשּתּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 יוד הה וו הה, יוד הה וו, יוד הה, יוד

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

 'דנוק בינהכלי ' ג
 אלף הה יוד הּתּקּקּש

 אּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשיּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 א אה אהי אהיה

   

 'דנוק חסדכלי ' ג
 אֿבּקּקּקֹוף ֿבּקּקּקֹומּרּקּקּקּקּצ

 אלף אלף למד

 אֿבּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקֹו

 'דנוק תפארתכלי ' ג
 אלף למד הי יוד מם

 צּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפּףאוּסּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּמ

 ּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּששּסּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּמפא

 'דנוק גבורהכלי ' ג
 יֱּתּקּקּקּקּקּקֹּשִוּתּקּקּקּקּקּקּש

 אֿבּקּקֹוּתּקּקּקּקּשים

 אכּתּקּקּקּצטלאֿפֿפֿפֿפֿכ
   

 'דנוק נצחכלי ' ג
 אֿבּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקֹו

 א אֿבּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקֹו

 לאֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿכ ּפֿפֿפֿפֿפֿפּף

 'דנוק יסודכלי ' ג
 שין דלת יוד

 שּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּצי

 ש שד שּתּקּקּקּצי

 'דנוק הודכלי ' ג
 אֿבּקּקּקּקֹוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשילאֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿכ
 א אל אלה אלהי אלהים

 ּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפּףמוכן



 שלחן עורך   צפון 

  

 

 

 

 , ויכוון לקיים מצות עשה דאוריתא לקיים שמחת החג בבשר ויין, יאכל סעודת יום טוב בשמחה
 ולא ישבע הרבה כדי שיוכל לאכול האפיקומן בתיאבון

 

 :יאכל ביצה וקודם שיאכלנה יאמר

 זכר לקרבן חגיגה

 

 ויאכל ממנו שתי כזיתות בהסבה , אחר שגמר סעודתו יקח חצי המצה ששמר לאפיקומן
 (. וכזית שני למצה הנאכלת עימו, כזית אחד זכר לקרבן פסח)

 . יאכל רק כזית אחד, כזיתות' ואם הוא חלש וקשה עליו לאכול ב
 .ולא יאכל שום דבר אחריו, ויזהר לאכלו קודם חצות. ויאכל אותו במקום אחד ולא בשני מקומות

 :קודם שיאכל יאמר

 זכר לקרבן פסח הנאכל על השבע

 

 

 .ל"עם כל הפסוקים שסידר האריז, קודם חצות קריאת שמע שעל המטה יזכור לקרות

 

 

 א מגילולי מצרים"דז כלי חיצוןויכוון לרחוץ  מים אחרוניםאחר כך יטול ידיו 

 



 

 

 

 

 

 



 ברך הלל

 אמאדעת מצד מוח ד' קטנות וגדלות ב

 

י המעשה שהוא לקיחת "נכנס ע 'קטנות ביכוון כי ( 3.   )נכנס מאליו בקדושת היום 'גדלות איכוון כי ( 2.   )נכנס בכרפס 'קטנות איכוון כי ( 1)
שהם לבושים  ם"אכדטאותיות ' אצבעות היד הם ה' וגם ה ם"אכדטאלא שהוא בחילוף  כוסכמספר  ם"אלהישהוא ' הכוס כי הכוס הוא קטנות ב

  . ה"ע ם"אכדטה כמנין "אצבעות האוחזים בו הרי ע' ואם תחברהו עם ה' ע' כי הנה היין גי ם"אכדטשהוא שם ' דאמא והיין הוא המוחין דקטנות ב
ם כאשר תמנה מספר האותיות בהיותם במילוי "ה אלהי"ק העולה יהו"פ יב"והוא רומז אל ג ה"עועם הכולל עולה  ד"ע' גי ם"אכדטעוד תכוון )*( 

 .כוס ברכת המזוןי הדיבור והכוונה של ברכת "נכנס ע 'גדלות ביכוון כי ( 4)   ה"שמות הרי ע' ט אותיות ועם כללות הו"אלפין הם ס

 בינה   חכמה  
 ַאַהַיהַ   

 ַיַהַוהַ 

 ֵאֵהֵיהֵ  דעת

   ֵיֵהֵוהֵ 
 ֹאֵהָיהֵ 

 ֹיֵהָוהֵ 

 ֹאֵהָיהֵ 

 ֹיֵהָוהֵ 
 גבורה   חסד  
 ֶאֶהֶיהֶ   

 ֶיֶהֶוהֶ 

 ְאְהְיהְ  תפארת

   ְיְהְוהְ 
 ֹאֹהֹיהֹ 

 ֹיֹהֹוהֹ 

 ֹאֹהֹיהֹ 

 ֹיֹהֹוהֹ 
 הוד   נצח  
 ִאִהִיהִ   

 ִיִהִוהִ 

 ֻאֻהֻיהֻ  יסוד

   ֻיֻהֻוהֻ 
 אּוהּויּוהוּ 

 יּוהּווּוהוּ 

 אּוהּויּוהוּ 

 יּוהּווּוהוּ 
      
 בינה דעת גבורות דעת חסדים חכמה  

  
 'כוס א
 קדש

 'כוס ג
 ברך

 'דכוס 
 הלל

 'כוס ב
 מגיד

 מוחין 
 מצד 
 אמא

 'גדלות ב
ד "חב

דאמא 
 עילאה

 

 יוד הי ויו הי מוח

 אלף הי יוד הי צלם

4 

 או האו איוד ה מוח

 אלף הא יוד הא צלם

4 

 הוו ה היוד ה מוח

 אלף הה יוד הה צלם

 

 יוד הי ואו הי מוח

 אלף הי יוד הי צלם

 'קטנות ב
ת "חג
י "נה

דאמא 
 עילאה

 אכדטם מוח

 אכדטם צלם

3 

 אכדטם מוח
 *ה "ע' עם הכולל גי

 יוד מם האהא  ואולמד  האאלף  יוד

 יוד מם האהא  ואולמד  האאלף  יוד

 יוד מם האהא  ואולמד  האאלף  יוד

 יהוה יהוה יהוה   אלהים אלהים אלהים

 אכדטם צלם

3 

 אכדטם 
 ד"ע' גי

 אכדטם צלם
 אם גל מוח

 אם גל צלם

 'גדלות א
ד "חב

 דתבונה

 יוד הי ויו הי מוח

 אלף הי יוד הי צלם

2 

 או האו איוד ה מוח

 איוד ה אאלף ה צלם

2 

 הוו ה היוד ה מוח

 היוד ה האלף ה צלם

 ו היאיוד הי ו מוח

 אלף הי יוד הי צלם

קטנות 
 'א
ת "חג
י "נה

 דתבונה

 

 אלף למד הי יוד מם מוח

 אלף למד הי יוד מם צלם

1 

 יוד מם אאלף למד ה מוח

 יוד מם אאלף למד ה צלם
 י"יובצורת ' א

1  

 יוד מם דאלף למד ה מוח

 יוד מם דאלף למד ה צלם
 ד"יובצורת ' א

 

 יוד מם האלף למד ה מוח

 יוד מם האלף למד ה צלם



 

 

 

 

 

   

 א"דז חכמהכלי ' ג
 יוד הי ואו ּתּקּקּשא

 י יּתּקּש יּתּקּשו יּתּקּשוּתּקּש

 יוד הא ואו הא

 א"דז דעתכלי ' ג
 יוד הי ויו ּתּקּקּשי

 יוד הי ואו הי

 יוד הה וו הה

 א"דז בינהכלי ' ג

 , אלף הא יוד, אלף הא, אלף

 אֿבּקּקּקּקֹוף ּתּקּקּקּקּקּקּקּשא יוּרּקּקּקּקּקּקּקּצ ּתּקּקּקּקּקּקּקּקּשא

 אלף ּתּקּקּקּקּקּקּשא יוד ּתּקּקּקּקּקּקּשא

 אּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשיּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

   

 א"דז חסדכלי ' ג
 א אל אלו אלוה

 אֿבּקּקּקּקּקּקּקּקֹווּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 אֿבּקּקּקּקֹוף ֿבּקּקּקּקֹומּרּקּקּקּקּקּצ

 א"דז תפארת כלי' ג
 ואו האיוד הא 

 י יה יהו יהוּתּקּקּקּקּש

 יּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 א"דז גבורהכלי ' ג
 יּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 , אלף  למד  הי,  אלף  למד,  אלף

 אלף למד הי יוד מם, אלף למד הי יוד

 יֱּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקֹּשִוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש
   

 א"דז נצחכלי ' ג
 יּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 צ צב צּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפּףם

 צּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפּףם

 א"דז יסודכלי ' ג
 יאּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשדונּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשי

 שין דלת יוד, שין דלת, שין

 שין ּרּקּקּקּקּקּקּקּקּקּצלת יוּרּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּצ

 א"דז הוד כלי' ג
 אּרּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּצני

 ר צבאו צבאות

 רוּסּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּמ

 
 
 
 

 
 'דנוק חכמהכלי ' ג

 יוּרּקּקּקּקּקּקּצ ּתּקּקּקּקּקּקּשא וו ּתּקּקּקּקּקּקּשּתּקּקּקּקּקּקּקּקּש
 יוד הא וו הה, יוד הא וו, יוד הא, יוד

 י יּתּקּקּקּקּקּקּש יּתּקּקּקּקּקּקּשו יּתּקּקּקּקּקּקּשוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 'דנוק דעתכלי ' ג
 ּתּקּקּקּקּקּקּקּשּתּקּקּקּקּקּקּקּקּש וו ּתּקּקּקּקּקּקּשּתּקּקּקּקּקּקּקּקּשיוּרּקּקּקּצ 

 יוד הה וו הה, יוד הה וו, יוד הה, יוד

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

 'דנוק בינהכלי ' ג
 אלף הה יוד הּתּקּקּש

 אּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשיּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

 א אה אהי אהיה

   

 'דנוק חסדכלי ' ג
 אֿבּקּקּקֹוף ֿבּקּקּקֹומּרּקּקּקּקּצ

 אלף אלף למד

 אֿבּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקֹו

 'דנוק תפארתכלי ' ג
 אלף למד הי יוד מם

 צּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפּףאוּסּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּמ

 ּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּששּסּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּמפא

 'דנוק גבורהכלי ' ג
 יֱּתּקּקּקּקּקּקֹּשִוּתּקּקּקּקּקּקּש

 אֿבּקּקֹוּתּקּקּקּקּשים

 אכּתּקּקּקּצטלאֿפֿפֿפֿפֿכ
   

 'דנוק נצחכלי ' ג
 אֿבּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקֹו

 א אֿבּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקֹו

 לאֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿכ ּפֿפֿפֿפֿפֿפּף

 'דנוק יסודכלי ' ג
 שין דלת יוד

 שּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּצי

 ש שד שּתּקּקּקּצי

 'דנוק הודכלי ' ג
 אֿבּקּקּקּקֹוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשילאֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿכ
 א אל אלה אלהי אלהים

 ּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפּףמוכן



 נרצה

 ן"זוזווג 

 

 

 לאחר גמר כניסת כל המוחין יכוון כאן לזווגם דוגמת כוונת שים שלום

 י "אותיות אדנ' ה וד"אותיות הוי' ד מד"מיתות ב' יכוון למסור נפשו על קידוש השם ולקבל עליו ד
 ב"י עסמ"ה וע"אותיות אהי' י ד"ליחדם ע

 יּתּקּקּקּשי ויו ּתּקּקּקּשיוד  ב"ע א י"וליחדם ע א י סקילה

 יּתּקּקּשי ואו ּתּקּקּשיוד  ג"ס ה י"וליחדם ע ד ה שריפה

 יוד הא ואו הא ה"מ י י"וליחדם ע נ ו הרג

 ּתּקּקּשוו ה ּתּקּקּשיוד ה ן"ב ה י"וליחדם ע י ה חנק

 ולזווג אותם' ן דבחינה הנז"ן לזו"ן שלו למ"ולהעלות נר

 ק"ו ד"חב כתר

 יאהדונהי ן"זו אילההויהם א"או איההיוהה 'עתיק ונוק

 יאהדונהי ר"יעקו אילההויהם ת"ישסו יאההויהה 'אריך ונוק

   
 

ת "הויו' חסדים שהם ה' ד ה"א משפיע מ"ם והז"אלהי' ן שהם ה"גבורות דב' ן ה"מעלה מ' והנוק
 ק"פעמים יב' והם ה

 
 'גבורות מיסוד דנוק' להעלות ה ג ביסודה"חיבור חו חסדים מיסוד דכורא' להמשיך ה

 
 יוד הי ויו הי

 

 א אלהים אילההויהם יהוה י

 ל אלהים אילההויהם יהוה ה

 ה אלהים אילההויהם יהוה ו

 י אלהים אילההויהם יהוה ה

 ם אלהים אילההויהם יהוה יסוד

   
  'כלי היסוד דנוק' ג 
 שין דלת יוד 

 שּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּצי

 ש שד שּתּקּקּקּצי

 

 .רבות ונעימותת ויזכה לשנים "יהיה רצוי לפני השי, אם עשה כסדר הזה



 

 תפלת נרצה
 ל"ש ז"תפילה נפלאה לסיום ליל הסדר שכתב מרן הרש

וכל , ואת כל פרטי כוונתנו אשר כיוונו, קבל ברחמיך הרבים את כל תפילותינו יאהדונהי היהו אנא

ואם חס ושלום טעינו בהם באיזה טעות  .ויעלו לריח ניחוח לפניך, פרטי המוחין שכיוונו בהם בלילה הזאת

כי גלוי וידוע לפניך מחשבותינו  .אל נא תשת עלינו חטאת, יאהדונהי האנא יהו ,שהוא שלא כרצונך

ולכוון בכל פרטי המשכת המוחין השייכים , וכוונתנו כי רצוננו לעשות כרצונך בכל לבבנו ונפשנו ומאודנו

על כי פסקה רוח , י אין איתנו יודע עד מה דברים על בורייםכ. לכל מצווה ומצווה על בוריים ואמיתותם

ואין איתנו רק מיעוט ספרי הקודש אשר השאיר אחריו ברכה , הקודש וגילוי אליהו הנביא זכור לטוב

וכפי מיעוט הבנת שיכלנו בהם סידרנו וכיוונו את כל . ל ספרים בלי סופרים"ו ז"ה ותלמידו הרח"י זלה"האר

 ,ויעלו לרצון לריח ניחוח לפניך, רוב רחמיך וחסדיך בטחנו שלא תשיבנו ריקם מלפניך ועל, הכוונות האלה

ויהי נועם : כמו שאמר דוד נעים זמירותיך, ואתה ברחמיך הרבים תתקן אותם ברחמיך כראוי וכנכון

 .ומעשה ידינו כוננהו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, אלהינו עלינו יאהדונהי היהו

 ,גדלת מאד, אלהי יאהדונהי היהו. יאהדונהי היהותרב גדולתו ויאמרו תמיד יגדל  ,יאהדונהי היהו אנא

ואשת חיל שעלתה לעומתו יחדיו  ,ומהולל מאד ולגדולתו אין חקר יאהדונהי הגדול יהו .הוד והדר לבשת

באורך נראה , יאהדונהי היהואנא . יהיו תמים כחתן יכהן פאר וככלה תעדה כליה ליחד ביחודא שלים

י דחיה ומקיפיהם בכל פרטי המצוות שנעשו "י דנשמה וכללות נרנח"להשפיע עלינו כללות רנרח אור

ושיתנוצצו בנו ניצוצות הצדיקים הקדושים אשר על ידם גילית סודות תורתך הקדושה , בלילה הזאת

לדעת ו, ותזכינו לדעת ולהבין את כל פשטי ורמזי ודרושי יסודות תורתך על בוריים ואמיתותם, והטהורה

 ,ללמוד וללמד ,לשמוע, ולעבדך באמת ובלבב שלם, את שמך הגדול ושיעור קומתך על מתכונתה

ויחד  ,ודבק ליבנו במצוותיך ,ותאיר עיננו בתורתך .לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תורתך באהבה

 .אנחנו וזרענו וזרע זרענו עד עולם אמן, לבבנו לאהבה וליראה את שמך תמיד כל הימים

ותזכנו . ותזככנו ותלבבנו בכח היצר הטוב, הפרד נא מעלינו צד הרע שביצר הרע, יאהדונהי היהו אאנ

ותמיד תשרה ותחול עלינו  ,לזכך נפשנו ולהאיר בה כח והארה גדולה ולהתקשר למעלה בקדושה העליונה

וטהר ליבנו  ,שמח נפשנו בישועתך, שבענו מטובך, תן חלקנו בתורתך, קדשנו במצוותיך. קדושה העליונה

 .ותמלא משאלות ליבנו לעבודתך אמן ,ותעזרנו על דבר כבוד שמך. לעבדך באמת

, שמחה לארצך, תהילה ליראיך ותקווה טובה לדורשיך ופתחון פה למיחלים לך, תן כבוד לעמך ובכן

ובכן צדיקים יראו . ששון לעירך וצמיחת קרן לדוד עבדך ועריכת נר לבן ישי משיחך במהרה בימינו

כי תעביר , והרשעה כולה בעשן תכלה, ועולתה תקפוץ פיה, וישרים יעלוזו וחסידים ברינה יגילו, שמחווי

בהר ציון משכן , אלהינו מהרה על כל מעשיך יאהדונהי הותמלוך אתה הוא יהו. ממשלת זדון מן הארץ

 .לעולם אלהיך ציון הללויה יאהדונהי הימלוך יהו: ככתוב בדברי קדשך ,ובירושלים עיר מקדשך ,כבודך

אלהינו ואלהי אבותינו שתגיענו למועדים ולרגלים אחרים הבאים  יאהדונהי הרצון מלפניך יהו ויהי

שמחים בבנין עירך וששים בעבודתך ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים אשר יגיע דמם , לקראתנו לשלום

יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי . דות נפשנוונודה לך שיר חדש על גאולתנו ועל פ, על קיר מזבחך לרצון

 .צורי וגואלי יאהדונהי הלפניך יהו

 

  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

    לעילוי נשמת  
 ל"וליט תמר בת מרסל ז'ז

 ל"בן זאכי ז( טיטי)יוסף 
 ל"ינה בת מנטינה ז'ג
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